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Forord


Artiklerne i denne bog udspringer på forskellig vis af Center for Rus-

middelforsknings forskningsprojekt Stofmisbrugeres hverdag i tre danske 
byer – stofscenen, kontrollen og hjælpen. Undersøgelserne er gennemført i 

tidsrummet fra 1999 til 2003. Projektet er til daglig blevet omtalt som 

Gadeplansprojektet, idet det beskæftiger sig med forskellige sider af »livet 

på gadeplan« blandt stofbrugere: Det gælder for det første politiets kon-

trolindsats, for det andet den sociale indsats med omsorgs- og støttetil-

bud. Det tredje perspektiv er brugerperspektivet – dels på de to nævnte 

indsatser fra kontrol- og hjælpesystemets side, dels stofbrugernes eget syn 

på de miljøer, de færdes i. Det er resultater fra og om brugerperspektivet, 

der præsenteres i denne bog. 

De tre dele af Gadeplansprojektet har alle hovedsagligt taget udgangs-

punkt i kvalitative metoder fra etnografisk, socialpsykologisk og krimi-

nologisk forskning. Forfatterne til artiklerne i denne bog er fortrinsvis 

etnografer og antropologer, der netop har en lang tradition for kvalitativ 

forskning. 

Der har sideløbende været delvist tilsvarende forskningsprojekter i gang 

i Sverige og Finland. Resultater fra både disse og den danske undersøgelse 

kan bl.a. fi ndes i Regulating Drugs – Between users, the police and social 
workers (2003) redigeret af Esben Houborg Pedersen & Christoff er Tiger-

stedt og udgivet af Nordiska Nämnden för Alkohol- och Drogforskning 

(NAD) i Helsingfors. 

Vi vil gerne her sige tak til alle som har gjort forskningsprojektet mu-

ligt. Det gælder Socialministeriet og Justitsministeriet for fi nansiering af 

projektet. Det gælder de mange forskere og medhjælpere, der har deltaget 

i forskellige stadier af undersøgelserne. Det gælder de institutioner og 

medarbejdere, som har inviteret forskerne indenfor og ladet dem studere 

deres aktiviteter. Det gælder vore egne arbejdspladser – Center for Rusmid-

delforskning, Aarhus Universitet og Institut for Antropologi, Københavns 

Universitet – for støtte og opmuntring. Og sidst, men ikke mindst, er 

forskningen blevet gjort mulig af de mange stofbrugere, der velvilligt har 

deltaget i de forskellige undersøgelser og øst af deres erfaringer. Til disse 

stofbrugere vil vi ikke blot rette den største tak; det er også vores håb, at 

denne bog vil bidrage til at besvare nogle af de spørgsmål, som stofbrugere 
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og forskere deler: Hvorfor reagerer det omgivende samfund på stofbrug og 

stofbrugere, som det gør? Og hvor skal vi placere forhåbningerne til, at det 

nogensinde bliver anderledes? 

Århus og København, maj 2004 
Vibeke Asmussen og Steff en Jöhncke 
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Indledning: 
Perspektiver på brugere 

Vibeke Asmussen & Steffen Jöhncke 

Der er faret en bruger i os alle. Fra at have været patienter i sundheds-

væsenet, lånere på biblioteket, lyttere til radioen og passagerer hos DSB 

bliver vi i stigende grad tilskyndet til at se os selv som »brugere« af disse 

forskellige former for »service«. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at vores 

ønsker og vurderinger stadig hyppigere bliver udlagt – ikke som borgernes 

holdninger til samfundets indretning, men som kundernes retmæssige krav 

til serviceudbyderne. Og disse udbydere kan for deres del ikke længere nøjes 

med at påberåbe sig, at de som professionelle bedst ved, hvordan sygdomme 

skal kureres eller togdrift organiseres. Hvad enten servicen betales direkte 

eller over skatten, kan man i dag komme af sted med at hævde, at kunden 

– brugeren – altid har ret, ja endda viser vejen i udviklingen af den off ent-

lige sektor (Brydensholt 1993). Således er markedsadfærd ved at blive en 

dominerende model for statens forvaltning (Bourdieu 1998, Liep 1999). 

I forskningen er det efterhånden velbelyst, at brugerbegrebet – med dets 

forestillinger om kundens frie valg på samfundets hylder – knytter sig til 

tidens nyliberale politiske tendenser (Barry, Osborne & Rose 1996). 

Få steder er den sproglige og begrebsmæssige forskydning til brugere 

og service slået så kraftigt igennem som på det socialpolitiske område. Det 

er vel i sig selv paradoksalt, eftersom det endnu er undtagelsen, at sociale 

foranstaltninger i velfærdsstaten direkte forhandles til de befolkningsgrup-

per, der skal hjælpes. Ikke desto mindre er inspirationen klar nok, og det 

er karakteristisk, at Bistandsloven i 1997 tog navneforandring til Lov om 

Social Service, og at det samtidig blev fastslået som et grundlæggende prin-

cip, at brugeren har ret til at blive hørt og inddraget. Uanset om man er 

førtidspensionist, arbejdsløs, misbruger eller hjemløs, er man blevet bruger 
af den off entlige hjælpeservice. 

I socialpolitikken er brugerbegrebet imidlertid ikke kun forbundet med 

rettigheder, men også med forpligtelser og krav, man skal leve op til. Der 

har været bred politisk enighed om, at man med »brugerinddragelse« kan 

og skal bekæmpe »passiv forsørgelse« og »klientgørelse«.¹ Der er skabt en 
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forventning om, at den enkelte bruger tager aktiv del i opstillingen af mål 

for indsatsen og i det hele taget bliver gjort medansvarlig. Der er ingen tvivl 

om, at denne orientering mod brugernes perspektiver og kravet om bruger-

deltagelse generelt opfattes som et fremskridt og en øget demokratisering. 

Det anses ikke kun for at være et spørgsmål om rimelighed, at brugerne 

får indfl ydelse, men også om at man hermed »kvalitetssikrer« indsatserne, 

som det hedder. Hermed forstås, at sociale indsatser skal etableres på »bru-

gernes præmisser«, ved at indsatserne tilpasses de mennesker, der har behov 

for hjælpen, og gerne ved at disse giver deres besyv med. Det gælder ikke 

mindst i indsatsen over for samfundets dårligst stillede. Det fremgår fx af 

indledningen til Socialministeriets redegørelse (2002) med den sigende titel 

»De udsatte grupper. Fra kanten af samfundet til kernen i socialpolitikken 

– socialpolitik på brugernes præmisser«. Her giver daværende socialminister 

Henriette Kjær bl.a. udtryk for det synspunkt,² at det er vigtigt at inddrage 

brugerne: »Mange gange ved de i virkeligheden godt selv, hvad der skal til«, 

og videre: »Vi skal bryde vanetænkningen og hjælpe de udsatte, der hvor 

de er og på deres egne vilkår … Indsatsen skal tilpasses de mennesker, der 

har behov for hjælpen – ikke omvendt« (2002: 3). »Brugernes præmisser« 

betyder her tilsyneladende først og fremmest, at vi skal søge og fi nde både 

problemer og løsninger hos brugerne selv. Socialpolitik har således ikke 

noget med indretningen af samfundet som helhed at gøre, men derimod 

med de formodede, særlige karakteristika hos dem, der har klaret sig mindre 

godt i tilværelsen. Det er over for deres aktuelle problemer, at servicebehov 

og indsats skal defineres. Denne specifikke sammenkædning af at inddrage 

brugerne og at udvikle kvaliteten af social service fremstår i dag som aldeles 

selvfølgelig, som to sider af samme sag (se fx Socialministeriet 1997). 

Men hvordan er det nu blevet så selvfølgeligt? Hvad indebærer det, 

at klient i dag er udskiftet med bruger i den socialpolitiske diskurs? Er 

vi vidne til en af-professionalisering af socialt arbejde, eller er det snarere 

(eller også) andre forskydninger, der er på spil? I de seneste år er en kritisk 

diskussion af brugerbegrebet – såvel som af de ændringer af det sociale 

arbejdes indhold og placering i samfundet, som begrebet hænger sammen 

med – taget til i den samfundsvidenskabelige forskning. Vi præsenterer og 

diskuterer fl ere af disse kritikpunkter i løbet af denne indledning, ligesom 

de på forskellig vis ligger til grund for analyserne i de efterfølgende artikler. 

Et par væsentlige pointer skal dog fremhæves allerede nu, da det kan give os 

anledning til at pege på, hvor vi mener at kunne bidrage med nye vinkler 

på den eksisterende debat. 

Én form for kritik af bruger-fokuseringen går på, at ønsket om at ind-

drage og servicere brugerne på deres egne præmisser er en prisværdig, men 

urealistisk ambition, fordi de sociale institutioners arbejde nødvendigvis må 
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