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Forord 
Tore Jacob Hegland 

Oprindeligt var denne antologi planlagt som en jubilæumsbog til 20 års 
dagen for Forskningsgruppen Arbejds- og Levemiljøer ved Aalborg 
Universitet. Således kom det ikke til at gå, og godt det samme. 'Rationel' 
planlægning og organiseren, uden plads til svinkeærinder, spontaneitet og 
afvigelser fra optrukne linier - inde eller udefrabestemte - har vel aldrig 
været særlig karakteristisk for forskningsgruppen. Og uanset jubilæumsud- 
gangspunktet, så har bogen ikke været tænkt som en slags tilbageskuende 
dvælen ved gruppens historie. Den indhold søger snarere - direkte eller 
indirekte - at placere vor forskning ind i den aktuelle, danske virkelighed, 
i håb om at noget kan flyttes derved. 

Men dette skal jo ikke holde mig tilbage fra nogle refleksioner over 
forskningsgruppens opkomst og virke. Og ingen forventer vel iøvrigt, at jeg 
udelader det, ej heller at det personlige og subjektive bliver sløret bag en 
objektiverende maske. 

At forskningsgruppen officielt blev etableret ved Institut for Sociale 
Forhold, Administration og Politiske Institutioner i månedskiftet august- 
september 1978, var måske en tidsmæssig tilfældighed. Afstedkommet af et 
par bevillinger fra Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd og 
Socialministeriet, og konkretiseret ved de første ansættelser i gruppens 
informelle regie. (Formelt har instituttet altid været rammen, og som 
'juridisk person' har forskningsgruppen faktisk aldrig eksisteret). Men ellers 
var det planlagt: 

Allerede via min arbejdslivsforskning ved Norges Tekniske Høgskole 
I Trondheim i 1960erne havde jeg besluttet, at jeg aldrig ville arbejde ved 
en højere læreanstalt uden samtidigt at have partnere, projekter, bevillinger 
osv., der kunne garantere et frirum for selvbestemt og selvorganiseret 
forskning hinsides finanslove, universitetspolitik, fremherskende faglige og 
ideologiske modsætninger mv. Den selvsskabte autonomi er det eneste, der 
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i 'min verden' kan garantere en tilnærmet 'fri forskning'. Denne erkendelse, 
udprøvet under min sidste tid i Trondheim som leder af et fritstående 
arbejdsforskningsinstitut, og fastholdt ved Handelshøjskolen i København 
frem til 1977 med en lille, anarkistisk fungerende forskergruppe af sociologi- 
og kultursociologistuderende, havde jeg altså med mig, da jeg kom til AUC 
som professor i sociologi. Også det sidste var iøvrigt en planlagt tilfældig- 
hed. Jeg havde sigtet mod et organisationsprofessorat, man valgte i sidste 
øjeblik også at søge professorstillingen i generel sociologi. Og jeg fik den, 
selv om jeg nok kendte (og foretrak) Weber mere end Marx, hvilket måske 
var lidt usædvanligt i de dage. 

En anden erfaring eller holdning havde jeg også med mig både fra 
Trondheim og København: Hvis man som samfundsforsker vil medvirke til 
at gøre verden til et tåleligt sted at være i, så må man - ikke uden risici - 
vove at røre ved denne verden. Fortrinsvis i det nære, hvor deltagelsen er 
uoverskuelig og konsekvenserne også rammer én selv. Og gerne i det sære, 
det usædvanlige, der i sin anderledeshed ofte bærer kimen til forandringens 
mulighed. På godt og ondt. Men den, der ikke vælger, har også valgt. 

Forskningsgruppens identitet - og eksistensberettigelse? - hviler vel 
stadig på disse grundpiller, som jeg gerne tager et væsentligt ansvar for at 
have introduceret og vedligeholdt. Vi er både en del af og noget andet end 
det universitære; vores legitimitet skal ikke mindst begrundes i hvad vi gør, 
ikke blot hvad vi er, for eksempel med hensyn til akkumuleret, faglig viden 
og kompetence. Og forbundet med dette; vi vælger hinanden til at være 
sammen i gruppen, via fælles interesser, sympatier, holdninger og anskuel- 
ser. Dette garanterer bestemt ikke noget idyllisk fællesskab, men intet 
fakultet, institut eller 'neutralt' bedømmelsesudvalg skal beslutte hvem der 
skal være medlem af forskningsgruppen. Rådigheden over eksterne, 
økonomiske midler sikrer samtidig en betydelig tryghed i ansættelserne, 
indenfor en organisationsform, der grundlæggende er både diffus og 
gennemskuelig, patriarkalsk og kollegial på én og samme tid. Indtil videre 
har den bevist sin overlevelsesduelighed. 

Måske til overmål; her ligger nok en af vore øjeblikkelige udfordrin- 
ger. Gennem godt tyve år har vi bevæget os fra det universitært set 
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anderledes, halvt udenforstående og usynlige, men dog tolererede, til det 
mere inkorporerede og synlige, samt fagligt accepterede. Men hvad med 
anderledesheden i denne proces, den særhed og utilpashed, som vi selv må 
være mærket af, dersom vi virksomt skal kunne give mæle til de mennesker, 
tendenser og muligheder, der befinder sig hinsides den tilsyneladende 
mainstream af ubønhørlig 'udvikling' - magt- som bevidsthedsmæssigt? 
Måtte læserne af denne antologi kunne finde synlige spor af Rasmus Modsat, 
af Kællingen mod Strømmen (en norsk folkeeventyrsheltinde, der altid 
modsætter sig det snusfornuftigt uimodsigelige), af drengen overfor 
Kejserens ny klæder i de enkelte bidrag! Og måtte dette forhåbentligt kunne 
give anledning til nedladende kommentarer i en offentlighed, der måler 
samfundsvidenskaberne efter deres bidrag til rationelt at kunne begribe og 
styre, lige som det kartesiansk baserede hegemoni så skremmende smukt har 
demonstreret det indenfor vort tyvende århundredes naturvidenskaber 

I et forord takker man altid nogen og noget. Det store flertal af 
forskningsgruppens nuværende 12-13 forskere præsenterer imidlertid sig selv 
på bedste vis. Blot tre navne skal nævnes, af de ca. 30, der gennem årene 
har været medlemmer. Den ene er NOL (Niels Ole Lund), der var vor første 
ansatte forskningsmedarbejder i 1978 og fortsatte tre-fire år. Den anden er 
Ole Brandt Jensen, der var med fra 1980, til begyndelsen af 90erne. Uden 
disse to ildsjæle - med deres dybfølte og dog indbyrdes meget forskellige 
engagementer - ville forskningsgruppen formentlig slet ikke have eksisteret 
i dag. Den tredje er min kone Lissy, hvis rolle i gruppen jeg skal være den 
sidste til at analysere. Men dog den første til at karakterisere: I en bestandig 
umulig position, som den fremmeste bærer af kontinuiteten via følelsernes 
intelligens, sårbar og frygtløs i en kombination, der er de færreste beskåret. 

Bogens udgivelsesår er dateret til 2000. Vi nåede frem til millenniet. 
Det støder næppe nogen i gruppen, hvis jeg forudsiger, at de hver for sig - 
og samlet - er usædvanlige og anderledes nok, til at miljøet - substantielt om 
ikke nødvendigvis strukturelt - vil fortsætte sit virke i adskillige år endnu. 

Aalborg, 1999 
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Indledning 
Birte Bech-Jørgensen og Søren Kristiansen 

Forskningsgruppen Arbejds- og Levemiljøer, som blev oprettet i 1978 af 
professor ved Aalborg Universitet Tore Jacob Hegland, har altid haft blik for 
de skæve, de udstødte, de usædvanlige mennesker og miljøer. I godt og vel 
20 år har forskningsgruppen gennem case-studies beskrevet mangfoldigheden 
i det sociale liv og den lokale egensindighed og opfindsomhed. Opgaven har 
ikke bare været at fortolke og forklare, men også at støtte den udforskning 
af virkeligheden, som foregår i mange forsøg på at finde alternative veje i 
samfundseksperimenter og socialpolitik. De videnskabelige metoder har 
hovedsageligt været kvalitative: aktionsforskning, deltagerobservation og 
kvalitative interviews. Der er kun i særlige tilfælde blevet anvendt generali- 
serende tilgange og hårde data. I en evalueringsrapport fra 1995 beskrives 
forskningsgruppen da også som et nationalt centrum for en særlig forskning, 
der har handlet om centrale socialpolitiske problemstillinger. Forsknings- 
gruppen kan glæde sig over, at evalueringsrapporten fremhævede dens 
kompetence og livskraft. Samtidig anbefalede rapporten, at gruppen i højere 
grad demonstrerede, at emner og metoder også var diskursivt centrale. 
Forskningsgruppen besluttede sig derfor for at sætte nogle refleksionsproces- 
ser og diskussioner i gang. Et resultat var en seminarrække om videnskabste- 
ori og kvalitative metoder i den socialpolitiske forskning. Et andet resultat 
er den forhåndenværende artikelsamling. 

Artikelsamlingen indeholder fire hovedtemaer: 1) Socialpolitik og 
socialt arbejde, 2) forandringsstrategier og brugerinddragelse, 3) frivillige 
organisationer og 4) hverdagsliv. Det er temaer, der tilsammen tegner et 
nogenlunde dækkende billede af forskningsgruppens mest centrale arbejds- 
områder. Det skal dog nævnes, at artiklerne ikke i samtlige tilfælde afspejler 
de enkelte forfatteres aktuelle og primære forskningsprojekter. Nogle 
projekter er gjort færdige, og nye er kommet til, mens artiklerne er blevet 
skrevet. Artikelsamlingen skal derfor snarere ses som en præsentation af 
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gruppens centrale forskningsfelter, end som et still-billede af de enkelte 
medlemmers aktuelle arbejde. 

Socialpolitik og socialt arbejde 
Det første tema handler om forholdet mellem samfundsmæssig udvikling, 
socialpolitik og socialt arbejde. I artiklen Billeder af den samfundsmæssige 
udvikling - som baggrund for socialpolitik, socialt arbejde og forskning i 
sociale forhold diskuterer Tore Jacob Hegland samfundsvidenskabernes 
betydning for socialpolitikken. Og i artiklen Det udstødende samfund i et 
historisk perspektiv forholder Tina Ussing Bømler sig kritisk til de socialpoli- 
tiske antagelser, der er med til at fastholde normalsamfundets udstødning af 
de svageste sociale grupper. 

Tore Jacob Hegland kritiserer de samfundsvidenskabelige forståelses- 
former, der reducerer samfundsudviklingen til en lineær proces, hvor fortid 
afløses af nutid, der afføder fremtiden, i en nærmest ubønhørlig fremadskri- 
den. At socialforskere ydermere er uenige om, hvilke metaforer der bedst 
beskriver disse processer, vidner om at der i stedet er tale om en samtidig- 
hed af forskellige livsmåder og kulturer, hvoraf en eller flere er domineren- 
de. Hvis den eller de dominerende livsmåder betragtes som de eneste, og 
hvis socialpolitikken følger sådanne generaliserende betragtninger, vil 
behandling, forebyggelse og omsorg kunne få negative konsekvenser for 
mennesker, som lever på andre måder, eller som har særlige lidelser og 
problemer. Tore Jacob Hegland skitserer dels, hvordan kvalitative for- 
skningsmetoder er velegnede til at opfange og beskrive disse forskelle, dels 
hvilke forskningsmæssige konsekvenser dette kan have. 

Tina Ussing Bømler tegner et billede af en historisk udvikling af de 
måder, udstødte mennesker er blevet behandlet på fra reformationen og frem 
til den moderne velfærdsstats sociale reformer. Hun beskriver, hvordan 
tiggeriet blev sat i system omkring reformationen, og de fattige blev opdelt 
i værdigt og uværdigt trængende. I det 17. århundrede vandt den såkaldt 
'store indespærring' i anstalter for gale, tiggere og vagabonder frem. I 
midten af det 19.århundrede anlagdes fattiggårde både i byer og på landet, 
og samtidig begyndte sindssyge og åndssvage at blive udskilt og anbragt på 
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særlige anstalter. Disse er siden blevet kaldt totalinstitutioner. Artiklen 
fremstiller det 20.århundredes socialreformer og slutter med en beskrivelse 
af opløsningen af totalinstitutionerne og nogle refleksioner over forholdet 
mellem normalitet og udstødning. 

Forandringsstrategier og brugerinddragelse 
Det andet tema handler om forandringer i organisationer og om metoder til 
at forbedre samarbejdet mellem de involverede parter og brugerne. I 
Netværk som forandringsstrategi og strategier i netværk argumenterer Janne 
Seemann for, at udviklingen indenfor sundhedsområdet har nødvendiggjort 
behovet for et såkaldt interorganisatorisk netværksperspektiv. Mens Hanne 
Kathrine Krogstrup med artiklen Brugerinddragelse i evaluering introducerer 
et demokratisk brugerinddragelsesperspektiv som et konstruktivt alternativ 
til traditionelle evalueringsredskaber indenfor den sociale sektor. 

Janne Seeman fokuserer på det, der sker i mødet mellem forskellige 
organisationer, som er involveret i en samlet opgaveløsning. Empirisk 
baserer artiklen sig på longitudinale case-studier af planlægningen, 
etableringen og driften af distriktspsykiatrien i Viborg amt, hvor social- og 
sundhedssektoren havde vanskeligheder med at forhandle sig frem til varige 
og konstruktive kompromisser, bl.a. fordi parterne i samarbejdet benyttede 
sig af forskellige beskyttelsesstrategier overfor usikkerhed og ustabilitet. 
Disse strategier har dels funktionelle virkninger, idet svingningerne i 
netværkskonstellationen kan dæmpes. Dels dysfunktionelle virkninger, 
nemlig problemer med at inddrage brugerne i beslutningsprocesserne. Janne 
Seeman slutter med at diskutere fordele og ulemper ved en tværgående 
styring i sundhedsnetværk. 

I det efterfølgende bidrag bevæger Hanne Kathrine Krogstrup sig 
indenfor et beslægtet empirisk område, nemlig misbrugsområdet. Tesen er, 
at den klassiske evalueringstradition ikke formår at generere ny viden om 
komplekse sociale problemer. Det er ifølge Krogstrup en central antagelse 
indenfor den demokratiske evalueringstradition, at inddragelse af brugerne 
i en ligeværdig dialog med serviceproducenterne kan fungere som konstrukti- 
ve udfordringer for etablerede handlingsmønstre og forestillingsverdener. 
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Brugerinddragelsen kan forstås som en mulig vej til udfordring af den 
institutionelle orden. Et attraktivt aspekt ved den demokratiske evaluerings- 
tradition er, at den vil sætte fokus på misbrugernes oplevelser af deres egen 
livsverden, hvilket samtidig forudsætter, at forskeren bevæger sig ud af 
forskningsinstitutionernes trygge rammer. 

Frivillige organisationer 
Temaet belyses gennem to artikler om forholdet mellem frivillige organisa- 
tioner og det offentlige. Den første artikel handler om nogle tendenser i den 
historiske udvikling af dette forhold, og det diskuteres i Frivillige organisa- 
tioner i historisk belysning af Peter Bundesen, Lars Skov Henriksen og Anja 
Jørgensen. Den andet bidrag Frivillige og professionelle - et umage 
partnerskab af Tove Imer diskuterer aktuelle problemer i samarbejdet 
mellem offentligt ansatte og frivillige. 

Peter Bundesen, Lars Skov Henriksen og Anja Jørgensen præsenterer 
nogle foreløbige resultater fra et igangværende forskningsprojekt, omhand- 
lende 12 udvalgte frivillige sociale organisationers udvikling fra midten af 
det 19. århundrede og frem til idag. Forfatterne gennemfører, hvad de kalder 
for en 'typologisk caseanalyse', dvs. de udarbejder en typologi, der 
beskriver udvalgte organisationers særlige udviklingsbaner. De konkluderer 
blandt andet, at for hovedparten af organisationerne er kommunikationen og 
kontakten med det offentlige intensiveret i løbet den historiske udvikling. En 
væsentlig pointe i artiklen er, at denne intensiverede kontakt ikke i alle 
tilfælde har ført til en stigning i institutionernes afhængighed af eller 
underordning under det offentlige. 

Tove Imer tager udgangspunkt i det forhold, at forskellige frivillige 
organisationer i stigende omfang, via en række forskellige offentligt 
finansierede projekter, inddrages i løsningen af en række socialpolitiske 
opgaver, samtidig med at der savnes metoder, hvad angår såvel koordinerin- 
gen af samarbejdet som løsningen af konkrete opgaver. Imer peger på, at 
projekterne udgør nogle eksperimenterende rum, hvor de metoder og faglige 
redskaber, som kan anvendes til at forbedre samarbejdet mellem de 
professionelle og de frivillige, kan afprøves og udvikles. En væsentlig fare 
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for disse 'gråzone-projekter' består dog i, at de professionelles kultur let 
kommer til at 'smitte af på og majorisere det frivillige arbejde, hvorved det 
frivilliges unikke kvaliteter bliver undertrykt. 

Hverdagsliv 
Bogens fjerde og sidste tema omfatter refleksioner over empiriske undersø- 
gelser af hjemløses og sindslidendes hverdagsliv, samt en teorikonstruktion 
omkring barndommens verden. I Birte Bech-Jørgensens artikel Hjemløses 
boliger diskuteres erfaringer fra særlige sociale projekter for hjemløse i 
Aalborg. I Samvær og fællesskab af Søren Kristiansen formidles erfaringer 
fra et sociologisk feltarbejde blandt sindslidende på et socialpsykiatrisk 
støttecenter. Og Inger Glavind Bos artikel Barndommens verden præsenterer 
en begrebsudvikling ud fra et interaktionistisk socialiseringsperspektiv på 
familiers hverdagsliv. 

Birte Bech-Jørgensen indleder sin artikel med at diskutere det 
paradoks, at vi behøver hjemløse til at definere normalitet, samtidig med at 
hjemløse helst skal gøres usynlige, så de ikke forstyrrer normaliteten. Med 
baggrund i erfaringer fra Skurbyen i Aalborg, som er et kommunalt 
boligtilbud til byens hjemløse, viser Bech-Jørgensen, hvorledes hjemløse har 
vanskeligt ved at lære at bo. De skal ændre handlingsmønstre og selvopfat- 
telser, og de skal omdefinere livet i relation til tid, rum og værdier. De skal 
vænne sig til at bo fast et sted, til en ny døgnrytme og til nye standarder for 
orden og uorden. Det understreges afslutningsvist, at integrationsbestræbel- 
ser ikke bør baseres på tanker om normalitet som en monolitisk orden, men 
på at finde måder hvorpå ressourcesvage mennesker kan leve sammen med 
ressourcestærke. 

Hverdagslivet er også i centrum i Søren Kristiansens artikel, der 
fokuserer på sindslidendes fællesskaber og det sociale samværs regulering. 
Brugerne danner ifølge Kristiansen en form for kulturel eller social enhed, 
der reguleres af dertil knyttede sociale regler. Fællesskabet blandt brugerne 
gør dem til en klart afgrænset 'vi-enhed' i forhold til personalet på stedet. 
Kristiansen peger yderligere på, at brugerne er integreret i fællesskabet med 
forskellig intensitet. Der findes kernebrugere, der er stærkt integreret i 
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