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Projektbeskrivelse – FoU 2022-2023 

 

Baggrund for projektet  
Det kommende forskningsprojekt skal bygge videre på forskningsresultaterne fra det 

forskningsprojekt i perioden 2020-2021, som Lotte Junker Harbo og undertegnede gennemførte. 

Det kommende forskningsprojekt skal undersøge professionelle perspektiver på, når mennesker i 

udsathed afviser hjælpen – hvordan svarer hjælpen så på afvisningen? 

FoU projektet 2020-2021 undersøgte, hvordan mennesker i hjemløshed, som har bygget deres 

egne hus oplevede hjælpesystemet med særlig fokus på hjælp i det projekt, de var en del af. 

Projektet havde løbet over en årrække, da vi kommer ind i projektet og laver følgeforskning og 

netop som vi bliver koblet til projektet er relationen mellem menneskerne og hjælpen ustabil, 

forstået på den måde, at menneskene stod midt i en såkaldt tærskelhændelse og var midt i at 

trække sig fra hjælpen. De havde haft en række oplevelser med hjælpen, hvor de oplevede tvivl i 

forhold til hjælpens intentioner, men havde forsøgt at holde fast i, at hjælpen ville dem det godt. 

Lige inden vores indtræden sker der en såkaldt tærskelhændelse, hvor menneskernes forhold til 

hjælpen så at sige tipper fra tillid til hjælpen (uanset tvivl) til mistillid og en afvisning af hjælpen. 

Tærskelhændelsen kan betragtes som den berømte dråbe, der fik bægeret til at flyde over og 

menneskene havde så at sige ”fået nok” og stod med en klar oplevelse af, at hjælpen ikke ville 

dem det godt. Som følge heraf trak de sig fra hjælpen helt fysisk – de afviste kontakt med de 

konkrete professionelle og trak sig tilbage til egne ressourcer for at løse de problemer, de tidligere 

havde haft brug for hjælp til.  

Gennem vores tilstedeværelse i projektet hen over 8 måneder manifesterede afvisningen af 

hjælpen sig hos menneskerne. Og igennem de etnografisk inspirerede mikrofortællinger vi havde 

med menneskerne hen over de 8 måneder blev det tydeligt, at mennesket ikke afviser hjælpen 

”ud af det blå”, men at der er en proces op til det vi kalder tærskelhændelsen, hvor tilliden til 

hjælpen vipper til mistillid og hjælpen afvises. Det illustrerer vi i følgende figur:  
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Der henvises til afrapportering i UCViden for yderligere uddybning. 

Med baggrund i ovenstående figur vil forskningsprojektet i den kommende periode (2022-2023) 

undersøge de professionelles perspektiver på afvisning af hjælpen. I forskningsprojektet fra 2020-

2021 indgår også empiri fra de professionelle ansatte i projektet, som ikke har været behandlet 

selvstændigt. Den empiri vil også indgå i det kommende FoU projekt. Samtidigt har vi også 

løbende inddraget og diskuteret, inspireret af praksisforskning, empiri og delresultaterne med 

studerende på kursus- og diplomaktiviteter i EfterVidereUddannelsesregi, som løbende har 

kvalificeret figuren og samtidigt også udviklet de professionelle perspektiver på processen, som 

leder frem til at mennesket afviser hjælpen. Figuren har skabt genkendelse blandt de 

professionelle og har medvirket til at kvalificere deres faglige praksis efterfølgende. Med andre ord 

er der i den eksisterende empiri en viden omkring de professionelle perspektiver tilgængelig, men 

en viden som er nødvendig både at udforske yderligere og samtidigt også udvide i forhold til dette 

FoU projekt. 

Projektets målgruppe 
Projektet retter sig mod professionelle, der arbejder med mennesker i udsathed, primært i risiko 

for eller allerede endt i hjemløshed. Der henvises til UCViden for yderligere uddybning af 
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mennesker i risiko for eller allerede endt i hjemløshed (Harbo og Løvstad, 2022). Litteraturlisten 

omfatter også litteratur, som kortlægger viden omkring mennesker i hjemløshed med særligt 

fokus på unge mennesker, som er i risiko for eller allerede sofasurfer.  

De professionelle, som arbejder med mennesker i risiko for eller allerede endt hjemløshed 

arbejder primært på forsorgsområdet, i opsøgende funktioner, SKP indsatser eller andre indsatser, 

som har denne målgruppe for deres faglige praksis.  

Metode / teori 
FoU projektet tager afsæt i praksisforskning, som en inkluderende tilgang med øje for 

kompleksiteten i det sociale arbejde og hvor empowerment og det at øge den sociale 

retfærdighed er centrale formål (Uggerhøj, 2011, s. 49; Uggerhøj, 2019, s. 36-37). I denne form for 

praksisforskning er det vigtige kriterier at forskningen organiseres lokalt og er båret af 

nysgerrighed (Uggerhøj, 2011, s. 49). Målet er på den måde ”at undersøge / identificere god og 

lovende veje til at hjælpe mennesker (min oversættelse)” (Uggerhøj, 2011, s. 49) i et kritisk blik på 

den praksis, som kan opleves problematisk. Således muliggør praksisforskning at der kan udvikles 

nye ideer med baggrund i de erfaringer, som både unge og professionelle har med sig, fordi det er 

afgørende at vi lærer af og med hinanden (Uggerhøj, 2011, s. 50). FoU projektet har dermed som 

formål både at undersøge eksisterende praksis og arbejde med udvikling af praksis.  

Derudover kobler FoU projektets grundlæggende overvejelser og forståelser sig også på 

overvejelser om sensitivitet med udgangspunkt i sensitiv sociologi (Jackobsen, Jørgensen & 

Svendsen-Tune 2002), hvor det er særligt vigtigt at optræde både kontekstsensitiv og sensitiv (og 

nysgerrigt) i forhold til de professionelles overvejelser og oplevelser.  

Med baggrund i praksisforskning kommer FoU projektets empiriske materiale til at bestå af 

fokusgruppeinterview med professionelle, som arbejder med mennesker i udsathed. Tilgangen i 

fokusgruppeinterview er eksplorativ, hvilket grundlæggende betyder, at vi i interviewguiden er 

optaget af at stille spørgsmål, som retter sig mod de professionelles oplevelser og handlinger i 

forhold til afvisning af hjælpen. Forudsætningen hviler her på en forståelse af, at afvisninger er en 

del af hjælpearbejdet og fokusgruppeinterview skal udfolde hvad og hvordan afvisninger opleves. 

Interviewguiden er derfor også åben og undersøgende i sin form, og derved har det form som et 

temacentreret interview og det empiriske materiale er generelt på gruppeniveau.  
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Professionelle rekrutteres gennem indsatser, der retter sig mod mennesker i udsat med en 

overskrift omkring risiko for / allerede end i hjemløshed. Konkret kan det være væresteder, 

gadeplansarbejdere og forsorgstilbud.  

Når det empiriske materiale er produceret og transskriberet analyserer vi det ud fra 

tærskelhændelsesfigurer og arbejder samtidigt på at identificere mønstre og tendenser på tværs 

af fokusgruppeinterview. Herefter vendes mod at identificere teoretiske perspektiver, som kan 

hjælpe os med at kvalificere den analytiske proces.  

Projektplan 
Første del af projektet kommer til at bestå af en for-analyse af eksisterende empiri fra netop 

afsluttede forskningsprojekt med de professionelles perspektiver som omdrejningspunkt. Her 

foreslås at Lotte Junker Harbos 50 timer indgår i denne for-analyse.  

For-analysen kommer til at danne grundlaget for den efterfølgende proces, hvor der indsamles 

empiri bland professionelle, der arbejder med mennesker i udsathed, primært i hjemløshed med 

henblik på at undersøge, hvor de professionelle arbejder med afvisning af hjælpen og et mere 

refleksivt blik på egen praksis i forhold til hvordan de forstår og arbejder forebyggende med netop 

menneskers afvisning af hjælpen.  

Forskningsspørgsmålet kommer dermed til at rette sig i mod hvordan professionelle, der arbejder 

med mennesker i udsathed, primært hjemløshed, forstår og arbejder med afvisninger af hjælp, 

herunder hvordan den faglige praksis kan udvikles og kvalificeres.  

Formidling 
Projektet tænkes afrapporteres gennemformidling på konferencer, indgå i videnskredsløbet på 

EVU-aktiviteter og i artikelform. For-analysen vil, ud over at danne grundlaget for den 

efterfølgende empiriindsamling, også udmønte sig i publicering af 1-2 artikler. Derudover 

påtænkes konkret at udvikle undervisningsmateriale til både grund- og eftervidereuddannelse, 

formidling på forskningens Døgn, inddragelse i undervisningsaktiviteter på både Grund- og 

EfterVidereUddannelse, deltagelse i konference (endnu ikke afklaret) og overvejelser omkring 

artikel.  
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Timefordeling 
Det anslås at 150 timer skal gå til for-analysen, hvor det foreslås at Lotte Junker Harbo også 

anvender sine 50 timer til at indgå i denne for-analyse, herunder bidrager til artikelskrivning. 

Herefter anvendes de resterende 150 timer i 2022 og 300 timer i 2023 til den resterende del af 

projektet. Derudover forventes det at der indgår Lise Hauerslev Nordestgaard med 165 timer i 

2022 og 2023 i projektet og kommer til at indgå i de forskellige faser af projektet.  

Samarbejde på tværs 
Der er en oplagt snitflade til laboratorium for forskning i udsathed i et professionsnært 

praksisperspektiv, som også har fokus på professionelle perspektiver på når hjælpen afvises. Det 

foreslås, at empiriindsamling i laboratorium og dette FoU projekt gennemføres sammen, således 

der er mulighed for både at udvide omfanget af empiri qua den store volumen samlet og det 

fælles fokus på professionelles perspektiver uanset variationen i målgrupper. Derved vil både 

dette forskningsprojekt og laboratorium profitere af samarbejdet på tværs ligeså vel som VIA, idet 

to forskellige forskningsprogrammer vil arbejde inden for både de forskningsstrategiske 

indsatsområder udsathed og praksisudvikling.  

Etik 
FoU projektet overholder de forskningsetiske retningslinjer og anmeldes til Datatilsynet. 

Derudover trækker vi på Jacobsen & Kristiansen (2001) overvejelser om farligt feltarbejde, hvor 

særligt overvejelserne om ”Subjekt-Lebenswelt” (Jacobsen & Kristiansen, 2001, s. 59) findes 

relevante. Her er pointen at forskere både studerer, analyserer, fortolker og formidler det 

afvigende, det anderledes, det fremmede. Jacobsen og Kristiansen kalder det for forskermagt og 

her er risikoen at man definerer andres virkelighed på måder, som de ikke er enige i hvorved 

forskeren risikerer at misbruge magt (Jacobsen & Kristiansen, 2001, s. 59).  
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