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I . Indledning
Gaderummet Regnbuen (GR) blev skabt i 1985 af Kalle Birck-Madsen, og var fra starten et helt og
aldeles frivilligt projekt. Projektets praksis er forankret i en kritisk - psykologisk tankegang, hvilket
bl.a. medf~reren konsekvent afvisning af dele af det etablerede behandlersystems b ~ r e n d e
elementer som f.eks. visitation, brugerregistrering og tvangsmedicinering. I n ~ s t e n20 år har Kalle
drevet GR på brugernes pr~misseri en grad, som har gjort projektet til noget enestående i Europa. I
2005 kom projektet imidlertid på Finansloven, og er i dag statsstmet, samtidig med at man fors~ger
at driver stedet videre i den oprindelige 'gr~srodsånd'.
Denne opgave har til hensigt at unders~gehvilke implikationer det har haft for GR's ideologi i
praksis, at blive 'blåstemplet' af det forsyn det oprindeligt gjorde o p r ~ mod.
r
Med nedenstående

C

forskningssp~rgsmåls ~ g erapporten
r
således at afd~kke,hvorvidt det er lykkedes GR at bevare sin
unikke og systemkritiske tilgang til behandling af unge med psykiske og sociale problemer, efter at
stedet er blevet gjort til genstand for systemets anerkendelse.
Relevansen af opgaven finder vi i muligheden for at give stof til refleksion hos de mennesker der
l

bor og arbejde i GR - de står lige nu i de f ~ r s t eefterd~nningerfra det 'store skift', og rapporten vil
I

forhåbentlig kunne medvirke til at stille skarpt på nogle af de problemstillinger, udfordringer og
vindinger den nye situation har bragt med sig.

l

Forskninpssperasmål:
'Hvordan har det påvirket Gaderummet Regnbuens daglige praksis at overgå fra at vanre et
j?ivilligt, til et offentligtst~ttetprojekt?'

L

Rapporten indledes med en beskrivelse af metode og GR's praksis ud fra den indsamlede empiri.
Efterf~lgendevil vi se på, hvordan GR positionerer sig i forhold til teorier om frivilligt arbejde, med
udgangspunkt i Gundelachs (1996) problematisering af sammenblandingen mellem frivilligt
initiativ og offentlige mid.ler. Herefter unders~gesde forandringer som overgangen har genereret i
Foucaults magtperspektiv. Til sidst diskuteres hvordan man kan forstå de forandringer der er sket i
relation til ideologi og praksis efter overgangen fra frivilligt til finansieret projekt.
De i parentes anf~rtenumre efter citaterne henf~rertil deres placering i interviewene, således at det
er muligt l~bendeat slå referencerne op i deres helhed og kontekst.
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2. Metode
2.1 Design
Vi s ~ g e rmed unders~gelsenaf GR ikke at reproducere universel og generaliserbar viden, da
rammerne for opgaven ikke tillader en bred udredning af generelle fanomener. Derimod vil vi ud
fra kvalitativ metode s0ge i dybden, og dermed give en dybere forståelse af denne specifikke case.
Vores forskningssp0rgsmål lagger metodisk op til en to delt operationalisering, da det har varet
n~dvendigtat skabe en forståelse af stedet GR f0r vi har kunnet arbejde os frem mod en besvarelse
af vores forskningssp0rgsmål. Vi har således f ~ r s lavet
t
observation for at give en beskrivelse af
stedet der funderer sig i vores egne oplevelser af den daglige praksis. Vi har f.eks. deltaget i muder
og " h ~ n g tud" i fallesarealerne - for dernast foretaget interviews, for at kunne besvare vores
problemformulering. I personalestaben udså vi 2 personer vi kunne s p ~ r g edirekte om vores
problemstilling, nemlig henholdsvis lederen Kalle og en ansat, Anne Marie, som kunne belyse
forskningssprargsmålet fra forskellige perspektiver.

2.2 Observation
Vi startede vores underslagelse af GR med at foretage en observation. Vi har benyttet os af den
åbenhed som GR bygger på, og gentagne gange opholdt os der, for på den måde at danne os et
billede af hverdagen på stedet. Udtrykt på en anden måde; vi har sat vores fovfovståelse (Kvale,
1997) af stedet i spil. Idet vi har opnået viden om GR, er vi kommet tattere på en forståelse af
stedets hverdagspraksis, kulturelle kodeks, dynamik og problematikker, så vi senere i vores
interview kunne forstå og anvende deres eget sprog, "native language" (Spradley, s. 89, 1979).
Vores hensigt med observationen har varet, at se på hvordan folk interagerer med hinanden, og
hvordan brugere og personale taler indbyrdes. Observationen har altså ikke varet subjektorienteret,
men snarere intersubjektivt fokuseret.
Vi har varet bevidst om, at man som forsker påvirker sit genstandsfelt. Kvale (1997) beskriver
hvordan man i interviewsituationen som forsker, er medskabev af samtalen og dermed påvirker
interviewet. Paradoksalt kan man sige at vi som observat~rer,er med til at skabe den praksis som vi
s ~ g e sr t ~ r r eforståelse af. Vores tilstedevarelse bliver en del af den praksis og dynamik vi oplever i
GR. Vi har derfor fors~gtat tilpasse os den praksis som hersker i GR, ved at småsnakke med ved
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bordene, deltage i m ~ d e osv.
r
Vi var generelt overraskede over at brugerne i GR ikke i h ~ j e r egrad
lod sig m ~ r k emed vores tilstedev~relse,og vi g ~ t t e på
r at stedets åbenhed ligger til grund for
dette. Vi har erfaret, at mange forskellige folk har deres daglige gang i GR - ikke blot dem der bor
der, men også andre brugere med forskellig tilknytning, forskelligt personaler, samt andre, der, som
os, skriver opgaver om stedet.

2.3 Interview
Vi har i forbindelse med besvarelsen af vores forskningssp~rgsmålvalgt at interviewe GR's leder
og initiativtager Kalle Birck-Madsen, samt Anne Marie som har arbejdet på stedet som
studentermedhj~lperi ca. 2 år. Vi har valgt at interviewe personalet, idet de i overgangen har v ~ r e t
involveret på både det praktiske og det rent administrative plan, mht. håndtering af ans~gningerog
afslag til og fra det offentlige.

Vi havde valgt at interviewet med Kalle skulle udf~ressom det Kvale kalder det halvstrukturede

interview (Kvale, s. 19, 1997), for at fremme en samtale agtig situation, hvor der er plads til
spontanitet og fri meningsdannelse. Dog havde vi forberedt nogle emner og dermed retningslinier
for interviewet, for at vEre sikre på at komme rundt om vores forskningssp~rgsmål.
Interviewet b e v ~ g e sig
r på et plan mellem livsverdensinterview og ekspertinterview. Vi spurgte ind
til informantens oplevelse af et f ~ n o m e n som
,
vi også s ~ g t eat identificerer og opnå konkret viden
om. Selvom man kan argumentere for, at interviewet med Kalle kan ses som et
livsverdensinterview, oplevede vi dog mange problematikker der knytter sig til ekspertinterview.
Kvale beskriver hvordan intervieweren i de fleste livsverdensinterview er den der definerer
situationen, styre samtaleemner osv. (Ibid). I interviewet med Kalle f ~ l t evi den omvendte
magtsymmetri, idet det var svzert at f ~ r e Kalle
r
på sporet af vores interviewsp~rgsmål,og fa svar på
det vi spurgte ham om. Vi erfarede, at Kalle sad med så stor viden, at det var s v ~ r for
t os i
situationen at sorterer den teoretiske viden fra og skzere ind til den viden vi hovedsageligt s ~ g t e ,
nemlig en praktisk, handle- og hverdagsorienteret viden, der knyttede an til overgangssituationen
fra frivilligt til statsst~ttetprojekt. Dette bevirkede en vis frustration efter interviewet, da vi ikke
f ~ l t eat
, vores opf~lgendeog fortolkende sp~rgsmål( kvale, s. 139, 1997) havde hjulpet os til at få
svar på vores forskningssp~rgsmål.Ikke desto mindre stod vi med en masse ny viden, men også en
ny form for undren og sp~rgsmålomkring GR og forskningssp~rgsmålet.Vi besluttede os herefter
for at interviewe endnu en ansat på stedet, for på den måde at få svar på vores nye undren.
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Vi besluttede os for at indsnzvre interviewguiden og kun spsrge til de områder hvor interviewet
med Kalle efterlod undren. Spargsmålene vi anskede at stille Anne Marie var mere fokuserede, og
vi var på nuvzrende tidspunkt så godt inde i interviewguiden og GR's historie generelt, at vi
udfsrte et ustruktureret interview, hvor Anne Marie fortalte ud fra vores stikord og opfnlgende
spsrgsmål. I dette interview var vi blevet mere opmzrksomme på at lzgge op til, at samtalen skulle
rette sig mod et mere praktisk og knap så teoretisk funderet plan, og magtsymmetrien i dette
interview bar derfor przg af ligebyrdig samtale.

2.4 Analysestrategi
Vi har valgt at vores analysestrategi skulle tage udgangspunkt i empirien som den fremstår i sig
selv. Dette har rent praktisk betydet, at vi uafizngigt af hinanden har fundet centrale og
l

overordnede temaer i empirien. Derefter sammenlignede vi disse for at finde de stzrkeste
fzllesnzvnere, og derved styrke den intersubjektive pålidelighed (kvale, 1997). Denne indledende
analyse danner baggrund for afsnittet hvor vi przsenterer empirien. Vi har efterf~lgende,i selve

l

l

analysen, valgt at se på de centrale temaer i et teoretisk perspektiv. Denne tilgang har bevirket, at vi
har ladet os styre af empirien og derfor til tider har bevzget os v z k fra udgangspunktet, vores
forskningssprargsmål. Til gengzld mener vi at dette har bevirket en strarre validitet og pålidelighed i
de svar vi kommer frem til.

2.5 Fejlkilder
En generel kritik af objektiviteten i vores metode er at man som udforsker af et område ikke kan
isolere sine tidligere oplevelser, altså forforståelse - forskeren vil uundgåeligt lzgge sin egen
fortolkning ind over genstandsfeltet, det synes ikke muligt at undgå dette (Hoyle et al. 2002). Dog
har vi forssgt både i felten, men også i analysen, at gsre os vores forforståelse bevidst, og gå
eksplorativt til vzrks. En fejlkilde vi stsdte på var, at Kalle ikke kunne lade vzre med at vzre
meget analytisk i sine svar. Et af de krav som Spradley stiller for den gode informant er netop at
denne skal vzre "nonanalytic" fordi de ellers kommer til at snakke om emnet generelt og i et udefra
perspektiv ikke om fortzlle om deres specifikke insider viden (Spradley, s. 52, 1979). Vi har fra
starten af forskningsprocessen haft kontakt med Kalle og informeret ham om vores opgave og
forskningsspsrgsmål. Der har både vzret fordele og ulemper ved dette. Det har vzret en fordel idet
Kalle har skaffet os en masse materiale i form af tv klip, avisartikler ideer til forskningsartikler osv.
Ulempen har vzret at det til tider har vzret svzrt ikke at lade sig påvirke af Kalles tilgang til vores
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problematisering. Det har således været en balancegang at fastholde vores egen tilgang til stedet og
vores forskningsspargsmål, og samtidig benytte os af Kalles store ekspertise til at blive klogere på
stedet og dets praksisser. En indirekte fejlkilde som også påvirker validiteten af undersagelsen, er
den begrænsede mængde af informanter vi grundet tidsnad var begrænset til at interviewe. For at få
et fyldestgarende billede af situationen farlefter finansloven i GR, ville det i en "mere valid"
undersagelse have været nadvendigt, at inddrage flere perspektiver, f.eks. fra brugere og de
kommunalt ansatte der håndtere kontakten og tilsynet af GR. Man kan dog samtidig argumentere
for, at det har stattet reliabiliteten at vi valgte at interviewe endnu en ansat efter vi havde
interviewet Kalle, og dermed få to personers mening om det samme. Hvis de uafhængigt af
l

hinanden siger det samme, tyder det på at det er pålideligt (Hoyle et al. 2002). Vi sargede også for

l

at stille en masse uddybende og opfalgende spargsmål for at sikre at vores forståelse af svaret var

'l

den rigtige (Kvale, s. 137, 1997). Dette var, som det fremgår af Interviewafsnittet, dog heller ikke
helt problemfrit.

3. Empiri
I det f~lgendevil der blive givet en udlægning af den indsamlede empiri som den fremstår i sig
selv. Vi indleder med et kort afsnit om kritisk psykologi, fordi forståelsen af GR ikke kan stå
foruden.

3.1 Gaderummets teoretiskepraksisgrundlag
GR's teoretiske baggrund er funderet i den kritiske psykologi. I kritisk optik ses forholdet mellem
klient og behandler som ligeværdigt. Her sker der ikke en analyse hen over hovedet på den anden,
men der indgås derimod en relation hvori man arbejde sammen på at lase problemerne. Den kritiske
psykologi blev grundlagt sidst i 6O'erne ved "Freie Universitat" i vest Berlin. Den var, som GR
også blev, et modspil, og et f o r s ~ gpå at skabe en opposition, til de fremherskende psykologiske
teorier som psykoanalysen og behaviorismen. Subjektet er et helt centralt begreb i den kritiske
psykologi, der da også kaldes for det "subjektvidenskabelige paradigme". Mennesket ses som
subjekt for sine handlinger. Man bliver medskaber af sine livsbetingelser - mennesker ses altså ikke
som passive eller indre determinerede væsner der bare skal tilpasse sig (H~jholtog Witt, 1996).
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3.2 Gaderummet Regn buens praksis
I det falgende beskrives GR's praksis som vi har oplevet den under vores observationer og i
samtaler med beboerne og de ansatte på stedet.

Stemningsbillede: Vi besager GR en formiddag hvor der er forblaffende stille i huset. Sofahjarnet i
indgangsrummet ligner mest af alt en bålplads, hvor 3 mænd har trukket hætterne op om arene,
inden de er faldet i s m n omkring 'bålet', her udgjort af nogle velfyldte askebægre på sofabordet.
Længere inde i huset mades vi af tavse blikke der hurtigt kigger op fra computerbordene, inden de
lysende skærme tiltrækker sig fuld opmærksomhed igen. En ung mand nikker venligt til os mens
han leger med en meget muskulss hund i 'det sorte', et areal der er GR's hjerte, hvor det store
niradebord grænser op til krakkenet. Her holdes fællesmader, og man kan altid slå sig ned og læse et
blad, ryge en joint eller snakke hvis man gider.. ..
Kalle fortæller, at GR blev madt med meget kritik og skepsis fra både psykologistudiet og
behandlersystemet, da han som ung psykologistuderende startede Regnbuen op. Og de stadig mader
modstand, men han mener ikke, at det har påvirket det ideologiske grundlag for GR's praksis. Dette
er undgået fordi at de, i stedet for at indgå kompromisser, vedvarende og åbenlyst diskutere praksis.
De er derved ikke blevet en direkte del af systemet, men bevæger sig i stedet i en gråzone. Dette
kommer f.eks. til udtryk i den store modstand mod medicinering af psykiske problemer, hvorfor
brugerne hjælpes til at trappe ud af medicineringen og, om nadvendigt, er blevet hjulpet ud fra den
lukkede psykiatriske afdeling.

I GR er åbenhed en meget vigtig ting. Daren er aldrig låst, maderne holdes på fællesarealerne og
beboerne bestemmer selv hvem de vil have besag af. Der bliver snakket ærligt om problemerne i
huset' og personalemaderne foregår i det "sorte område" som er husets åbne område. Her er
brugerne velkomne til at blande sig og komme med kommentarer2, og når det er dem der er på
dagsordenen er de med, så de kan hare hvad der bliver snakket om. Det samme gar sig gældende
når der kommer besag af husets psykiatriske tilsyn3. Denne praksis adskiller sig fra andre
behandlingstilbud, her er det normalen at man holder personalenirader bag lukkede dare så man kan

Se punkt 3 og 4 i bilag 3: observation, samt punkt 4a i bilag: 2 interview med ansat
Se punkt 1 og 2 i bilag 3: observation
3
se punkt 6a i bilag 2: interview med ansat
2

S. Nielsen, D. Killemose & M. S Thomsen, Socialpsykologi I, 3.semester, Kabenhavns Universitet 2006

6

diskutere sagerne uden at de involverede h ~ r e rhvad der bliver sagt om dem. Det eneste i GR der
forgår bag lukkede dnre er ting der falder under regler om tavshedspligt.
Den åbne politik i GR slår også igennem i den terapeutiske praksis, kaldet Regnbuen. Denne praksis
form adskiller sig fra almindelig psykologisk terapi, ved det at man m d e s og sammen skaber noget,
det er ikke psykologen der kommer og med al sin viden analysere hen over hovedet på den anden.
Kalle arbejder i sin terapi meget med tegninger som redskab. Han tegner, sammen med brugeren, de
problemstillinger der er aktuelle i brugerens liv, og mulige l~sningsmulighederbliver også
visualiseret

4.

Kalle fortzller at han godt kunne tznke sig, at der blev forsket i hans og G R s

praktiske anvendelse af kritisk psykologi, så den kunne anvendes af andre også.

4. Frivilligt arbejde som verdiskabende og integrationsfremmende instans i

samfundet
I det fnlgende afsnit belyses hvad det er for nogle vzrdier der traditionelt knytter sig til det at
udfnrer frivilligt arbejde, samt hvilke udfordringer det kan medfnrer når frivilligt initiativ overgår til
at blive finansieret med offentlige tilskud. På trods af at GR i dag ikke rent okonomisk kan betegnes
som et frivilligt projekt idet alle medarbejdere på stedet er lnnnede, så ligger deres vzrdi- og
debatskabende systemkritiske praksis og ånd i hnj grad i kategori med den klassiske opfattelse af,
hvad frivilligt arbejde, eller 'grzsrodsarbejde', som begreb indeholder:

I klassisk forstand har frivilligt arbejde udgjort et mellemlag i samfundet, en 'civil sektor' eller '3.
sektor' mellem borger og stat (Gundelach, 1996). Sociologerne Tocqueville og Durkheims har
begge arbejdet med at definerer den civile sektors attributter, og deres teorier fremhzver de
frivilliges rolle som leverandnrer af velfcerdsydelser til befolkningen, deres betydning for
~Erdidannelsen,og de frivilliges indsats som et middel til samfundsm~ssigintegration, idet de er
uanizngige af den stat som de snger at påvirke (Ibid). For Durkheim blev civilsamfundet, og altså
dermed de frivillige initiativer, et spnrgsmål om at skabe et vzrn mod industrisamfundets
fremstormen, " dette håb om at opretholde det civile samfund som en oase, i en ellers hård og hjertel~s
verden' (Jean Fisher, 1997), altså på det nzrrneste en utopi, der skulle sikre menneskene deres

4

I

se punkt 21 i Bilag 1: Interview med Kalle Birck Madsen
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grundlæggende værdier. Tocquevilles og Durkheims forståelsesform spiller en rolle helt op til vor
tid, hvor 3 elementer fra deres tanker står særligt stærkt:
1) - at beskytte borgerile mod statsmagten ved at skabe uafhængighed,
2) - at uafhængigheden fra staten udmuntes i et krav om, at de frivillige organisationer kan
organisere borgernes behov for st0tte/selvhjælp,
3) - at kanalisere borgernes krav ind i det politiske system.

Gundelach (1996) understreger væsentligheden i, at det frivillige arbejde i udgangspunktet må vEre
uafhængigt af staten for at kunne stå frit på nyskabende værdier, men han påpeger samtidig, at
virkeligheden i Danmark ikke svarer til den klassiske (efter amerikansk forbillede) model. Det
frivillige arbejde som i Danmark konsolideres i varige projekter, knyttes derimod oftest hurtigt
sammen med det offentlige i utallige bånd, som er både ukonomiske, praktiske og politiske. Derfor
giver det ikke længere mening at adskille staten og civile projekter entydigt. Gundelach påpeger, at
dette indebærer en række komplikationer, i forhold til uafhangighedsaspektet og vardi-aspektet.
Den ugede ukonomiske stme, og de civile projekters dermed tættere relationer til stat og kommune
indebærer en række konsekvenser, der ifulge Gundelach er fulgende:
1) I takt med at det offentlige tildeler foreningerne en rolle som producent af velfærdsydelser ved at
give dem offentlig stutte, indebære dette et krav om ansvarlighed i såvel ukonomisk som
opgavelusende henseende - man kan sige, at staten overfurer statslige styrings- og kontrolformer til
foreningerne, og dermed bliver det svcert at trække klare linjer mellem de to akturer.
2) Hvis foreningerne skal indgå som troværdig samarbejdspartner med staten, kræver det at staten
kan opfatte organisationen som en acceptabel forhandlingspartner. Dette indebærer, at
organisationen i rimelig grad skal afspejle de forventninger der stilles til organisationen i
offentligheden. Dette medfure i praksis, at imagepleje kan komme til at dominere over det der var
den klassiske definition af det frivillige arbejder begreb (ibid).

Når kritiske ressourcer som penge, tid, politisk opbakning, kontakter osv. er afhængige af, at
giveren (i GR's tilfælde lbbenhavns kommune) skal kunne godkende en given furt politik, strategi
og praksis, så er det indlysende, at der må opstå situationer hvor der lægges pres på akturerne. Jan
Molin (1995) opregner en række kritiske faktorer til at bla. at være:
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1) De krav og forventninger der muder de frivillige initiativer i forbindelse med det stigende
omfang af fzllesaktiviteter med det offentlige.

2) De krav og forventninger der stilles fra bunden, altså fra brugernes eller grzsruddernes side, hvor
deres behov for medindflydelse kan komme i konflikt med de offentlige krav.
3) De krav og forventninger der muder det frivillige initiativ i forbindelsen med tildelingen af
statslige midler fra finanslov og styrelsesbudgetter, hvori der implicit ligger meget konkrete unske
om projektsstyring, regnskabspraksis, bemandingsprocedure, rapportkrav, formidlingsforpligtelse
OSV.

Disse trzk kan ses som karakteristiske eksempler på de betingelser der przger det frivillige
initiativs aktiviteter og praksis, og således også GR's. De hujere instanser der omgiver det frivillige
initiativ, forsuger via deres kontrol over kritiske ressourcer mere eller mindre eksplicit at trzkke
projektet i en ganske bestemt retning. Men, der er stor forskel på hvordan forskellige frivillige
projekter håndterer deres relationer til omgivelserne. Nogle forholder sig afventende overfor
omverdenen, mens andre går aktivt konfronterende til de relationer der omgiver dem, og som de er
afhzngige af. Der er således tale om en vifte af relationsformer mellem de frivillige initiativer, og
de betydningsfulde krzfter der omgiver dem. Molin peger på, at man typisk må forestille sig en
ledelse der er sig bevidst om hvilken rolle man vil spille i relationen, og at denne strategi kan skifte
over tid, afhzngig af hvilke samfundsvzrdier der dominerer debatten, og hvilke konkrete sager der
tiltrzkker sig offentlighedens opmzrksomhed (ibid).

4.1 Delanalyse: Gaderummetsposition somfrivilligt grmsrodsinitiativ
Med ovenstående har vi beskrevet nogle af de udfordringer og privilegier der ligger i at vzre en
grzsrodsbevzgelse der suger at sameksisterer med det system som det er et alternativ til. Men, det
var ikke i sig selv dit at vzre frivillige der var centralt for Kalle i opstartsfasen - han havde brug for
penge til sit projekt, og ville gerne have finansiel stme ovenfra, så lznge der ikke blev sat krav fra
systemets side om at gå på kompromis med praksis.
GR's alternative og kritiske praksis har siden begyndelsen vzret et skoleeksempel på en institution,
der satte de 3 punkter om henholdsvis at beskytte borgeren, at bevare sin uaflanngighed i forhold til
stat og kommune, og at positionerer sigfagligt ogpolitisk, meget hujt5:
5

Se iavrigt punkt [ 2, 3, 4, 6 m.m.] i Bilag 1: Interview med Kalle Birck Madsen
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At beskytte borgerne ligger som en kerne i GR's praksis. Som skrevet ovenfor, startede Kalle
rådgivningen Regnbuen op for at irnodekomme et behov hos unge sindslidende der var tabt på
gulvet af det etablerede system: 'Selve regnbuen, eller, ideen om en rådgivning kommer fra den

[...l ude i samfundet, hvor der var en skrigende mangel
hjalp til mennesker, specielt hvis de havde problemer [...l eller psykiske lidelser, der var et

måde som tingene var skruet sammen på
på

kampe behovfor det, hvor specielt dem der ingen penge har, ikke har noget sted at gå hen. Og
det andet var, at når man så ligesom kiggede på den måde der så blev arbejdet med problemerne
på indenfor psykiatrien, og indenfor den psykologiske faggruppe, så så det ikke specielt godt ud;
altså, det var kvindeaendsk, [...J og det var arbejderklasseaendsk, den arbejdede helt hen over
hovedet på folk, den fik narmestforvarret de problemer som dejleste stod med '[l]. Helt ned på
det praktiske plan ses det hvordan man i GR hjcelper folk til at handle i overensstemmelse med egne
onsker, også selvom det nogle gange går imod de udstukne samfundsregler - som når en ansat i GR
fort~ller:'Så folk som kommer her på medicin, de kommer tit fordi de gerne vil hjalpes til at

trappe ud af det og det g0r vi'[2a]
At bevare sin uaai~ngighedaf stat og kommune for at kunne h j ~ l p eupartisk, har vxret en lang og
kalkuleret kamp for GR, og man sporer en vis portion skepsis mod det etablerede systems forståelse
for stedets praksis. Kalle fort~ller,at det netop er den meget lange forhandlingsproces der har
medvirket til at GR har fået lov at forblive tro mod sine principper: 'Altså, vi valgte sådan nogle

lidt underlige principper fra starten af, og det var, at når vi fandt ude af noget, både fagligt og
teoretisk, så strammede vi vores politiske kritik af systemet i stedet for at slakke den b..]Så vi
valgte sådan set at stramme den, for så at håbe på vi kunne få alle vores pramisser igennem i
den sidste ende, og det lykkedes så også kan vi sige'[7]. Også den ansatte oplever
forhandlingsprocessen som et n ~ r v z r e n d eelement i hverdagen: 'Og så tager vi debatten når den

kommer og så må vi debattere med de der forskellige myndigheder der er og preve at finde en
måde hvor vi kan forhandle os frem til at vi stadig kan vare der i det der, i de regler L..Jvi er i
den proces kan man sige, hvor vi går fra at vare autonome til at vare selvejende og det tager
altså en masse diskussion, brevskrivning ogfrem og tilbage'[5a].
At danne scene for politiske initiativer, hvis udkomme med tiden kan fremstilles som krav til de
politiske beslutningstagere, har man i GR gjort en stor indsats for realisere, ved l~bendeat k ~ m p e
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for at f"a systemet i tale, fagligt og politisk, og dermed integrerer sig som et alternativ til systemet i
systemet6. At fire dialog med systemet krzever imidlertid en vis portion tålmodighed og strategi:

'Det er på den måde vi altid har fors0gt at finde en l0sning: Hvis dit her er nedvendigt, så kan
det se udpå dén her måde, og det ligger typisk i sådan et grmnseland, at hvis vi erfor hurtige og
for åbne med det, jamen så skyder de den ned - men hvis vi kan få den ind på det rigtige
tidspunkt, så kan det vmre det får lov at blive der, og så danner det prmcedens, og det er det vi
håber' [l 21
Kalle er afgjort et eksempel på en leder der har valgt en konfronterende strategi, hvor han lgbende
holder sig kernen i sin sag for 0je ved at skzerpe, tilpasse og beskytte de centrale praksis- vcerdier
der er GR's praktiske eksistensgrundlag7: 'Jo, vi har fået masser af ultimatummer, men vi har

holdtfast i vores faglige profil, og det vi laver.[. ..J - altså, det vi har gjort systematisk, det er at vi
tvdeliwr en problemstilling, i stedet for at skmre den til så den kan mdes af den anden, og
dermed så manipulerer man sig ind i sin egen samtale med den anden. [l81
Vi har nu set hvordan GR i udgangspunktet har positioneret sig som en grsesrodsbevzcgelse, der
meget bevidst ~ n s k e at
r bevare sin 'troskab' overfor sig selv og sine brugere, og som har vsernet om
sine principper i en lang kamp om integration i systemet på egne prsemisser.

5. Foucaults Magtanalyse
l

Vi har valgt at bringe en opsummering af Foucaults magtbegreb for senere at tage dette op til i
relation til den praksis som GR reprmenterer. Vi ~ n s k e rogså igennem Foucault's magtanalyser
give et bud på hvad overgangen fra frivilligt funderet projekt til statsstHte projekt kan betyde i et
magtanalytisk perspektiv.

5.1 Den allestedsnmwmrende magt
Foucault anskuer hverken magten som entydigt negativ eller positiv, den er både repressiv og
produktiv. Magten forekommer overalt på mikro - og makro niveauer i samfundet, og den
udm~ntersig både vertikalt og horisontalt. Når magten ikke skal ses i et hierarkisk perspektiv,
6
7

Se f.eks. punkt [5, 7, 8, 9, 161 i bilag 1, Interview med Kalle Birck.Madsen
Se punkt [ l 0, 12, 13, 19, 20, 221 i bilag 1, Interview med Kalle Birck.Madsen
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knytter dette sig til en forståelse af magten som reproducerende. Vi er alle med til at reproducere og
dermed opretholde magten. Et hvert netvaerk af relationer har sit eget magtm~nster(Lindgreni
Andersen og Kaspersen, 2002, s.334). Det beskrives endvidere eksempelvis hvordan samfundets
institutioner integrerer, opretholder og reproducerer de eksisterende magtrelationer.

5.2 Den repressive magt

I vaerket 'Overvågning og Straf kommer Foucault i sin magtanalyse ind på, hvordan begreberne
viden overvågning, disciplinering og normalisering knytter sig til magtens funktion. Overvågningen
implicerer en kontrol og disciplineringsfunktion. I den forbindelse naevner Foucault skemaer som en
central pointe i overvågningen af individet. I skemaet inddeles, observeres og kontrolleres
mennesket, og der genereres viden. Som et produkt af dette defineres og klassificeres normalen, og
derved udskilles også det ugnskede, det unormale. I denne proces er magten central, idet al viden
om mennesket er magt.

5.3 Magten og den "sindsyge"
'Sygdommen har kun sin virkelighed og sygdomsv~rdiindenfor en kultur, der erkender den som
sådan' (Foucault, 2005,s.109). Med dette citat slår Foucault fast, at sindssyge ikke er et essentielt
begreb, men en diskursiv virkelighed eller sandhed, der er frembragt og opretholdt af
magtrelationer. Sandhed og viden er med til at opretholde en skelnen mellem hvad som er sandt, og
dermed normalt, i en given kultur eller diskurs. Jens Erik Kristensen skriver, at i Foucaults optik, er
årsagen til forskellige former for sindssyge ikke at finde og forklare ud fra psykiske determinismer,
men i historisk og geografisk situerede sociale, gkonomiske og teknologiske praksisser.(Kristensen
i Foucault, 2005, s.23). Hele ideen om eksempelvis den gale, opstår idet vi får viden og erfaring om
det gale individ, og udskiller dette som det unormale," det andet". Dette "andet", de sindsyge
eksempelvis, klassificeres, inddeles, overvåges og s ~ g e sdisciplineret, som overfor beskrevet i
relation til skemaer og registrering ( Heede, 2002, s. 99). Dette betyder at afvigeren f&- en identitet
bygget op omkring en forkerthedsfglelse og fi-emmedg@relse,den sindsyge bliver splittet i
behandlingssystemets subjektiveringsprocesser.(Heede, 2002, s. 33 ).
5.4 Modmagten
Ovenforstående gennemgang af Foucault giver ikke meget plads til individets frie vilje, magten
synes allestedsnaervaerende, men det er imidlertid vigtigt at fastholde at magten også avler
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modmagt. Magten og sandheden er foranderlig og dynamisk (Lindgren i Andersen og Kaspersen,
2002, s. 337). Og den rummer også mulighed for modstand, ulydighed og oppositionsdannelser.
(Heede, 2002, s. 141) En del af magtens spil betyder, at forskellige sandheder og virkeligheder er
blevet undertrykt igennem tiden. Undertrykkelsen består i at de undertrykte historier ikke er blevet
inkluderet i de verserende diskurser som reproduceres i det moderne samfund. Dette leder os hen på
at s p ~ r g ehvor disse potentielle historier og sandheder, som ikke ligger indenfor normalens diskurs,
er blevet af? Taberne af magtkampen, de alternative historier, bliver genstand for magtens
overvågende, disciplinerende, sanktionerende og udskillende mekanismer. Men Foucault
fiernhzver at man kan bore i historien, og gå bagom de dominerende diskurser for at vise, hvordan
tingene er p r ~ g e af
t historisk tilf~ldighedog at ddt som eksisterer langtfra opfilder alle muligheder
(Heede, 2002, s. 142).
5.5 Delanalyse Foucault

I f~lgendeanalyse vil vi kigge på hvordan GR, og den overgang som stedet har gennemgået, kan
forstås i et magtanalytisk perspektiv.

I relation til Foucaults magtoptik, kan man argumenterer for, at GR er et eksempel på en 'lille'
diskurs der giver modmagten stemme. Kalle startede projektet op som en reaktion på det etablerede
behandlersystem og de mangler dette genererede. Dermed bliver GR en h~jlydtkommentar til de
eksisterende diskurser og magtrelationer i samfundet, ved ikke at fremstå som en del af
sandhedsdiskursen og dermed normalen. GR kan, og vil, ikke betegnes som en institution der
integrerer, opretholder og reproducerer samfundets magtrelationer. Kalle siger selv i forbindelse
med opstarten af det alternative projekt: V? blev sanktioneret, det skete jo også for os, at vi blev

beskyldt for at tage arbejdet fra socialrådgivere og terapeuter og psykologer, og vi var
kvaksalvere. De var meget ude efter os i starten, ikke på et fagligt grundlag, menfordi vi var dem
vi var fl5J Af citatet kan vi se at GR, fordi det er en alternativ moddiskurs, u d s ~ t t e sfor en
repressiv sanktionering og dermed s ~ g e normaliseret.
s
GRs praksis kan altså ses som en moddiskurs til det eksisterende system. Den åbenhed som man
arbejder med i GR på alle planer, står i stzerk kontrast til eksempelvis psykiatriens praksis.
Abenheden medf~rerblandt andet at der ikke l ~ g g e skjul
s
på at der ryges hash i GR; også den åbne
dm er et eksempel på en praksis, som skiller sig ud fra andre institutioner. Kalle mener ikke at der
findes andre steder der praktiserer denne form for åbenhed : 'Man kommer en tand dybere end de
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almindelige institutioner, som jo opererer med individer, der befolker - altså, i og med at man
har en åben der, og hvis den åbne der skal kunne forblive åben, så huset også skal fungere, så er
man nedt til atforholde sig til mennesker som personligheder

(...) det er det mest grundlceggende

ved dig som kommer i spil ligeså snart du kommer ind i det her hus, i modscetning til så mange
andre steder. I og med vi ikke har den kasseopdeling, så er det nogle sterre ting der kommer i
spil.'[l7] I interviewet med Anne Marie udfoldes åbenhedspolitikken til ogsk at indbefatte
inddragelse af brugerne: 'Blandt andet med at vcere åbenlyst politisk funderet og psykologisk have

en kritisk psykologisk tilgang ud fra subjektvidenskab og preve at se folk på den måde og vi
prever at have en flad struktur og det er et kollektivt hus og det er et brugerstyret hus og vi har
åbne meder og åbne regnskaber og brugerne kommer ind på alle mulige planer [ ...]pa] Den
åbne d0r er med til at sprEnge de eksisterende diskurser, idet de implicerer at man ser mennesket
igennem dennes personlighed, og ikke s ~ g e rat inddele, skematiserer, og dermed i relation til
Foucaults rationale, normaliserer eller sanktionerer individer. I GR's regi bliver den unormale eller
den sindssyge dermed det 'normale' og accepterede.

Kalle slår på, at der ikke er indgået nogle kompromiser i forhold til overgangen fra at vEre et
frivilligt til et selvejende projekt, men alligevel er det sp~ndendeat kigge på om overgangen har
haft nogen betydning i magtanalytisk perspektiv. Vi vil hzvde, at det bliver svzrere at fremstå som
en moddiskurs når man bliver en del af det system, som er indlejret i en gEngs
normaliseringsdiskurs. Anne Marie frems~tterblandt andet i interviewet, at de har opstartet en
database hvor brugerne og deres sager står registreret, hvilket har gjort det nemmere at
im~dekommedet 'sterre krav til vores afrapportering". Databasen er i udgangspunktet ikke
oprettet for kommunens skyld, men ikke desto mindre kan man sige, at registrering kan ses som en
reproducerende magtrelation. Det skal dog nzvnes, at der i f ~ l g eKalle snges en form for anonymitet
i forbindelse med brugernes mapper og sager: 'Så er der de enkelteforleb, terapeutisk, de har hver

deres mappe, og der er almindelig tavshedspligt ligesom på andre psykologsteder. Der er f.eks. en
mappe her, og når man snakker om din slags ting, så skal det geres på metaniveau, dvs. at man
skal lefte problem stillingen op, sådan typisk et niveau, sådan så den person det angår, ikke kan
genkendes. '[l#]Når

der skrives på et metaniveau, kan der argumenteres for at man ikke s ~ g e at
r

uddifferentierer eller kasseinddele individet, eller skabe en decideret vidensproduktion omkring
denne. Her ses det hvordan et krav fra kommunen, omkring visitering og registrering, bliver
afbalanceret i forhold til GR's egen politik og praksis.
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De forandringer som med stor sandsynlighed kan siges at skyldes overgangen, er de krav som
kommunen fremsztter, og som GR skal s0ge opfyldt for ikke, som Anne Marie udtrykker det; "at

blive lukkede": 'Så kommer vi også ind under nogle andre paragraffer i sociallovgivningen som
gsr at vi skal svare for embedslegen, med sundhedsfagligt tilsyn og med socialfagligt tilsyn og
selvfslgelig brandtilsyn og alle sådan nogen ting. Og det har selvfslgelig nogle administrative
konsekvenserfordi, altså vores gamle sted ville aldrig vere blevet godkendt. Men det betyder at
der skal vere en vis hygiejnestandart9'[lal
Anne Marie fortzller, at processer som f0r foregik intemt i huset, nu har fået en ekstern dimension i
de nye krav fra kommunen. Herigennem bliver GR mere direkte konfronteret med det etablerede
systems og dennes sandhedsdiskurs. Dette beh~verikke vzre en proces, hvor GR direkte lader sig
påvirke af sandhedsdiskursen, men blot at den er rykket tzttere på GR's praksis, og kan vzre med
til at forårsage zndringer, som det f.eks. har vzret tilfzldet med GR's semiprofessionelle
reng~ringsordning:'Der har vi valgt en lssning hvor vi siger, jamen okay, hvis systemet vil dét, de

vil ha' den der orden, at der ikke kommerfluerne og sådan noget, okay, så betaler vi os lidt ud af
det. Og så har vi valgt en lssning som faktisk er skide kontroversiel: vi må jo ikke betalefolk for
at lave noget i huset hvis de er på bistandshjelp, så kan de modregne det i deres bistandshjelp.
Hvis ikke vi kan gsre det, [betale brugerefor at gsre rent red.] så har vi ikke råd til det, og hvis
ikke vi gsr det, så vil de hele tiden stå og kritisere os for det. Til gengeld treder vi ind i et nyt
randområde, hvor loven så at sige ikke er fastlagt - men vi har virkelig brug for, at vi kan
aflsnne folk i huset, kvit ogfrit, uden at skulle trekke skat, uden at de skal have deres cpr. nr., så
det er altså en lilleprsveballon.[Il] I forhold til de ~ndringerder er sket på det praktiske plan, kan
man se på hvordan samfundet og det etablerede behandlersystems diskurs rykker tzttere på, og
hvordan dette implicerer en form repressiv og sanktionerende magtudmelse i form af krav der b0r
opfyldes.

•

7.Diskussion
Vi kan konstatere at der er sket forandringer i GR efter at de er kommet ind under det offentlige.
Men på trods af alle de forandringer der er sket, lader det til at stedet stadig kan holde fast i sin
ideologi. I stedet for at give kab på mzrkesageme har de fundet smuthuller og blsde mellemveje.
Derved kan de overholde kravene fra kommunen og samtidig bevare GR som et kritisk psykologisk
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sted. Men da den kritiske psykologi er meget fast forankret i praksis kan der stilles sp0rgsmålstegn
ved om GR kan fortsztte denne balancegang. Kan man bibeholde en ideologi der er forankret i en
praksis, der ikke længere er den samme praksis som den der udfolder sig i dagligdagen? Til GR's
fordel må det siges, at de er vant til at forholde sig til et sådan balance. Mange af de regler som
huset har, bliver til et evige dilemmaer; her tænkes eksempelvis på den åbne d0r. Dmen skal altid
være ulåst for at im~dekommekravet om et åbent sted, men hvad så når der kommer tzskehold
midt om natten, skal der så s ~ t t e vagter
s
på, og er det ikke med til at g0re stedet mindre åbent?
Denne dobbelthed mellem praksis og ideologi fandt vi også i interviewene. Kalle snakkede meget
på et abstraktplan og teoretisk plan, han så ikke nogen kompromisser eller ændringer i forhold til
overgangen. Anne Marie holdt sig hele tiden på det praktiske plan og kunne berette om mange nye
krav og forandringer.
Man kan diskutere om GR's position som mellemlag mellem det offentlige og det private, ikke
stadig er underlagt den allestedsnærværende magtreproduktion. Det synes ikke muligt at undse sig
magten. På den anden side kan man også forstå GR som en modmagt i forhold til det etablerede
system, magten er stadig allestedsnærværende, men den skal her forstås i sin skabende form.
Magten er skabende i den forstand at GR lader de tabte historier blive fortalt. Trods krav fra
kommunen og efterf~lgendeforandringer som er med til at normaliserer projektet, så rummer GR
de unormale og giver dem en stemme. Denne modmagt kan ses som tæt forbundet med den
konfronterende strategi som GR har f0rt siden opstarten og indtil i dag. Praksis har ændret sig, men
modmagten og moddiskursen lever stadig i GR; både i form af direkte moddiskurser som
anerkendelse af hashrygning, men også på et mere forskende plan, som i eksemplet hvor Kalle
I~bendeudvikler på sin egen kritisk psykologiske praksisform, med ~ n s k e tom senere at kunne
formidle denne videre til det etablerede behandlersystemg

I den Kritiske psykologi arbejder man med en form for relationer der hedder instrumentalrelationen.
I denne form for relation 'udnytter' begge parter hinanden til deres egen fordel. Når kommunen
gentagende gange vender det blinde 0je til GR's hash-politik må det ses som udtryk for en sådan
instrumental relation. Kommunen giver nogen penge, og overser visse dele af praksis i GR, til
gengæld far de et sted hvor en del utilpassede unge, med psykiske problemer der ikke kan afhjælpes
andre steder, kan vzre. På den anden side rækker GR hånden frem og har lavet forskellige
8

Se interview m. Kalle [22]

S. Nielsen, D. Killemose & M. S Thomsen, Socialpsykologi I, 3.semester, Kabenhavns Universitet 2006

'I
l

I

16

ordninger for at imodekomme kravene for at få penge til at drive stedet. Måske GR med sin stræben
efter at stå uden for systemet i virkeligheden opfylder et behov i systemet. Her ses den tendens som
er beskrevet ved Gundelach (1 996) tidligere; at det danske samfund kæder den det offentlige og den
frivillige sektor sammen. Dette kan både ses som et udtryk for at det bliver svært at påvirke den stat
som man ellers ville stå uden for, eller det kan ses mere positivt, som et udtryk for at det danske
samfund anerkender det arbejde og de værdier der genereres på frivilligt plan ved at integrere og
stotte dem. Under alle omstændigheder ender man i det dilemma som GR står i.

Vi har fundet det interessant at se på de forventninger og bange anelser der var blandt GR's ansatte
inden madet med de forskellige nye kontrolinstanser. Anne Marie fortæller om at de var bange for
hvordan de udefiakommende ville reagere på GR's regler og krav. Det er ikke så meget de bange
anelser som det at de blev gjort til skamme, som vi synes er spændende. Dét at systemet kan bidrage
med noget positivt til GR, og at de kan have et samarbejde med psykiatrien hvor de udveksler
erfaringer, viser at sammensmeltningen mellem frivillig og offentlig enhed ikke nodvendigvis
behmer at betyde en eliminering af værdier og ideologisk grundlag men tv~rtimodbidrage til en
gensidig og frugtbar læringsproces.

Det kan være svært at vurdere, om alle forandringer vi har h0rt om, skyldes overgangen til
finansieret projekt. Forandringer kan også skyldes tidens gang. I GR's tilfælde kan forandringer i
praksis også skyldes at de rumlige omgivelser skifter i forbindelse med flytningen som en del af
GR's transformation. GR fungerer praktisk og brugermæssigt på flere niveauer, disse niveauer har
imidlertid en rummelig dimension. Det sorte område er frit og brugbart for alle i huset, og alle som
har lyst og brug for at være i huset, er velkomne til at være og sove der. De brugere som bor fast i
huset, og som er blevet godkendt på fællesmoderne, får en seng et sted i det mrige hus. På
rundvisningen viste Kalle os hvordan sovesalene på forste sal, var for de "tjekkede", de som har
arbejde eller går i skole. Der synes altså næsten, i et rumligt perspektiv, at herske et hierarki i det
nye hus, i forhold til hvilket brugerne og boerne synes at være inddelt. Disse grupper er
konstituerende for hvordan huset som helhed italesættes eksempelvis til moderne. ( se bilag XX)Det
kan diskuteres om denne forandring er et udtryk for at en overordnet sandheds- og
disciplineringdiskurs har påvirket GR, i den forstand at inddelingen fungerer som en kontrol
instans. Eller, om denne form for inddeling blot skyldes at de rumlige omgivelser i det nye hus
lægger op til inddelingen.
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8. Konklusion
Overgangen fra frivilligt til offentligt st~ttetprojekt har medf~rtEndringer for GR i forhold til
m ~ n g d e naf tilsyn de skal leve op til. Den form for tilsyn der er tale om, er dog ikke nogle der på
dybt plan går ind og kompromitterer GR's praksis og ideologi, der er snarere tale om praktiske
foranstaltninger der skal sikre hygiejne og sikkerhed, og der udvises tilsyneladende goodwill fra
kommunens

side

i

forhold

til

rummelighed

overfor

f.eks.

den

f0rte

hash-

og

antimedicineringspolitik,som i h ~ j e r egrad end f.eks. reng~ringsplanener et udtryk for GR's dybere
ideologi. Vi sporer således en gensidig afh~ngighedi forholdet mellem GR og kommunen: GR
beh~verfinansiering, og kommunen beh~veret sted at kunne sende sine s v ~ r belastede
t
borgere
hen når alt andet glipper - denne gensidige afh~ngighedser ud til at udm~ntesig i en goodwill fra
begge parter til at im~dekommehinanden. Så selvom man fra GR's side har vzeret nerv~sefor, i
hvilket omfang kommunen ville komme til at intervenerer med den daglige praksis, og man har
vmet meget bevidste om ikke at s l ~ k k på
e de v ~ r d i e der
r er b ~ r e n d efor den daglige praksis - så er
virkeligheden lige nu er den, at det i h ~ j e r egrad opleves sp~ndene,inspirerende og l~rerigtend
egentlig repressivt, at samarbejde med systemet. Samarbejdet ser således ud til at tivure v~rdier,
snarere end at eliminere dem.
Så selvom det etablerede systems magt og diskurs rykker t ~ t t e r epå i forbindelse med overgangen,
er der stadig plads til brugeren og beskyttelsen af ham. I GR bliver han ikke sanktioneret. Det har
transformationen på nuv~rendetidspunkt ikke rykket ved, dette kan h m g e sammen med at Kalle
igennem tiden har benyttet sig af en konfronterende strategi hvor man ikke går på kompromis med
sin overordnede ideologi.
GR's identitet er dog, som vi har set, under stadig forandring, og med kun ét år i den nye rolle som
finansieret projekt, er det ikke muligt at vide p r ~ c i s it hvilket omfang integrationen i systemet med
tiden vil slibe og file kanter af projektet, og i hvilket grad de 'uskyldige' praktiske Endringer med
tiden vil filtrere sammen med ideologien og um~rkeligtEndre den. Dette vil f ~ r skunne
t
vurderes
år ud i fremtiden.
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