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Institutionel etnografi  seminar
Institutionel etnografi som perspektiv og metode i interdisciplinær
forskning inden for social og sundhedsområdet
SEMINAR 31. august 2016
Indledning
Institutionel etnografi(IE) er en etnografisk tilgang, der internationalt har etableret
sig i studier af interaktioner mellem velfærdsinstitutioner og brugere af velfærd. Det
gælder også i vores skandinaviske nabolande, mens IE er relativt ukendt i dansk
velfærdsforskning uden for det sociologiske felt. Vi ønsker med et seminar og et
initiativ til et dansk netværk om IE at styrke viden om og anvendelse af IE i dansk
interdisciplinær velfærdsforskning, særligt indenfor social og sundhedsområdet.
Baggrund og formål
Institutionel etnografi vinder frem i studier af velfærdsstatens håndtering af sociale
og sundhedsmæssige problemer. Hvad enten vi er ansatte eller brugere af
velfærd, er vores hverdag i stigende grad indlejret i en stadigt mere kompleks
styring og organisering af viden og tjenester. IE er et sociologisk perspektiv og en
metode til at undersøge, hvordan velfærdsinstitutionerne virker i brugernes
hverdag og adresserer således væsentlige og aktuelle temaer i
velfærdstjenesteforskning.
De senere år har IE vundet udbredelse i nordisk velfærdsforskning, især i Norge.
En ny norsk antologi om IE (Widerberg, 2015) rummer bl.a. studier af
rehabiliterings og ældreomsorgsforskning, mens anvendelsen i Danmark og
Sverige på disse områder er mere beskeden (Kjellberg, 2014; Høgsbro, 2015).
Nordmændene har desuden etableret et nordisk netværk, der foreløbig ikke har
danske medlemmer.
På ovenstående baggrund arrangeres et seminar, hvor et dansk forskernetværk
om IE søges etaberet. Netværket tænkes samtidig at kunne styrke dansk forskning
på området og på den måde kvalificere danske forskere ift nordiske og
internationale netværk og dermed føde ind i disse. I Danmark ses en spirende
interesse hos forskere udenfor sociologien.
Formålet med seminaret er at anskueliggøre muligheder og perspektiver i IE
baseret forskning på udvalgte empiriske områder og at introducere til væsentlige
metodologiske temaer i IE generelt. Det empiriske felt er valgt som eksemplarisk
for fællesnordiske velfærdsinstitutionelle problematikker. Formålet er endvidere at
etablere et interdisciplinært forum for erfaringsudveksling om anvendelse af IE i
forskning.
Målgruppen er forskere og ph.d.studerende, der arbejder med eller er
interesseret i IE.
Max antal deltagere: 25. Deltagerlisten er lukket.
Frist for indsendelse af papers: 15. august.
ECTS: 1
Netværk om IE
Netværket etableres i et stiftende møde på seminaret. Netværkets aktiviteter
bestemmes af deltagerne men indebærer som minimum et årligt seminar, der
arrangeres på skift mellem deltagende institutioner.
Netværket indmeldes i det nordiske netværk. Der vælges en tovholder med ansvar
for at vedligeholde mailliste og videresende materiale fra deltagere og fra det
nordiske netværk.
Organisering
Seminar og netværksdannelse organiseres i samarbejde mellem REHPA 
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Videncenter for Rehabilitering og Palliation v. Syddansk Universitet og Region
Syddanmark og Forskeruddannelsesprogrammet for humanistisk
sundhedsforskning, Syddansk Universitet.
Tovholder er post doc. Jette Thuesen, REHPA  Videncenter for Rehabilitering og
Palliation, SDU. Desuden deltager professor Helle Johannesen,
Forskningsenheden for Brugerperspektiver i planlægning og gennemførelse af
seminaret. Jette kan kontaktes på jette.thuesen@rsyd.dk.
Program
Formiddag
9.30 – 9.45: Velkomst og dagens program
9.45 – 11.15: Institusjonell etnografi  hvorfor og hvordan?
Karin Widerberg, professor v. Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi,
Universitetet i Oslo.
Forberedelse: Widerberg, Karin (2015): I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til
institusjonell etnografi. Læs indledningskapitlet, kapitel 2, kapitel 4, kapitel 6 og
kapitel 7.
11.30 – 12.30 Institutionel etnografi for udsatte grupper.
Kjeld Høgsbro, professor v. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg
Universitet.
Forberedelse: Høgsbro, Kjeld og Alice Burholt (2015): Demensproblematikken –
En institutionel etnografi af en livsverden og en professionel indsats. Aalborg
Universitetsforlag.
Eftermiddag (1316): Paper sessions/workshops
Ph.dstuderende, post doc.studerende og andre får respons på igangværende
forskning.
Papers fra alle empiriske felter er velkomne.
Antal og tematisering af sessioner og eftermiddagens endelige form bestemmes af
indsendte papers.
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