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som fagperson bevæger sig ”ude i virkeligheden”, bliver det hurtigt klart, at udsathed er et sammensat

fænomen. Det giver som regel ikke mening at tale om eksempelvis hjemløshed uden også at tale om misbrug
af rusmidler, psykisk sårbarhed osv. Samtidig bliver det klart, at udsathed også afhænger af øjnene, der ser, og

at forskere, praktikere og borgere har hver deres perspektiv.

Perspektiver på udsathed giver borger-, praksis- og forskningsperspektiver på forståelsen af fem sociale
problemer: hjemløshed, misbrug af rusmidler, psykisk sårbarhed, kriminalitet og prostitution. Problemerne
belyses ud fra forskellige perspektiver med henblik på at besvare en række centrale spørgsmål: Hvordan

beskrives og forstås det sociale problem? Hvilke indsatser peges der på og med hvilke begrundelser? Hvordan
opleves indsatserne, og hvilken viden er der om, hvordan de virker? Hvilke forandringsperspektiver kan der

peges på?
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