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INNLEDNING 
 

Om Yngvar Løchen 
 
Yngvar Formo Løchen (1931-1998) ble født 31. mai 1931 i Oslo. Han døde 28. juli 1998 i 
Tromsø. 
 
Løchen tok magistergraden i sosiologi ved Universitetet i Oslo i 1956 på en undersøkelse om 
flyktningers tilpasning i Norge. Avhandlingens tittel var Flyktninger i Norge: en sosiologisk 
undersøkelse. Han var i perioden 1956-65 ansatt som stipendiat ved Universitetet i Oslo.  
 
Løchen avla dr. philos. graden ved Universitetet i Oslo, med avhandlingen Idealer og 
realiteter i et psykiatrisk sykehus: en sosiologisk fortolkning, i 1965. Denne omhandlet 
forholdet mellom pasienter og ansatte ved et psykiatrisk sykehus. Boken kom til å få stor 
betydning i norsk sosiologi. Den åpnet opp et nytt fagfelt, medisinsk sosiologi, og Løchen ble 
tilsatt som førsteamanuensis ved Sosialmedisinsk institutt ved Universitetet i Oslo.  
 
En gjennomgående linje i Løchens arbeider er en vedvarende interesse for å forstå sammen-
hengen mellom individets tilpasning under uklare og motstridende krav og forventninger fra 
samfunnet.  
 
Løchen kom til Universitetet i Tromsø til en nyopprettet stilling som professor i medisinsk 
sosiologi i august 1971. Professoratet ble omgjort fra medisinsk sosiologi til sosiologi i 1981. 
Løchen var således professor ved Universitetet i Tromsø i tidsrommet 1971-98. I perioden 
1977-81 var han imidlertid også universitetets rektor.  
 
Som en av de første ansatte ved Universitetet i Tromsø fikk Løchen stor betydning for 
utviklingen av institusjonen, både faglig og politisk. Han var fra starten av (1971) medlem av 
styret, og ble i 1977 valgt til rektor, en stilling han hadde frem til 1981.  
 
For en nærmere oversikt over Løchens vitenskapelige produksjon vises det til den 
etterfølgende publikasjonslisten, samt til de publiserte og upubliserte arbeider som er 
beskrevet i selve arkivfortegnelsen. Det vises også til hans CV (se boks nr. 5). Denne gir i 
tillegg en god oversikt over hans yrkeskarriere, verv, doktorgradsbedømminger mv.  
 
Utgitte bøker mv. 
 
Uten årstall Samarbeidsproblemer ved gjennomføringen av lovene om attføringshjelp 
  Og uføretrygd - medforfatter 
1956  Flyktninger i Norge: en sosiologisk undersøkelse - magistergradsavhandling 
1958  Sinnslidelsenes sosiologi 
1964  Idealer og realiteter i et psykiatrisk sykehus: en sosiologisk fortolkning – 

doktorgradsavhandling – foreløpig manuskript 
1965/1976 Idealer og realiteter i et psykiatrisk sykehus: en sosiologisk fortolkning –  
  1. utgave, 2. utgave 1976 
1970  Sosiologiens dillemma 
1971  Behandlingssamfunnet: sosiologiske essays om forholdet mellom medisin og 
  samfunn  
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1973  Lærebok i sosialmedisin – i samarbeid med Axel Strøm m. fl. 
1977  Stol på egne krefter: samfunnsliv, politikk og medisin i Kina 
1977  Mer om makt og avmakt 
1978  Hva er makt?: søkelys på studiet av makt og Maktutredningen – medforfatter 
1985  Liv og forvitring i vårt samfunn 
1987  Vemod og glede i det akademiske liv: festskrift til åpningen av nybygget for  
  Høgskolesenteret i Nordland – bidragsyter 
1990  Formål og fellesskap – redaktør  
1992  Slik har funksjonshemmede i Norge det 
1993  Forpliktende fantasi 
1993  Rapport fra 3. nordiske konference om sundhedsfremme – redaktør 
1994  Mellom tradisjon og modernitet - bidragsyter 
1995  Teorier om helsetjenestens utvikling: foredrag ved forum for helsetjeneste- 
  forskning 
1996  De funksjonshemmede 
1997  Etiske refleksjoner om oppgaver og ansvar i samfunnsvitenskap og humanoria  
  - redaktør  
1998  Det gjenstridige livet 
 
Løchen hadde i løpet av sin yrkeskarriere en rekke verv, både ved, og utenfor Universitetet i 
Tromsø. Jeg skal ikke gjøre rede for alle disse, men heller trekke frem noen av de mest 
sentrale. For en utfyllende oversikt over alle hans verv kan det vises til tidligere nevnte CV 
(se boks 5). 
 
Løchen var medlem av styret for UiTø i perioden 1971-75. Han var med i Hovedkomiteen for 
norsk forskning, dels som vanlig medlem og dels som nestformann og formann, i årene 1971-
77. Løchen var medlem av Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning (RSF) i tidsrommet 
1981-89. Dette var en del av Norges Allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF). De fire 
siste årene virket han som rådets ordfører. Fra 1990 var han medlem av Den nasjonale komite 
for samfunnsfag og humaniora (NESH). 
 
Løchen var medlem av Sosialreformkomiteen i årene 1969-72. I perioden 1987-96 var han 
medlem av det regjeringsoppnevnte Rådet for funksjonshemmede. Det må videre nevnes at 
han i 1992 var medlem av et utvalg nedsatt av Sosialdepartementet for å vurdere omfanget av 
bruken av lobotomi innenfor norsk psykiatri. Til slutt kan det tas med at han i 1997 satt som 
medlem av referansegruppen for samarbeidsprosjektet mellom LO og FaFo: ”Velferdsstatens 
framtid”. Han ble medlem av Det norske vitenskapsakademi i 1998. 
 
Løchen var videre medlem av en rekke interne utvalg ved Universitetet i Tromsø. Og han var 
også medlem av flere nordiske og europeiske komiteer og utvalg.  
 
Løchen tok del i til sammen 14 doktorgradskomiteer. Han fungerte som opponent 11 ganger. 
Første gang var i 1974 i forbindelse med Else Øyens doktorgradsavhandling, 
”Sosialomsorgen og dens forvaltere”. Siste gang var i 1995 i forbindelse med 
doktorgradsbedømmingene av Dag Album og Jan Froestad.   
 
Løchen ledet flere forskningsprosjekter. To av disse skal nevnes her. Han ledet i årene 1969-
73 Nord-Odal-prosjektet. Dette var et større tverrfaglig forskningsprosjekt i en 
utkantkommune på Østlandet. I perioden 1985-87 var han styreleder for prosjektet Alternativ 
fremtid.   
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Om arkivet og katalogens inndelinger 
 
Arkivmaterialet ble avlevert til Universitetsbiblioteket i 1999 av Vivi Løchen. Professor 
Georges Midré fra Institutt for sosiologi og Rune Blix Hagen fra Universitetsbiblioteket 
foretok grovsortering og pakking av arkivsakene. 
 
Materialet består av korrespondanse, saksdokumenter (fra universitetet og diverse offentlige 
utvalg og institusjoner), manuskripter til artikler, bøker, foredrag med mer. Samt trykte og til 
dels publiserte arbeider. Videre forelesningsmanuskripter og diverse notater. Dette vil si at 
arkivet omfatter de fleste delene av Løchens virke – undervisning, utvalgsarbeid, forskning 
mv. Kun mindre deler av arkivet kan knyttes til Løchen som privatperson – her hovedsakelig 
noe korrespondanse. 
 
Det opprinnelig avleverte materialet var en god del mer omfattende en det som nå foreligger 
ordnet og beskrevet i arkivfortegnelsen. Det er således blitt foretatt en viss kassasjon av 
arkivmateriale. Først og fremst dreier dette seg om materiale der det foreligger flere 
eksemplarer av samme dokument. Dette dreier seg hovedsakelig om manuskripter som det 
fantes flere identiske utgaver av. For det andre er en betydelig mengde kopiert materiale blitt 
kastet, det dreier seg om materiale skapt av andre en Løchen, og hvor det heller ikke er blitt 
påført noen kommentarer av ham – som for eksempel aviser og avisutklipp, tidsskrifter og 
artikkelkopier. I tillegg er en del bøker som var pakket ned sammen med arkivmaterialet blitt 
overlevert til Institutt for sosiologi, Universitetet i Tromsø. Instituttet har fra før tatt hånd om 
hans boksamling. 
 
Arkivseriene i katalogen er dels ordnet ut fra kategori: korrespondanse og saksdokumenter, 
manuskripter osv. Der det er funnet hensiktsmessig er imidlertid også materiale til dels ordnet 
ut fra emne: eks. alternativ framtid, lobotomiutvalget og lignende. 
 
Adgangen til innsyn i arkivmaterialet er begrenset. Dette gjelder særlig materialet angående 
Lobotomiutvalget som er klausulert. I mappene for utvalgets arbeid finnes blant annet en 
pasientjournal, også andre deler av dette materialet knytter det seg adgangsbegrensninger til. 
 
Med tegnet --- over et løpenummer menes det at materialet befinner seg i en arkivboks 
(mappe). Der årstall er angitt i klammer er tidfestingen å regne som noe usikker. Artikler og 
lignende er oppført med anførselstegn, boktitler og lignende er skrevet i kursiv. 
 
Arkivet er ordnet og katalogisert ved Universitetsbiblioteket av undertegnede, våren og 
sommeren 2003. 
 
Forespørsler om bruk av arkivsakene rettes til universitetsbibliotekar Rune Blix Hagen ved 
UB i Tromsø.  
 
Arkivet utgjør samlet 3,8 hyllemeter. 
 
Tromsø 01.08.2003 
 
Svein-Olaf Nilssen e.f.  
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ARKIVFORTEGNELSE 
 

KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER MV. 1947-1998 
 
--- 
1 1947-1972  Korrespondanse med familien 
 1959   Dagbok og korrespondanse fra opphold/reise i USA 
 1965-1996  Korrespondanse 
 1971-1996  Korrespondanse og saksdokumenter 
 1971-1995   Korrespondanse  
 1974-1996  Saksdokumenter (møtepapirer mv.) 
 1974   Rapport – ”Målsettingsstriden og det første rektorvalget ved  
    Universitetet i Tromsø” av Peter F. Hjort 
 1979   Hovedkomiteen for norsk forskning 
 1979-1995  Korrespondanse mv.  
--- 
2 [1980-1991]  Amerikansk og norsk utenrikspolitikk/NATO-deltakelse  

notater, avisinnlegg, manuskripter 
 [1982-1983]  Hovedkomiteen for norsk forskning mv.  
 1983-1984  Korrespondanse ang. festskrift til Knut Dahl Jacobsen 

1986   Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning: ang. handlings-
    plan for LOS 
 1986-1990  Korrespondanse 
 1987-1990  Rådet for funksjonshemmede  
 1988   Utkast til kapittel i NAVFs langtidsplan 
 1988-1994  Rådet for funksjonshemmede: korrespondanse, manuskripter
    mv. 
 1988   Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning 
--- 
3 1988-1994  Korrespondanse og saksdokumenter 
 1989-1992  Forskningssamarbeid med Øst-Europa – deltakelse  
    på seminarer i Litauen, Polen mv. 
 1989-1991  Forskningssamarbeid med Øst-Europa – deltakelse på seminarer 
    i Polen mv. 
 1989-1991  Forskningssamarbeid med Øst-Europa – deltakelse på seminarer
    i Polen mv. 
--- 
4 1989   Korrespondanse og saksdokumenter ang. NAVFs strategiplan 
 1989-1990  Søknad om midler fra NAVF til prosjekt ”Mot en  
    konstruktiv sosiologi” 
 1990   Kalender/tidsplanlegger 
 1990   Om deltakelse ved sosiologikonferanse i Polen  
 1990-1991  Ang. NAVF-midler til  
    prosjektet Den konstruktive sosiologien/Forskningspolitikken 
 1990   Rådet for funksjonshemmede: notat ang. dets virksomhet 
 1992-1997  Korrespondanse og saksdokumenter ang. Løchens stilling som 
    professor, forskningsveileder mv. 
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 1992   Notat – frå Rådet for funksjonshemmede til Stortingets  
    sosialkomite 
 1992   Rådet for funksjonshemmede 
 1992   Ang. utgivelse/manuskript boken ”Forpliktende fantasi” –  
    korrespondanse, korrektur, konsulentuttalelse fra forlag mv. 
 1992   Korrespondanse og informasjonsmateriell i forbindelse med 
    3. nordiske konferanse om sundhetsfremme – avholdt i Danmark 
 1993-1996  Doktorgradsutdanning: søknader, prosjektbeskrivelser, 

forskningsutvalget ved UiTø, seminarinnlegg mv. 
--- 
5 1993-1994  Ang. konferanser om pasientrettigheter holdt i regi 
    av Rådet for funksjonshemmede 
 1994-1996  Forskning på eldre/Geriatrisk forskning. Styringsgruppen for 
    geriatriprosjektet: møtereferater, prosjektsøknader mv. 
 1994   Korrespondanse og manuskripter ang. konferanse med tittel: 
    Tilbake til framtiden Gårsdagens verdier for morgendagens  
    samfunn” 
 1994   Notat – Gammel i fremtidens samfunn: forslag om et nytt  
    forskningsprogram for Universitetet i Tromsø 
 [1994]   Notater ang. dr. polit studiet, stillingsopprykk: evaluering mv. 
 1995-1997  Løchens CV samt dokumenter ang. lokale lønnsforhandlinger 
 1996-1998  Prosjektet: ”Teorier om drivkreftene bak helsetjenestens ut- 
    vikling – korrespondanse med og søknader til NFR, prosjekt- 
    rapport, manuskripter 
 1998   Dr. polit. utvalget, Universitetet i Tromsø 
 udatert   Notat – ”Samfunnsforskningen og RSFs rolle” 
 udatert   Saksdokument – Den sosiale forvitringen: Tromsø-gruppen 
 udatert   Opinion 1946-66: ”Sykdom og helse”, artikkel samt årlige 
    spørreundersøkelser 
 udatert   Notater – Sosiologi - evaluering, forskning under programmet  
    velferd og samfunn, 3.5 samfunnsfag 
 udatert   Lov om psykisk helsevern/psykologisk virksomhet/retts- 
    sikkerhet – eksempler til diskusjon 
 udatert   Undersøkelse fra helseinstitusjon: ansattes uformelle 
    kontakter med andre ansatte: notater  
 

PROSJEKTET ALTERNATIV FRAMTID 1984-1992 
 
--- 
6 1984-1985  Korrespondanse og saksdokumenter  
 1985-1987  Korrespondanse og dokumenter – ”Alternativ framtid” mv.  
 1985-1987  Korrespondanse og saksdokumenter  
 1985-1988  Korrespondanse og dokumenter (referat, rapporter, manus mv.) 
--- 
7 1985-1986  Korrespondanse og saksdokumenter 
 1986-1990  Rapporter, korrespondanse, informasjonsbrosjyrer mv. 
 1986-1991  Rapporter, korrespondanse, avisutklipp mv. 
--- 
8 1986-1991  Rapporter, korrespondanse, avisutklipp mv. 
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 1986   Korrespondanse og saksdokumenter 
 [1986-1989]  Notater og manuskripter  
 1987-1990   Korrespondanse, arbeidsnotater, manuskripter mv.  
--- 
9 1987-1988  Korrespondanse, saksdokumenter, arbeidsnotater, rapporter 
 1987   Arbeidsnotat om prosjektet. 1. ”Frigjøring 
    gjennom fellesskap”, 2. ”Kan man utrede en alternativ framtid?” 
 1989   Manuskript – ”Forskning etter ekspedisjonsmodellen”  
 1989   Korrespondanse og rapport ang. evaluering av prosjektet 
 1989-1992  Evaluering og kritikk av prosjektet  
 1989   Notat – Evalueringen av prosjektet  
 udatert   Korrespondanse, manuskripter, saksdokumenter 
10 1989   Forskning etter ekspedisjonsmodellen. Arbeidsnotat nr. 4  
 

AVISUTKLIPP: KRONIKKER, INTERVJUER MV. 1965-1992 
 
--- 
11 1965   Intervju i Impuls nr. 3:1965 
 1965-1980  Kronikker, intervjuer, anmeldelser av Løchens doktorgrad 
 1973-1992  Kronikker, intervjuer mv. 
 1973-1991  Avisutklipp 
 [1986-1987]  Dagbladets debatt om universitetene i krise (kopier) 
 1986-1988  Bakgrunnsmateriale (avisutklipp) til [”Forvitring”] 
 1988-1990  Kronikker og kommentarer ang. omstillingen av universitets- 
    sektoren, Hernes-utvalgets innstilling 
 

FORELESNINGSMANUSKRIPTER OG ANNET VEDRØRENDE 
UNDERVISNING SAMT DIVERSE NOTATER 1953-1998 
 
 1953-1963  Bibliografier, pensumlister: sosiologi, psykologi  
 1954-1961  Sosiologi – biografier, pensumlister  
 1964   Forelesningsmanuskripter: emosjonenes sosiologi mv. 
--- 
12 1965-1966  Manuskripter til eksamens- og avhandlingsseminarer  
 [1973-1986]  Forelesninger, seminarinnlegg  
 1975   Studieplan, pensumliste, forelesningsmanuskripter  
 [-1982-]  Forelesningsmanuskripter, seminarinnlegg 
 1984-1985  Studieplan, pensumlister, forelesningsmanuskripter 
--- 
13 1988-1992  Forelesninger og seminarer 
 1988-1990  Forelesninger for medisinerstudenter 
 1989-1990  Forelesninger – oversikter, manuskripter 
 [1990]   Forelesningsmanuskripter 
--- 
14 1990   Manuskripter og notater i forbindelse med seminarer og 
    forelesninger om emnet fra kritisk til konstruktiv sosiologi 
 1991-1996  Manuskripter til forelesninger, seminarer 
 1992   Forelesninger holdt i Litauen 
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 1992   Forelesninger for sosiologi grunnfag, vårsemesteret 
 1994   Manuskripter/notater til kurs i vitenskapsteori 
 1995-1998  Sakspapirer, notater ang. dr. polit kurser i vitenskapsteori 
 udatert   Forelesningsmanuskripter – medisinerutdanningen 
 udatert   Notater 
 udatert   Manuskript til forelesninger, notater 
--- 
15 udatert   Forelesninger, seminarinnlegg  
 udatert   Forelesningsmanuskripter, notater mv. 
 udatert   Grunnfagsforelesninger 
 udatert   Notater 
 udatert   Bibliografi/litteraturliste 
 udatert   Notater mv. 
 udatert   Litteraturliste med kommentarer [Hovedkomiteens bibliotek] 
 

DOKTORGRADSBEDØMMINGER: OPPOSISJONER MV. 1973-1996 
 
--- 
16 1973-1995  Korrespondanse, manuskripter til opposisjoner mv. 
 [1974]   Opposisjon til doktordisputas for Else Øyen 
 1975   Uttalelse ang. professorat/utdanningsstipend i sosialpolitikk  
 1983-1996  Bedømmelser – doktorgrader, vitenskapelige stillinger 
 

LOBOTOMIUTVALGET 1990-1992 
 
Løchen var i perioden 1990-1992 med i et utvalg nedsatt for å utrede utbredelsen og bruken av lobotomiske 
inngrep innenfor norsk psykiatri. Utvalgets arbeid munnet ut i NOU 1992:25 Utredning om lobotomi, se 
løpenummer. 45. 
 
De nedenfor følgende mappene inneholder korrespondanse og bakgrunnsmateriale i forbindelse med utvalgets 
arbeid. Her kan nevnes avisutklipp, forskningsartikler, intervjuer samt notater og manuskripter laget av Løchen 
og andre. Den kronologiske listeføringen viser til den periode utvalget var i funksjon. Det gjøres oppmerksom på 
at mappe nr. II inneholder kopi av en sensitiv pasientjournal fra 1974. Ellers finnes det også sensitivt materiale i 
intervjuer foretatt som grunnlag for utvalgets arbeid. 
 
--- 
17 1990-1992  Deltakelse i lobotomiutvalget I 
 1990-1992  Deltakelse i lobotomiutvalget II 
--- 
18 1990-1992  Deltakelse i lobotomiutvalget III 
 1990-1992  Deltakelse i lobotomiutvalget IV 
 1990-1992  Deltakelse i lobotomiutvalget V 
 [1992]   Utkast til manuskripter, notater  
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LIV OG FORVITRING I VÅRT SAMFUNN: GRUNNLAGSMATERIALE, 
BOKOMTALE MV. 1985-1988 
 
--- 
19 [1985]   Grunnlagsmateriale (avisutklipp, tidsskrifter)  
 [1985]   Grunnlagsmateriale (vitenskapelige artikler (ikke egne) mv.) 
 [1985]   Grunnlagsmateriale (vitenskapelige artikler (ikke egne) mv.) 
--- 
20 1985-1988  Anmeldelser, korrespondanse mv. 
 

MANUSKRIPTER TIL ARTIKLER, BØKER, FOREDRAG, TALER MV. 
1956-1998 
 
Serien inneholder hovedsakelig materiale av Løchen, der andres arbeider er tatt med er dette opplyst. 
Manuskriptenes kategori kan til dels være noe vanskelig slå fast: dvs. om det dreier seg om foredrag, artikler osv. 
Der kategori ikke er oppgitt må arkivets brukere selv slutte seg frem til dette. 
 
 1956-   Manuskripter forfattet på engelsk  
 1958   Manuskript – Sinnslidelsenes sosiologi 
 [1960]   ”Reflections on some dilemmas, models and 
    illusions in social science” 
 1960   ”Some experiences in participant observations  
    from a norwegian mental hospital study” 
 [1962]   Til artikkel – ”Social process and decisionmaking in 
    welfare programs” 
 1963   Foredrag – ”Smågruppesosiologi” 
 [1965]   Foreløpig manus – ”Sosiale tiltak: idealer og realiteter” 
--- 
21 1966   Foredrag – ”Samfunnsforskning: hvorfor og hvordan” 
 1967   ”Toward an understanding of mass violence”. 
    Skrevet av staben ved National Institute of Mental Health  
 [1967-1976]  Innlegg – hovedsakelig ang. helsevesen og psykiatri 
 1967   ”Kapittel 9 helsevesenet i Norge” i bok Det norske samfunnet  
 1967    Foredrag – ”Ungdom, samfunn og behandling” 
 1967    Foredrag og artikkel – ”En plan for en sosiologisk 
    undersøkelse av den norske legestand” 
 1967   Foredrag holdt i sosiologiforeningen 19. april 
 [1969-1990]  Foredrag, forelesninger, artikler mv. 
 1970   ”Organisert hjelp: problemer og utfordringer i velferdsstaten” 
 1970   Manuskripter om Nord-Odal prosjektet 
 1970   Internt arbeidsdokument om ”Austvatn-prosjektet” 
--- 
22 1971   Kapittel 1 ”Nord-Odal-prosjektets bakgrunn” 
 [1973]   Kapittel 9 fra Nord-Odal prosjektet 
 -1973-   Innlegg – forskningspolitikk, universitetets rolle   
    aksjonsforskning mv. 
 1973-1977  Innlegg – Nord-Norge, lokalsamfunnsforskning 
 1973   ”Kunnskap og handling”, ”Teori og praksis i 
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    samfunnsforskningen”, ”Sosial praksis” 
 [1973]   ”Sosialisering av legeyrket” 
 1973   Foredrag av John Lundstøl – ”Universitetet og den offentlige  
    bevissthet” 
 1973   Innlegg – ”Rektorstillingen” 
 1974   Debattinnlegg til Hovedkomiteen for norsk forskning 
 1974-1975  Møteinnlegg til Hovedkomiteen for norsk forskning 
 1975   Manuskript og artikkel – ”Universitetet i Tromsø”, 
    i Tromsø Sparebanks årsberetning for 1974 
 1976   ”Kunnskap og handling” 
--- 
23 [1977-1981]  Foredrag og taler 
 [1978]   ”Om å forstå Kina”, skrevet i forbindelse   
    med boken Stol på egne krefter (utgitt 1977) 
 1979   Til artikkel – ”Forbi velferdsstaten: det formålsløse  
    samfunn og det sosiologiske vemod” 
 [1979]    ”Kontraktsforskningen” 
 1980   Anmeldelse av bok av Axel Strøm, manus mv. 
 1982   ”Fristat og bedrift: utrygghet og skapende arbeid   
    i universitetssamfunnet” 
--- 
24 1985   ”Samfunnsvitenskapelige bilder av de  
    profesjonelle, særlig på behandlingssektoren”. Bidrag til 
    festskrift til Knut Dahl Jacobsen 
 1986    Innlegg – ”Norway: social sciences in a welfare state”. Mappen 
    inneholder også noe korrespondanse 
 [1986]   Manuskript og utkast til manuskript: ”En salgbar og forenklende  
    samfunnsforskning?” (Anno 1986) 
 1987   Til avisartikkel – ”Norsk samfunnsforskning ved en skillevei?” 
 1988   Radioforedrag 
 [1988-1990]  Notater, utkast til manuskripter til artikler i ”Sosiologi i dag” og  
    et benevnt som kapittel 5  
 [1988-1991]  Notater og manuskript ang. forelesning av Sverre Lysgaard 
 [1988]   ”Mot bedre tider for kunnskapen?”. Innlegg ang. 
    Hernes-utvalgets innstilling i 1988 
 1988   Innlegg på workshop ”The environment and development” 
 1988/1991  Deler av manus – ”Urovekkende erkjennelse”, ”Hva er det  
    egentlig vi holder på med?” 
 1988   Tale – ”Kjære venner”   
 1989   Bokanmeldelse – V. Aubert: ”Continuity and development” 
 1989   Foredrag – ”Den sosiale forvitringen” 
 1989    Foredrag – ”Høgskoler og universitet i sentrum og periferi” 
 [1989]   Utkast til manus – ”Et nytt samfunn/Mot et nytt samfunn” 
 1989    ”Den sosiale forvitringen: et innlegg i samfunnsdebatten” 
--- 
25 1989   ”Samfunnsalternativet: mot en konstruktiv sosiologi” 
 1990   ”Den intellektuelle funksjon” 
 1990    ”De funksjonshemmede” 
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1990   Foredrag – ”Det moralske fellesskapet  - forvitrer 
    det? Et innlegg om ansvar og samfunnsmoral” 
 [1990]   Bakgrunnsmateriale – artikler ifm. Seminar om tilbakeføring av 
    forskningsresultater til informantgruppen 
 1990   “Vitenskapsteoretisk andunge eller demokratisk svane?”, 
     ”Nu vil jeg kunngjøre dig hvad som skal skje i verdens  
    siste tid” 
 [1990]   Til artikkel – ”Fra kritisk til konstruktiv sosiologi:  
    fremtidsstudier og den kritiske tradisjonen” 
 1990   ”Beslutninger i sosialpolitikken” 
 1990   Foredrag  – ”Den sosiale forvitringen: går fellesskapet i  
    oppløsning?” 
 [1990]   ”From critical to constructive sociology” 
 1990   ”Faget i fortid og fremtid” 
 [1990]   Innlegg – ”Forskning for en bedre framtid” 
 1991    Foredrag – ”Man må gjøre sånt i vår tid:     
    Om samfunnsmoral i nåtid og framtid” 
 1991   Innlegg – ”Miljø mot helse: helikopterlandingsplassen” 
 1991   Seminarinnlegg/foredrag – ”Kvalitet og effektivitet” 
 1992   Til høring – ”Slik har funksjonshemmede i Norge det” 
 1992   Manuskriptskisse til artikkel/kapittelbidrag i bok –  
    ”Nord-Norge: Framtidslandet” 
 1992    Foredrag – ”Idealer og illusjoner i sundhetsfremmende arbejde” 
 [1993]   Utkast til manuskript med korrektur – ”Forpliktende fantasi” 
 1994   ”God bedring: helse, sykdom og uførhet i det moderne samfunn” 
--- 
26 1994-1995  Manuskripter i forbindelse med bokprosjektet Helse og helse- 
    vern i et samfunnsvitenskapelig perspektiv. Herunder Løchens 
    bidrag ”Teorier om drivkrefter bak utviklinga av  
    av helsetjenesten”. Mappen inneholder også noe korrespondanse 
 1995   Til artikkel – ”Den besværlige etikken” 
 1995    Foredrag – ”Forvitring og fellesskap” 
 1995    Foredrag – ”Forvitring eller fellesskap” 
 [1995]   ”Teorier om helsetjenestens utvikling” 
 1995   Foredrag og artikkel (2 versjoner) – ”God bedring” 
 1995   ”Teorier og drivkrefter bak helsetjenestens utvikling”. Mappen

   inneholder også korrespondanse  
 [1995]   ”God bedring: medisin og modernitet” 
 1996    Foredrag – ”En konstruktiv samfunnsvitenskap?” 
 1996   Manus til boken – De funksjonshemmede 
 1997   Utkast til manus med korrektur – ”Kapittel 1 Min egen  
    sykdom” 
 1998   Det gjenstridige livet 
 udatert   Del av manus – ingen tittel eller årstall 
 udatert   ”Om politisk fanatisme og hjemløshet i universitetsmiljøet” 
 udatert   Innlegg – ”Når mange kjøper forskning” 
 udatert   Diverse manuskripter 
 udatert   Til artikkel – ”Har psykiatrien noen berettigelse i det 
    moderne samfunn?” 
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udatert   ”Penger og tjenester”, ”Legerollen”, ”Forskning  
    for hvem?”, ”Norsk forskning anno 1973” 
 udatert   ”Journalistikk og forskning”, ”Etterlengtede,  
    krevende universitetsreformer” 
--- 
27 udatert   ”Den sosiale forvitringen” (bygger på et manuskript til en bok) 
 udatert   Til artikkel – ”Frigjøring gjennom fellesskap” 
 udatert   Utkast til manuskript (til bok?) – Kapittel 1 Medisin og  
    modernitet, Kapittel 2 Det aktive samfunnet, Kapittel 5 Den  
    upersonlige abstrakte kunnskapen 
 udatert   ”90-årenes forsvarspolitikk” 
 udatert    ”Lov om pasientrettigheter” 
 udatert    ”Mot et nytt samfunn” 
 udatert   ”Den etiske nasjonalformue” 
 udatert    ”Noen ord om frihetens kår i vårt samfunn” 
 udatert   Notater/utkast til manuskripter – Den sosiale forvitringen/Et nytt  
    samfunn 
 udatert   ”Streiflys” 
 udatert   ”Tvisyn på vitenskapen” 
 udatert   Innlegg ved seminarer, taler 
 udatert   Innlegg – ”Om humanismen” 
 udatert   ”Det psykiatriske sykehuset” 
 udatert   Utkast til manus – ”Velferdsstaten/Behandlingssamfunnet” 
 udatert   ”Målsettingskomiteens innstilling” 
 udatert   Manus – markering av andres 50- og 60 årsdager 
 udatert   Innlegg ”Spørsmål til en anmelder” ang. anmeldelse av 
    bok skrevet av Finn Carling 
 udatert   ”Kommentar - Sesjon 4” i seminar om kjønn og 
    endring: nye perspektiver 
 udatert   ”Det nye samfunn: hvem er vi og hva blir vi til?” 
 udatert    Møteinnlegg – ”Litt ”høyt-tenkning” om forskningsetikk” 
 udatert   Debattinnlegg – ”Er samfunnsfagene forstått?” 
 udatert   Manuskript/notat ifm. deltakelse i Rådet for samfunnsviten- 
    skapelig forskning 
 udatert   Manuskript – til del av bok? 
--- 
28 udatert   Til bok – ”Helse- og sosialvesenet, kapittel 1” 
 udatert   Utkast til manuskript – ”Universitetet som sosialt system” 
 udatert   Manuskripter, utkast til manuskripter, notater mv. 
 udatert   ”Helsekrisen” 
 udatert   ”Societal forces in the shaping of health care” 
 udatert   ”Universitetskrisen” 
 udatert   Manuskripter til taler og foredrag. Diverse notater mv. 
 udatert   Foredrag – ”Når mange kjøper forskning: Soria Moria”, ”Soria  
    moria” 
--- 
29 udatert   ”Den sosiale forvitringen: et innlegg i samfunnsdebatten”  
 udatert   ”Den sosiale forvitringen: et spørsmål til samtiden” 
 udatert   ”Helsetjenesten som symbol” 
 udatert   ”Er verden blitt bedre etter Gulf-krigen?” 
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 udatert   ”Om å forstå velferdsstaten. Særlig slik samfunnsforskere  
    gjør det” 
 udatert   ”Handling, hensikt og tro”, ”Det sunnhets- 
    fremmende arbeidet”. Begge manus var tiltenkt som kapitler i  
    bok med tittel I beste hensikt: fragmenter av helsetjenestens og 
    velferdsstatens sosiologi  
 udatert   ”The disabled: ambiguity and ambivalence in  
    modern welfare states” 
 udatert   “Forskningen og forskerens rolle i forholdet til  
    marginaliserte grupper i samfunnet” 
 udatert   ”Et kvalitativt dårligere samfunn?” mv. 
 udatert   ”Styring av et universitet” 
--- 
30 udatert   ”Toleranse” 
 udatert    ”Sosiologi først eller sist?” 
 udatert    Uten tittel 
 udatert    ”Sosialpolitikkens janusansikt” 
 udatert    ”Nytt forskningsorgan for samfunnsplanlegging” 
 udatert   Taler og innlegg  
 udatert   ”Samfunnsvitenskapelig praksis” 
 udatert   ”Avskrekking og belønning” 
 udatert    ”Sosiologi” 
 udatert   ”Høgskole i Sør-Troms” 
 udatert   ”Sosialpolitikkens samfunnsmessige forankring” 
 udatert   ”Et generelt perspektiv på sosiale tiltak” 
 udatert   ”Velferdsstaten: en sosiologisk karakteristikk” 
 udatert   ”Velferdsstaten som sosialt eksperiment: sosial- 
    forskningens bakgrunn og muligheter” 
 udatert   Utkast til manuskripter ang. velferdsstaten/sosialpolitikk 
 udatert    ”Narkotikakonflikten” 
 udatert   Manuskript/artikkel – ”Ekspertenes diktatur” 
 udatert   ”Mellom klient og universitet” 
 udatert   ”Idealer og realiteter i sundhetssektoren” 
--- 
31 udatert   ”Teorier om drivkrefter bak helsetjenestens utvikling” 
 udatert   Foredrag – ”Politikken overfor funksjonshemmede” 
 udatert   “Samfunnsforskning i og om Nord-Norge” 
 udatert    ”Naturvitenskap og samfunnsvitenskap” 
 udatert   ”Prestasjon, undring og opplevelse” 
 udatert   ”Fortrengt opplevelse” 
 udatert   ”Om kjærlighet” 
 udatert   ”Et kvalitativt dårligere samfunn?: Den sosiale forvitringen” 
 udatert   Manuskript – [”Kunnskap, vitenskap og politikk”] 
 udatert   ”Sosiologiens paradigmer” 
 udatert   Foredrag – ”Den psykiatriske service i dagens 
    samfunn: samfunnsvitenskapen og psykiatrien” 
 udatert   ”Oppdragsforskning” 
 udatert   ”Commitment and imagination in the social  
    sciences”, “Levekår og helhet (1994)”, uten tittel foredrag  
    holdt Utstein kloster (1996) 
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 udatert   Manuskript 
 udatert   Foredrag og taler  
  udatert   ”Rettssikkerhetsproblemet fra sosiologisk synsvinkel” 
 udatert   ”Samfunnsoppgaver og samfunnsforskning”,  
 udatert   ”Solidaritetens sammenbrudd og Arbeiderpartiets dillemma” 
--- 
32 udatert   “Den norske velferdsstaten” 
 udatert   ”The auto biography project” 
 udatert   Foredrag/innlegg – ”Velferdsstatens grunnlag og fremtid” 
    og ”Myten om velferdsstaten”: foredrag holdt   
    i anledning Gyldendals 50-års jubileum 
 udatert   Tanker til kapittel om: Normalitet og galskap 
 udatert   ”Det forvitrede fellesskapet”, ”Gulfkrisen”,    
    ”Mot et nytt samfunn”, ”Velferdsstaten Norge” 
 udatert   Innlegg – ”Samfunnsforskningen”, ”Velferds- 
    statens grunnlag og fremtid”, ”Solidaritetens sammenbrudd”, 
    ”Velferdsstatens anatomi og den sosiale likhetens (dys)- 
    funksjoner” 
 udatert   Foredrag – ”Den haltende velferdsstaten” 
 udatert   ”Samtaler med leger: Synspunkter på den allment  
    praktiserende legens stilling i helsetjenesten og i samfunnet” 
 udatert   ”Samtaler med leger: synspunkter på den praktiserende  
    legens stilling i det medisinske system og samfunnet” 
 udatert   Foredrag – “Hvorfor er den praktiserende legen 
    på vei ut av bildet?” 
--- 
33 udatert   Taler, innlegg, foredrag, forelesninger 
 udatert    Taler og foredrag 
 udatert   ”Science as seen by the scientist: The case of social science” 
 udatert   “Er sosiologien fanget av sin egen forskningsmodell?” 
 udatert   Taler, innlegg, foredrag, replikker  
 udatert    Foredrag – “Den offentlige handikappolitikk  
    -bidrag til de funksjonshemmedes frigjøring?” 
 udatert    ”Social uncertainties: how does the ordinary  
    citizen perceive the petroleum development?” 
 udatert   Taler og foredrag samt noe korrespondanse  
--- 
34 udatert   ”Forskningens sosiologi” 
 udatert   ”Ved en milepæl: fire innføringsbøker i sosiologi” 
            udatert ”Pathology of Nationhood: Erosion of solidarity in modern 

welfare states” 
 udatert   “Psykiatrien foran sammenbrudd og/eller fornyelse” 
 udatert    Foredrag– ”Rotløshet og meningsløshet: nye folkesykdommer”   
    ”Behandler og behandlet” 
 udatert   ”Samfunnssolidariteten og folketrygden” 
 udatert    ”Forholdet mellom forskningen og administrasjonen” 
 udatert   ”Samfunnsutvikling og helsetjeneste” 
--- 
35 udatert   ”On being alone as a sociologist in the mental hospital” 
 udatert    “The fate of innovations in mental hospitals” 
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 udatert    “On institutions in which some expect others to “get better”” 
 udatert   ”Den sosiale forvitringen”, skulle i følge fotnote  
    danne grunnlag for bok med tittel Det moralske fellesskapet 
 udatert   ”Den sosiale forvitringen” 
 

PUBLISERT/TRYKKET MATERIALE: ARTIKLER, BØKER, 
RAPPORTER MV. 1956-1998 
 
Det som er samlet under denne arkivserien er ikke nødvendigvis publisert, men det er trykket, bundet inn og 
lignende.  
 
--- 
36 1956   ”The adjustment of the refugee in a new social  
    setting” i International Integration Bulletin 
 1957   ”Norge og flyktningene” i Samtidskunnskap for folke- 
    skolen og framhaldsskolen 1:1957 
 1959   ”Sosiologi, sinnslidelse og psykiatriske sykehus”. 
    Trykket i stensilserie ved UiO 
 1961   ”Om analyse af det psykiatriske sygehus” i Sociol-  
    ogiske meddelelser 1:1961 
 1961   ”Psykiatri og samfunnsbygning i USA” i Tidsskrift  
    for samfunnsforskning særtrykk 3. september 
 1961-1985  Tidsskrifter med Løchens artikler 
 1962   ”Samarbeidsproblemer ved gjennomføringen av  
    lovene om attføringshjelp og uføretrygd” i Tidsskrift for  
    samfunnsforskning september 
 1964   Tidsskriftet Kuratoren nr. 6-7 – inneholder omtale av kurs 
    ledet av Løchen 
 1965   ”Det psykiatriske sykehuset” i Forskningsnytt fra NAVF 3:1965 
 1966   ”Ideal og virkelighet i det psykiatriske sykehus” i 
    Nordisk psykiatrisk tidsskrift 1966 bind XX, hefte 2 
 1966   ”Komparativ organisasjonsanalyse” i Tidsskrift for samfunns- 
    forskning 
 1966    ”Ideal og realitet i det psykiatriske sykehuset: en   
    analyse av psykiaterens rolle” i Nordisk psykiatrisk tidsskrift 
 1966   ”Om utvikling og virkemåte i et sosialt tiltak. Lovene 
    om attføringshjelp og uføretrygd” i Tidsskrift for samfunns-
    forskning nr. 1:1966 
 1967   ”Sosialpolitikk, teori og praksis” i Sosialt arbeid nr. 2:1967 
 1968   ”Sosionomen i samfunnet” i Referat fra NSSOs konferanse 
 1968   ”Vurdering av velferdsstaten” i Lærebok i sosialmedisin 
 1969   ”Atferdsfagenes plass i medisinerutdanningen” i InterMedicos 
    1:1969 
 1969-1970  ”Hvorfor er den praktiserende legen på vei ut av  
    bildet?” i Sosialt forum nr. 1:1970, Kommunalt sosialt 
    tidsskrift 12:1969, Tidsskrift for samfunnsforskning 11:1970 
--- 
37 1970   ”Velferdsstaten og sosialforskningen” i Sosialpolitikken og 
    forskningen 
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 1970   ”Ungdom, samfunn og behandling” i rapport fra  
    nordisk terapikongress, Saltsjøbaden 
 1970   “Velferdsstatens krise” i Kontrast nr. 1:1970 
 1970   “Hvorfor er den praktiserende legen på vei ut av bildet?” I 
    Sosialt forum 
 1970-1971  ”Social reforms in Norway”, ”Sociology and  
    medicine” i Acta socio-medica Scand. 1970-1971 
 1971   ”Sykehuset” i Kontrast 
 1971   ”God kommunikasjon: forutsetninger og konse- 
    kvenser” i Socialmedicinsk tidsskrift hefte nr. 6 1971 
 1972   ”Fag, forskning og handling” i Nordisk psykologi 3:1972 
 1972   ”Vilhelm Aubert 50 år” i Tidsskrift for samfunnsforskning  
    bd. 13:1972 
 1972   ”Den kommunale sosiale omsorg og dens virkemåte”, 
    med Arnlaug Leira i Tidsskrift for den norske lægeforening 
     nr. 23:1972 
 1973   ”Forskning for hvem?” i Medicinska føreningarnas tidsskrift 
    1:1973 
 1976   ”Forskningsråd for samfunnsplanlegging?”. Særtrykk 
    av melding nr. 4 NAVF Norsk forskningspolitikk i lys av  
    regjeringens forskningsmelding – en konferanserapport 
 1978   Seminarinnlegg – ”Det tradisjonelle forskeryrket” trykket i  
    rapport fra seminar ved UiTø Kjønnsrolle – Forskerrolle 
 1979   ”Forbi velferdsstaten: det formålsløse samfunn og det  
    sosiologiske vemod” i Sociologisk forskning 4:1979 
 1979   ”Den norske velferdsstaten” i Sosiologi i dag 3:1979 
 1980-1985  Bokanmeldelser publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning 
 1982   ”Norwegian sociology: Social Rebellion and/or pro- 
    ffesional participation?” i Acta Sociologica 1982 (25) 4   
 1982   Debattinnlegg – ”En replikk til Gudmund Hernes: Tilbake til 
    samfunnet” i Tidsskrift for samfunnsforskning 
 1985   ”Helsetjenesten i et nasjonalt fellesskap” i Tidsskrift 
     for samfunnsforskning bind 26 
 [1987]   Artikkel – ”Helsekrise og helseplan” 
 1988   ”Fri forskning må styrkes!” i Stimuli informasjon  
    fra Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning 1:1988 
 1991   ”Beslutninger i sosialpolitikken” i Attføring av attføringen.
     Hedersskrift til Per Alveberg 
 1991   ”Med skepsis og idealisme - hvordan jeg ble  
    sosiolog” i Tidsskrift for samfunnsforskning 1991 
 1992   ”Erosion for solidarity in moderen welfare states” i  
    Innovation Vol. 5 No. 1:1992 
 1992   Foredrag – ”Utviklingslinjer og utfordringer sett fra forskerens 
    utsiktpunkt” i Særtrykk av Norges råd for anvendt samfunns-
    forsknings årsmøte 1992 
 1992   ”Velferdsstaten undergraver seg selv” i Sosial trygd nr. 11:1992     
 1994   ”Commitment and imagination in the social sciences: A  
    concern for the future state of sociology” i Innovation Vol. 7
    No. 4 
 1995   ”Den besværlige etikken” i Dansk sociologi nr. 1:1995 
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 udatert   Behandlingssamfunnet kapittel 1 innledning 
 udatert   ”Sosiologi og sinnslidelser” i Impuls: organ for  
    psykologiinteresserte  
 udatert   Artikkel – ”Sosiologiske synspunkter på vårdorganisationen” 
 udatert   VIII – Helsevesenet 
 udatert   Artikkel – “Drivkreftene bak helsetjenestens utvikling” 
38 1980   ”Behovet for tverrfaglighet i forskning i Norge – Hvordan kan 
    tverrfaglighet i universitetsmiljøet stimuleres?” Trykket i rapport 
    Tverrfaglig seminarrekke om ulike vitenskapssyn 
39 1984   Det formålsløse samfunnet 
40 1987   Vemod og glede i det akademiske liv (for fullstendig tittel se  
    innledningens publikasjonsoversikt) 
41 [1989]   Den sosiale forvitringen: et innlegg i samfunnsdebatten 
42 1991   Fantaserende sosiologi 
43 1992   Forpliktende fantasi i sosiologi, samfunnsforskning og annet  
    intellektuelt arbeid 
44 1992   ”Universitetet – fristat eller bedrift”. Trykket i rapport fra  
    nasjonalt studieveilederseminar: Universitet og høgskole –  
    fabrikk eller varmestue? 
45 1992   NOU 1992:25 Utredning om lobotomi  
46 1998   Når skallet brister (opprinnelig tittel på Det gjenstridige livet) 
47 1998   Det gjenstridige livet 
 

TILLEGG: FOTOGRAFIER, LYDBÅND, DISKETTER MV. 
 
--- 
48 1987   Fotografi – tatt ifm. lansering av boken Til framtida  
 udatert   Fotografier   
 udatert   Fotografier – [Hovedkomiteen for norsk forskning] 
 udatert   Diplom 
 [1998]   Datadisketter: pr. 12.08.1998, Løchens tekster (artikler mv.)  
 udatert   Lydbånd? Databånd? (7 stk.) 
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