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Kapitel 1   Indledning og problemstilling 
 

Indledning 
 

”Det er blevet meget anderledes at arbejde her [...] mellem halvfjerds til firs procent af de 

brugere der kommer her, kommer nu fra østeuropæiske lande.”  

Projektleder, værestedet Istedgade 100 (bilag 7) 

  
År 2010 er blevet udråbt til europæisk fattigdomsår. Hensigten er, at de forskellige EU-

medlemslande skal gøre en ekstra indsats, med oplysning, viden og støtte til de mest udsatte 

grupper i samfundet. Jeg vil i denne anledning komme med et lille, men forhåbentligt 

brugbart bidrag om en ny og uudforsket gruppe af socialt udsatte i Danmark. Det drejer sig 

om de håbefulde, fattige men arbejdsvillige mænd fra Østeuropa, som har forladt hjemlandet i 

drømmen om en bedre tilværelse i vesten, herunder i Danmark. De kæmper for at etablere sig 

og få et anstændigt liv, men befinder sig i en ekstremt udsat position på samfundets bund - 

med andenrangs sociale og juridiske rettigheder.  

I 2007 udstedte det daværende Velfærdsministerium et dekret om, at væresteder og andre 

overnatningsmuligheder, som udelukkende er finansieret af statsrefusion, ikke må hjælpe 

hjemløse og socialt udsatte uden gyldigt opholdsgrundlag og med andet statsborgerskab end 

dansk, idet de betragtes som illegale indvandrere, så længe de ikke er selvforsørgende og/eller 

arbejder illegalt i landet. I skrivende stund, er det derfor kun privatfinansierede initiativtagere, 

der kan hjælpe denne særlige gruppe af socialt udsatte. 
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Umiddelbart efter to hjemløse med østeuropæisk baggrund frøs ihjel i Københavns gader i 

vinteren 2007-2008, grundlagde otte danske sociale og humanitære organisationer 1 udenfor 

statsligt regi foreningen Natnød. Foreningen skulle have til formål at tilbyde gruppen 

overnatning i de tre koldeste måneder af året, og åbnede i vinteren 2009 et nødherberg på 

Nørrebro i nogle lokaler, som Samuels Kirke stillede til rådighed for sagen. Initiativet blev 

iværksat, idet der på daværende tidspunkt, kun fandtes et enkelt privatfinansieret værested 

med overnatningsmulighed for denne type af brugere - og her måtte de afvise folk på grund af 

overbelægning.  

Projekt UDENFOR, en privat NGO, som har arbejdet med at give hjemløse bedre levevilkår 

siden 1998 via en række kontaktorienterede projekter, er en af de otte førnævnte 

organisationer, og står i dag for driften af foreningen Natnød’s nødherberg.  

Som specialestuderende hos projekt UDENFOR er jeg blevet opfordret til og støttet i at 

undersøge denne gruppe af mennesker, idet medarbejderne på herberget og ude i projekterne, 

efterlyser mere viden og indsigt i gruppens livssituation, for på den måde at kunne hjælpe 

dem bedre og mere effektivt i hverdagen. I deres daglige arbejde i den direkte kontakt med de 

socialt udsatte, mener de nu at se en tendens der peger på, at vi står midt i et omfattende og 

voksende problem med en helt ny gruppe af socialt udsatte i Danmark, som ikke er omfattet 

af de sociale rettigheder og den adgang til nødvendig hjælp, som i henhold til loven tilbydes 

andre socialt udsatte og hjemløse i Danmark.  

Der findes ingen officiel undersøgelse, der med sikkerhed kan fastslå, hvor mange hjemløse 

og socialt udsatte med østeuropæisk baggrund, der i dag befinder sig i Danmark. Dette 

skyldes, at gruppen befinder sig i landet uregistreret, og at det derfor ville kræve en særlig 

indsats med opsøgende arbejde og manuel optælling.  

I forsøget på at få et indtryk af omfang og sammensætning, har medarbejderne på 

Nødherberget i Samuels Kirke på Nørrebro, i de nu to vintre det har fungeret, optalt og spurgt 

til nationalitet af brugerne. Med de forbehold en sådan statistik indeholder, kan der 
                                                

 

1 SAND, Kofoeds Kælder, OSI, Projekt Udenfor, Domkirkens sociale arbejde, Røde Kors, Kirkens Korshær og 
Missionen blandt hjemløse. 
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konstateres en mærkbar stigning af brugere, fra 365 personer i 2009, til 446 personer i 2010. 

Dette til trods for, at der i vinteren 2010 er åbnet endnu et sted med overnatningsmulighed i 

det centrale København. Her føres ikke statistik over brugerne2, men det må formodes at have 

modtaget brugere, der eller ville have søgt til Samuels Kirke. At der er et aktuelt og stigende 

problem med hjemløse østeuropæere i de Københavnske gader, bekræftes yderligere af de 

indledende samtaler, jeg i forbindelse med dette speciale har haft med en række medarbejdere 

i relevante initiativer, projekter og væresteder for hjemløse og socialt udsatte i København. 

De opsøgende gadearbejdere oplever en stigning i antallet af de allermest udsatte 

østeuropæere, der må overnatte og færdes på gaden uden de mest basale fornødenheder.  

Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte og bestyrelsesformand i 

Projekt UDENFOR, vurderede umiddelbart efter Natnød’s nødherberg lukkede for første 

gang i marts 2009, at antallet af socialt udsatte med østeuropæisk baggrund ligger i omegnen 

af 500 - 700 personer, og at dette tal er fortsat stigende, hvilket tallene fra 2010 bekræfter. 

Annemette Nyfos, daglig leder af det privatfinansierede værested Stengade 40, udtaler i 

ugebrevet A4, at stigningen af hjemløse med østeuropæisk baggrund for alvor tog fat tilbage i 

2005 i forbindelse med østudvidelsen. Hun vurderer, i tråd med Preben Brandt, at der (i 2009) 

befinder sig i omegnen af 600 hjemløse med østeuropæiske baggrund. Dette er en 60% 

stigning i forhold til 2007, hvor vurderingen blandt de forskellige hjælpeorganisationer i 

København lød på 250 personer (Birkemose 2009).  

Ifølge den seneste rapport fra Kirkens Korshærs værested Stengade 40 ”Alle, der træder ind 

af vores dør, fortjener bedre” tales der i stigende grad andre sprog end dansk blandt de 

hjemløse, og det er ifølge undersøgelsen hele 43 % af deres brugere, der kommer fra de 

østeuropæiske lande, også dette tal er stigende. Undersøgelsen er ikke repræsentativ på 

nationalt niveau, og Stengade 40 er særligt besøgt af denne gruppe i kraft af den private 

finansiering. Den bidrager alligevel til et billede af, at hjemløse med østeuropæisk baggrund 

udgør en stor og stigende andel af de udenlandske hjemløse i Danmark og af socialt udsatte i 

al almindelighed. Endelig vil jeg også nævne, at samme tendens kan ses i andre større byer i 

                                                

 

2 Se bilag 8 for den fulde statistiske gennemgang af brugerne på foreningen Natnød’s nødherberg. 
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Danmark, herunder på nødherberget Nattetjenesten i Århus, hvor der er sket en fordobling af 

østeuropæiske brugere siden 2008. 

I medierne og i den offentlige debat anskues de tilrejsende fattige østeuropæeres motiver  som 

tvivlsomme, og de kategoriseres ofte som illegale, kriminelle og i bedste fald ubrugelige.  

Denne undersøgelse har til formål at tegne et mere nuanceret billede af de socialt udsatte 

østeuropæere og deres livsvilkår i Danmark. Dette vil jeg søge at gøre ud fra en åben 

eksplorativ og interaktionistisk tilgang, formidlet i en deskriptiv tone. Via feltobservationer 

og interviews vil jeg undersøge og fortolke nogle samfundsmæssige, institutionelle og 

menneskelige påvirkninger, som kan have betydning for og samtidig fortælle historien om de 

social udsatte østeuropæere og deres livsvilkår i Danmark.  

Opsamlende placerer jeg feltet, som jeg her beskæftiger mig med, imellem det sociale og det 

retslige. Jeg vil, med den videre afgrænsning af problemfeltet i følgende problemformulering 

og undersøgelsesspørgsmål, forsøge at udforske dette krydsfelt yderligere. 
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Problemformulering: 

Hvad kendetegner de socialt udsatte østeuropæeres livsvilkår i Danmark, og hvorledes 

påvirker disse vilkår deres muligheder for at opretholde livet i det danske samfund?    

 

Følgende tre undersøgelsesspørgsmål ønskes afdækket: 

• Hvilke ekskluderende faktorer oplever de socialt udsatte østeuropæere i mødet med 

det danske samfund? 

• Hvilke bevæggrunde har de socialt udsatte østeuropæere for at opholde sig i 

Danmark?  

• Hvilke selvforsvar - og selvlegitimitetsmekanismer, benytter de socialt udsatte 

østeuropæere sig af i deres selvfremstilling overfor det danske samfunds 

repræsentanter? 

        

Definition af undersøgelsesgruppen  
Undersøgelsesgruppen indbefatter statsborgere fra de 10 nye østeuropæiske EU-lande3, 

særligt Rumænien, som er kommet til Danmark som arbejdssøgende, og som for nuværende 

befinder sig i, eller er i fare for at komme i en udsat position uden sociale rettigheder. 

Undersøgelsen har sit fokus på hovedstadsområdet, og den indbefatter mænd i den 

arbejdsduelige alder (18-59), dog særligt yngre mænd i trediverne. 

I min afgrænsning og definition af undersøgelsesgruppen har jeg bestræbt mig på ikke at 

”lukke døre” og udelukke dele af gruppen på forhånd, forud for mine feltobservationer og 

informantinterviews. Dette skyldes dels mit ønskede eksplorative afsæt, men er også drevet af 

nødvendighed qua det faktum, at de ”østeuropæiske hjemløse”, som de bredt betegnes, er en 

                                                

 

3 Polen, Estland, Letland, Litauen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn (optaget 1. maj 2004), samt 
Rumænien og Bulgarien (optaget 1. januar 2007)  (eu-oplysningen.dk) 
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ekstremt ukendt, foranderlig og sammensat størrelse, der i vidt omfang befinder sig 

uregistrerede i Danmark, uden personnummer, rettigheder og er under uden nærmere opsyn 

fra systemets institutioner. Og derfor kan der vanskeligt adapteres eksisterende en afprøvet 

metodetilgang til feltet, idet en sådan ikke forefindes.    

I det følgende vil jeg komme ind på nogle centrale overvejelser i arbejdet med at definere 

undersøgelsesgruppen og derefter redegøre for nogle afgørende aspekter ved deres juridiske 

situation i Danmark.  

 

Betegnelsen ”hjemløs” under lup  

SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd, har i sine seneste to nationale kortlægninger 

af hjemløshed fra 2007 og 2009, defineres hjemløshed med afsæt i den internationalt anvendte 

ETHOS-definition der er udarbejdet af FEANTSA, den europæiske paraplyorganisation for 

nationale organisationer, der arbejder med hjemløse4. Ifølge SFI, skal mindst et af følgende 

kriterier være opfyldt, når en person karakteriseres som værende hjemløs i Danmark:  

• Personen mangler tag over hovedet den kommende nat. Herunder regnes personer, som sover 
på gaden, i en trappeopgang, i et skur e.l. 

• Personen overnatter på natvarmestue/værested med nødovernatning.  

• Personen overnatter på et akut/midlertidigt botilbud, som fx herberger og forsorgshjem. 

• Personen opholder sig på hotel, vandrehjem eller lignende på grund af hjemløshed 

• Personen bor midlertidigt og uden kontrakt hos venner/bekendte eller familie 

• Personen bor i midlertidig udslusningsbolig eller lignende uden permanent kontrakt. 

• Personen er under kriminalforsorgen, skal løslades inden for 1 måned, og der er ikke iværksat 
en boligløsning forud for løsladelsen. 

• Personen er indlagt på hospital eller opholder sig på et behandlingssted og planlægges 
udskrevet inden for 1 måned, og der er ikke iværksat en boligløsning forud for udskrivningen. 

 
                                                

 

4  FEANTSA er en forkortelse af ’Fédération Européenne d'Associations Nationales Travaillant avec les Sans-
Abri’, som på engelsk betegnes ’European Federation of National Organisations working with the Homeless’  
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Hovedparten af min undersøgelsesgruppe falder ind under et eller flere af ovenstående 

kriterier, og de kan altså derfor ud fra det perspektiv benævnes som værende hjemløse, og 

gruppen bliver da også bredt betegnet som hjemløse, dels i SFI’s nationale kortlægninger, 

men også bredt i samfundsdebatten og fra politisk hold. Men spørgsmålet er, om betegnelsen 

”hjemløs”, med de associationer det medfører, ikke er en misvisende betegnelse for netop 

denne gruppe af socialt udsatte fordi de dermed sammenstilles med de etnisk danske 

hjemløse.   

Undervejs i tilblivelsen af denne undersøgelse fandt jeg frem til en række centrale forskelle 

mellem de etnisk danske hjemløse og undersøgelsesgruppen. Ifølge Preben Brandt, dr.med. i 

psykiatri og stifter af projekt UDENFOR, er et typisk karakteristika ved de etnisk danske 

hjemløse, at de har en eller flere psykiske lidelser og er blandingsmisbrugere (Brandt 2006: 

28); et aspekt der for hovedparten skulle vise sig ikke at omfatte min undersøgelsesgruppe. 

Videre udtrykker de tre projektledere på de væresteder, hvorpå mange fra 

undersøgelsesgruppen kommer, at der er væsentlige og afgørende forskelle på de etnisk 

danske hjemløse brugere og de østeuropæiske brugere, hvilket også kommer til udtryk i 

forskelligartet behov og opførsel. Projektlederne beskriver her, hvordan de østeuropæiske 

brugere har helt anderledes problemer og er i bedre fysisk og psykisk stand. Derudover er 

undersøgelsesgruppen aktivt arbejdssøgende og/eller i arbejde, som regel illegalt og ekstremt 

lavtlønnet, hvilket yderligere ikke kendetegner forståelsen af den ”oprindelige” hjemløse, hvis 

indtægtskilde typisk består udelukkende af offentlig forsørgelse. 

Med afsæt i ovenstående erfaringer har jeg derfor valgt at betegne min specifikke 

undersøgelsesgruppe som værende socialt udsatte, og altså ikke hjemløse, og dermed 

forbeholdes begrebet hjemløs til de etnisk danske socialt udsatte samt direkte 

sammenlignelige grupper. Når det er sagt, er det dog vigtigt at pointere, at der er 

grundlæggende eksistensvilkår, som er direkte sammenlignelige for de to grupper, hvilket 

også kommer til udtryk senere her i undersøgelsen; eksempelvis ved mit metodevalg, hvor 

problematikker vedrørende empiriindsamling er ensartede, hvormed metodeerfaringer gjort i 

eksisterende ”hjemløse” forskning, også anvendes her.    

Det følgende afsnit har til formål at afdække nogle, i skrivende stund, fungerende juridiske 

vilkår, som direkte omfatter den nu definerede undersøgelsesgruppe.  
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Nogle juridiske vilkår  

Folketinget vedtog den 3. December 2003 en aftale om de nye østeuropæiske EU-borgeres 

adgang til det danske arbejdsmarked, som dermed blev åbent for arbejdssøgere, dog med 

særlige forbehold (jf. ”Østaftalen”). Samtidig blev loven om aktiv socialpolitik ændret, 

således at borgere, der opholder sig i Danmark som arbejdssøgende, ikke har ret til sociale 

ydelser. De socialt udsatte østeuropæere har dermed ingen sociale rettigheder, udover, ved 

akut sygdom, hvorved hospitalerne tager imod dem, men de kan ikke tilbydes lægehjælp. 

  

Den 1. maj 2009 blev de særlige restriktioner for ansættelse af østeuropæisk arbejdskraft, 

også kaldet ”Østaftalen”5, endvidere ophævet, i henhold til EU’s bestemmelse om, at der skal 

være bevægelsesfrihed for arbejdstagere i EU fra 2009, og således gælder i dag de almene 

EU-regler om arbejdskraftens frie bevægelighed, gældende for alle EU-borgere, som søger 

eller tager arbejde i Danmark, også de uønskede fattige. Det er derfor heller ikke længere et 

krav, at personer fra de 10 nye østeuropæiske EU-lande skal have udstedt arbejdstilladelse 

efter Udlændingelovens regler for at indrejse og arbejde her i landet, men er som nævnt 

omfattet af gængse EU-regler og skal derfor, ansøge om et registreringsbevis hos 

statsforvaltningerne senest 3 måneder efter indrejsen. Det fremgår af dansk 

udlændingelovgivnings kapitel 1 § 2: Udlændinge, der er statsborgere i et land, der er tilsluttet 

Det Europæiske Fællesskab (EU) eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske 

Samarbejdsområde (Schengen), kan indrejse, uden krav om visum, og opholde sig her i landet 

i indtil 3 måneder fra indrejsen eller, såfremt de pågældende er arbejdssøgende, i indtil 6 

måneder fra indrejsen. Endvidere siger dansk lovgivning, at man som EU-borger i et andet 

medlemsland ikke har krav på andet end akut lægehjælp, hvis man er turist, hvilket man kan 

være op til 3 måneder, hvis man er arbejdssøgende, hvilket man kan være op til 6 måneder, 

eller hvis man opholder sig i landet ulovligt, herunder når man udfører illegalt arbejde og/eller 

                                                

 

5 Ifølge undervisningsministeriet, blev den såkaldte overgangsordning (herunder Østaftalen) indført af hensyn til 
at sikre stabilitet på det danske arbejdsmarked og for at sikre ordentlige forhold for alle, der har arbejde i 
Danmark. Aftalen indeholdt fx  
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ikke kan forsørge sig selv under opholdet i Danmark, hvilket endvidere er 

udvisningsgrundlag. Med henvisning til, at EU-borgere ikke må diskrimineres i forhold til 

danske statsborgere ifølge EU-lovgivning, fremføres desuden i lovteksten. ’hvis man har 

arbejdet (legalt) i Danmark i nogen tid, har man derefter ret til social hjælp på lige fod med 

danske statsborgere, herunder kontanthjælp i en periode’. Det er her sigende, at ’nogen tid’  

og ’i en periode’ ikke præciseres nærmere i teksten, og altså i høj grad er til fortolkning fra 

myndighedernes side6.  

 
EU-bestemmelsen om arbejdskraftens fri bevægelighed betyder, at det i skrivende stund er 

muligt mere eller mindre frit at rejse rundt i de forskellige EU-lande, og at søge og tage 

forskellige former for arbejde i kortere eller længere perioder uden særlig tilladelse fra de 

respektive indrejselande. Men dette betyder også, at myndighederne svært kan udpege og 

skride ind, når den arbejdssøgende ikke overholder reglerne om lovligt ophold, og befinder 

sig uregistreret, som social udsat på samfundets bund. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

6 Kilde: www.borger.dk/Emner/udlaendinge-i-danmark/integration-i-danmark/arbejdsforhold-for-
udlaendinge 
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Kapitel 2   Undersøgelsesdesign 
 

Jeg vil i dette kapitel komme ind på en række overvejelser og refleksioner forud for 

udformningen af denne undersøgelse. Derefter vil jeg redegøre for mit overordnede 

metodevalg og herunder mine tre empiriindsamlingsmetoder i form af feltobservationer, 

interview med projektlederne på tre relevante væresteder, samt interview med seks personer 

fra undersøgelsesgruppen. Jeg vil herunder redegøre for det interaktionistiske perspektiv ved 

de narrativt anlagte interview med de socialt udsatte østeuropæere, og for den deskriptive 

metode ved feltobservationer og interview med projektlederne. Videre vil jeg beskrive etiske 

dilemmaer ved at opsøge og interviewe socialt udsatte østeuropæere. Endelig vil jeg beskrive, 

hvorledes min empiriindsamling i form af interview og feltstudier er planlagt.  

 

Refleksioner forud for undersøgelsen 
Min første interesse for området, socialt udsatte med anden etnisk baggrund, blev vakt under 

et praktikophold i Rambøll Management Consulting i foråret 2009, hvor jeg under arbejdet 

med evalueringen af Det Fælles Ansvar II7 oplevede vanskelighederne ved at indhente valide 

kvantitative data fra denne gruppe. Lignende problematikker ved at definere og beskrive 

omfanget af denne gruppe kan udledes af SFI seneste nationale kortlægning af hjemløse, 

hvori det kan læses, at der findes ca. 150 hjemløse af østeuropæisk herkomst i Danmark 

(Benjamin 2009). Et antal, som bestrides fra flere hold, herunder ansatte på Projekt 

UDENFOR, der mener, at dette tal er sat alt for lavt, og som alene den tidligere fremførte 

                                                

 

7 Det Fælles Ansvar II blev iværksat i 2006 og er en opfølgning på regeringens tidligere 
handlingsprogram for socialt udsatte tilbage fra år 2002; Det Fælles Ansvar. Det Fælles Ansvar II 
er målrettet de allermest udsatte grupper i det danske samfund, såsom hjemløse, misbrugere og 
psykisk syge og er regeringens forsøg på at give samfundets allermest socialt udsatte en ekstra 
håndsrækning og en så meningsfuld tilværelse som muligt med det overordnede mål på sigt, at få 
disse udsatte borgere i en eller anden form for beskæftigelse. Ud over det overordnede mål om 
beskæftigelse sigter handlingsprogrammet mod at styrke den enkeltes livskvalitet og personlige 
kompetencer generelt. 
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statistiske optælling fra nødherberget i Samuels Kirke, langt overstiger. En 

uoverensstemmelse, der formentlig skyldes, at de offentligt finansierede væresteder, der 

indgår SFI’s undersøgelse, og indsender data til SFI, slet ikke registrerer denne gruppe af 

brugere, idet de officielt ikke må benytte værestederne ifølge dansk lovgivning på området. 

Det faktum, at det officielle billede, der bliver tegnet af de socialt udsatte østeuropæere, 

afviger, og i mit arbejde med det Fælles Ansvar II, afveg fra de beretninger, jeg har fået fra 

mennesker, der arbejder på området i til dagligt, bekræftede mig i, at der var brug et mere 

kvalitativt metodisk indblik i de forhold, der kendetegner denne udsatte gruppe mennesker -  

et indblik, jeg blev mere og mere optændt af at give mit bidrag til. Men jeg var samtidig 

særdeles klar over, at det ikke ville blive nogen nem opgave at nærme sig dette felt, og tidligt 

i undersøgelsens udarbejdelse var jeg da også flere gange ved at opgive mit forehavende alene 

på grund af undersøgelsesgruppens utilgængelighed. Men heldigvis støttede og opfordrede 

Projekt UDENFOR mig til at holde fast i mit undersøgelsesemne og i den kvalitative tilgang, 

eftersom de fandt det yderst relevant at få en mere brugbar viden om denne særlige gruppe af 

socialt udsatte. Og de relevante projektmedarbejdere ude i initiativerne lovede derfor at være 

behjælpelige med information, støtte og vejledning i min tilgang til de socialt udsatte 

østeuropæere, hvilket har været helt afgørende for denne undersøgelses tilblivelse. 

 

Brug af beslægtet forskning  

Jeg vil i det følgende komme ind på to udvalgte undersøgelser som henholdsvis i 

undersøgelsesgruppe og metodevalg; har bidraget til en forståelse af undersøgelsesfeltet og 

været nyttige som forstudier til denne undersøgelse. 

Undersøgelsesgruppen er som tidligere beskrevet et relativt ubeskrevet blad, og der findes 

kun i ringe omfang kvantitativ og kvalitativ forskning, der dels kortlægger gruppens omfang i 

Danmark og dels formår af indfange de livsbetingelser som omgiver individerne i 

undersøgelsesgruppen. Den manglende forskning skyldes formentligt flere årsager, her 

iblandt; den udsatte position og løse tilknytning gruppen har til i det danske samfund, ofte 
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som de facto illegale indvandrere og ikke registrerede i det offentlige system, og ikke mindst; 

at der her er tale om en ny, tiltagende og foranderlig gruppe i Danmark. Foranderlig i den 

henseende at individsammensætningen og herunder nationalitet i høj grad varierer.8  

Projekt UDENFOR, har gennem de senere år iværksat forskning på området, hvilket også mit 

speciale udspringer af. Og det er således et professionsbachelorprojekt9 fra 2008 af to 

socialrådgiverstuderende udarbejdet på opfordring og med støtte af Projekt UDENFOR, der i 

min søgning efter forskning på området, bedst præsentere et empirisk funderet materiale 

omhandlende en direkte sammenlignelig undersøgelsesgruppe. En undersøgelse der også i 

flere medier blev krediteret som værende den første brugbare rapport omhandlende den nye 

gruppe af østeuropæiske hjemløse. I undersøgelsen belyses, gennem observationer i 

hjemløsemiljøet i København, samt ni interviews med hjemløse østeuropæere (hovedsageligt 

polakker), en række grundlæggende og svære livsvilkår ved en gruppe som befinder sig i 

samme grad af udsathed juridisk, i tråd med min undersøgelsesgruppe.   

I undersøgelsen konkluderes videre; at denne gruppen udnyttes på det danske arbejdsmarked, 

særligt i byggebranchen, og efter arbejdets ophør, hvor de ikke længere at udgøre en 

økonomisk funktion for det danske samfund og muligheden for selvforsørgelse ophører, 

risikerer de at ende som socialt udsatte på bunden af samfundet i fare for en social og 

menneskelige deroute.   
 
Det er her interessant at pointere, at når jeg genlæser deres udmærkede og på mange måder 

brugbare undersøgelse, lader det til at på de knap to år der er gået mellem indsamlingen af 

deres og egen empiri, så har undersøgelsesgruppen forandret sig mærkbart i 

nationalitetssammensætning og uddannelsesbaggrund. Hvor gruppen i den omtalte 

undersøgelse har en tilsyneladende overvægt af polakker med en håndværksmæssig 

uddannelse, der er kommet til Danmark på et legitimt arbejdsgrundlag for derefter, som følge 

                                                

 

8 En foranderlighed der også kommer til udtryk i statistikken fra Nødherberget i Samuels Kirke (bilag8) 
9 Arbejdskraftens frie ubevægelighed – en undersøgelse af hjemløse østeuropæere i København er forfattet af 
Line Selmer Garbøl og Karina Vendrup Andersen med støtte fra Projekt UDENFOR, som led i deres studier på 
Den Sociale Højskoles internationale linje i København. 



En undersøgelse af socialt udsatte østeuropæere og deres livsvilkår i Danmark 

 

 

17 

af arbejdsløshed og eksklusion10, er undergået en social deroute i Danmark. Er 

undersøgelsesgruppen i min undersøgelse, dels forøget i antal og dels i høj grad præget af 

individer fra nyere EU-lande som Rumænien og Bulgarien, der kommer til landet uden 

arbejdsudsigter og uden relevant uddannelse, hvis overhovedet nogen, og altså befinder sig på 

bunden af samfundet ved ankomsten til Danmark. Denne forandring i undersøgelsesgruppen 

understøttes også af de indsamlede tal om brugersammensætningen på Københavns 

væresteder og nødherberger, som viser en kraftig stigning af brugere fra især Rumænien. Jeg 

nævner dette, idet det igen påviser den foranderlighed gruppen af socialt udsatte østeuropæere 

repræsenterer. Men når dette er sagt, er det stadig mange af de samme livsvilkår som bliver 

beskrevet i undersøgelsen fra 2008. Vilkår som; fraværet af sociale rettigheder; manglende 

adgang til offentlige væresteder; og det generelle underskud af accept og værdsættelse hos 

undersøgelsesgruppen.  

Denne professionsbachelor, var altså det mest anvendelige i min forståelse af problemfeltet, 

og yderligere forskning omhandlende undersøgelsesgruppen og problemfeltet som sådan - 

glimtede ved sit fravær. Mine bestræbelser var dog ikke spildt, idet den mere perifert 

beslægtede forskning jeg undervejs stødte på har bidraget til en god forståelse af den 

gennemtænkte metodiske tilgang som kræves når man har med ekstremt sårbare og udsatte 

grupper at gøre. Her skal særligt nævnes Margeretha Järvinens undersøgelse fra 2002; 

Hjemløse flygtninge og indvandrere som også har inspireret mig i mit valg af kvalitativ 

metode i denne undersøgelse. 

I Järvinens undersøgelse behandles et empirisk materiale bestående af interviews med 25 

hjemløse mænd med flygtninge og indvandrer baggrund i Danmark. Jeg har valgt at gå mere 

detaljeret ind i undersøgelsens opbygning og resultater, idet der er en række paralleller til de 

udfordringer og løsningsmodeller, jeg har haft og søgt til i forhold til mine informanter. Der 

er dog en helt afgørende forskel mellem mine og Järvinens informanter, idet hun beskriver og 

omhandler hjemløse med indvandrer- og flygtningebaggrund, der opholder sig lovligt i 

Danmark og har permanent opholdstilladelse og er i et statsligt støttet behandlingstilbud, hvor  
                                                

 

10 Her begrunder forfatterne eksklusionen som havende årsag i de uhensigtsmæssige arbejdsvilkår (Garbøl & 
Andersen 2008: 43)   
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også interviewene finder sted og undersøgelsen også til dels omhandler11. Dette afviger 

afgørende fra min undersøgelsesgruppe, der hverken er registrerede eller på anden måde er 

omfattet af det etablerede system. Dette til trods er gruppen sammenlignelig i deres drøm om 

egen bolig og et arbejde. Dertil fandt jeg også mærkbare sammentræf i de barriere hun og jeg 

mødte i min tilgang til undersøgelsesgruppen og i forsøget på at hverve mulige 

interviewpersoner. Også hun, måtte opgive at interviewe hjemløse kvinder i gruppen og havde 

ligeledes oplevelser med at flere informanter ikke ville optages. Og det var også ved 

læsningen af denne undersøgelse, jeg for alvor blev overbevist om en deskriptiv og 

interaktionistisk tilgang var anvendelig i mødet med en socialt udsat gruppe som min 

undersøgelsesgruppe udgør. 

Grundet den generelt manglende forskning på området, har jeg videre ladet mig inspirerer af 

forskning, der ikke direkte omhandler de socialt udsatte østeuropæere men som i 

metodetilgang og opbygning har appelleret til min måde at anskue undersøgelsesfeltet på.      

 

Etiske overvejelser  

Der er her tale om en uudforsket gruppe mennesker, der ikke officielt betragtes som en del af 

samfundet. Og jeg var derfor, mere eller mindre, nødsaget til blot at kaste mig ud i det og se, 

hvad der opstod. Men det faktum, at jeg skulle opsøge og bede nogle socialt udsatte 

mennesker, som måske hverken havde bolig, arbejde og for manges vedkommende ingen 

økonomiske midler, om at deltage i interviews, forekom mig temmelig grænseoverskridende. 

Ifølge Kirsten Hastrup er etiske overvejelser særligt påkrævede, når man studerer menneskers 

liv, idet det uundgåeligt medfører en form for ”snagen” (Hastrup 1992:67). En snagen, hvilket 

måske er særligt omtåleligt og potentielt ødelæggende for interaktionen ved netop min 

undersøgelsesgruppe, der har så meget på spil befindende i en usikker og udsat position. Jeg 

blev derfor hurtigt klar over, at der her var en række moralske og etiske spørgsmål, jeg var 

                                                

 

11Dette er i tråd med Järvinens mange studier i mødet melem klient og system. Bl.a. i bogen At skabe en klient – 
Institutionelle identiteter i socialt arbejde fra 2003 (redigeret med Nanna Mik-Meyer) 
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nødsaget til at forholde mig til, forud for feltarbejdet og ikke mindst forud for interviewene 

med de socialt udsatte østeuropæere.  

Jeg havde i min tilgang til feltet et ønske om at indtræde i miljøet og møde de socialt udsatte, 

og herunder mine potentielle informanter med højst mulig respekt og ligeværd, dels for ikke 

at frastøde de mest udsatte i gruppen, men også fordi jeg her trådte ind i en form for 

parallelsamfund, hvor jeg ikke umiddelbart hører til i kraft af min position som veletableret 

samfundsborger. I et forsøg på at komme dette forhold i møde besluttede jeg tidligt i 

undersøgelsesfasen, at feltobservationerne måtte spille en central og indledende rolle, så de 

potentielle interviewpersoner her kunne se mig an og forhåbentligt acceptere min 

tilstedeværelse, måske ikke fuldt, men så jeg ikke fremstod som direkte malplaceret. Samtidig 

kunne feltarbejdet så indgå aktivt i undersøgelsen som et deskriptivt værktøj. For at 

afmystificere mit forehavende og fremstå så troværdig som muligt, var mit mål desuden, at de 

potentielle informanter fra begyndelsen vidste, hvem jeg var, hvad jeg var i gang med at lave, 

og hvad det skulle bruges til. Derfor udarbejdede jeg, hvad Steiner Kvale beskriver som et 

informeret samtykke, som jeg uddelte til relevante interviewpersoner, for herigennem at 

imødekomme undersøgelsespersonerne og sikre, at de var indforstået med mine hensigter 

(Kvale 2004: 118/124). Mit håb var, at de blev mindre mistroiske og fik en forståelse for og 

indblik i mit ærinde med undersøgelsen og derigennem så sig mere som deltagere i end som 

objekter for undersøgelsen. Det var også vigtigt for mig, at de her fik besked om, at 

interviewene blev fuldstændigt anonymiseret, da dette for manges vedkommende uden tvivl 

var af stor betydning for dem og for deres villighed til at deltage i undersøgelsen.  Jeg var her 

også helt bevidst om, at der var en række metodiske redskaber, som ikke med nogen 

rimelighed kunne forceres ned over mine informanter; det drejer sig om redskaber såsom valg 

af interviewsted, tidspunkt og brug af diktafon. Det kunne de ikke grundet miljøets karakter, 

med mange socialt udsatte på stedet, men også fordi sådanne metodiske redskaber i min optik 

ville kompromittere den ønskede fortrolighed og respekt over for informanten, der i 

situationen befinder sig i en udsat, og måske i deres øjne, mindre værdig position end min. 

Samtidig med at jeg ønskede at opnå respekt og fortrolighed, var det mig imidlertid også 

magtpåliggende at opretholde en professionel distance til mine informanter. For som 

kriminolog og professor Maurice Punch, pointerer det, skal man være opmærksom på, at en 

for høj grad af fortrolighed også medfører en stigende grad af gensidigt bedrag, hvor løgne og 
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tilbageholdelse af informationer vil forekomme, jo mere parterne involveres i hinanden 

(Punch 1998: 178 (komp: kval metode/forår 2006). Dette så jeg dog ingen udtalt fare for, 

eftersom jeg givetvis ikke ville kunne indgå længerevarende personlige relationer i denne type 

af feltarbejde, hvor gruppen er flygtig og lokationerne varierer meget (i modsætning til fx en 

mindre arbejdsplads). Men jeg forsøgte alligevel at opretholde en vis observerende og 

professionel, omend afslappet, distance over for de socialt udsatte østeuropæere, både før og 

under interviewene, ligesom jeg forsøgte ikke at sætte forventninger og for store krav til 

informanterne i situationen. Kvale beskriver desuden vigtigheden af at undgå stress i forsøget 

på at opnå fortrolighed under interviewinteraktionen, hvilket jeg mener, må være særlig 

udtalt, når man som her har at gøre med en gruppe, der i forvejen må betragtes at befinde sig i 

en stresset og udsat position (Kvale 2004:117).  

Et andet og mere grundlæggende etisk dilemma, som jeg har måttet forholde mig til som 

interviewer, var, at jeg med stor sandsynlighed i løbet af denne undersøgelse ville møde og 

interagere med personer, der i samfundets øjne betegnes som aktivt kriminelle; personer, som 

befandt sig ulovligt i landet og måske udøvede kriminelle handlinger såsom illegalt arbejde 

for at opretholde livet. Jeg træf det refleksive valg, at det ikke var min opgave at dømme og 

handle på baggrund af mine informanters legale status qua min rolle som undersøger og 

”neutral” observatør. Samtidig ville det også bryde med min personlige moral at angive denne 

gruppe mennesker, men jeg havde dog indtaget den position, at hvis der fremkom oplysninger 

om decideret personfarlig kriminalitet, ville jeg formentlig føle mig nødsaget til at kontakte 

myndighederne. Dette var selvfølgelig en vanskeligt definerbar grænse, og jeg var derfor 

nødsaget til at afvente og forholde mig til situationen, når og hvis den opstod, og så der 

vurdere, om det ville overskride dels min professionelle, dels min personlige moralske grænse 

at se den anden vej. For delvist at undgå dette potentielle dilemma besluttede jeg ikke at 

spørge aktivt ind til informantens eventuelle kriminelle forhold, også selvom disse forhold 

meget vel kunne have relevans for undersøgelsen og bidrage til at give et fyldestgørende 

billede af informantens livsvilkår i Danmark. Men der lå yderligere en begrundelse bag dette 

valg: Det forekom mig simpelthen upassende og respektløst at spørge ind til sådanne forhold, 

og det ville tilmed formentligt være ødelæggende for den respektfulde tone, der for mig at se 

var afgørende for interviewets gennemførsel. Samtidig besluttede jeg, at jeg ikke ville 



En undersøgelse af socialt udsatte østeuropæere og deres livsvilkår i Danmark 

 

 

21 

optræde afvisende, hvis emnet fremkom i interviewet. Men det måtte i så fald komme fra 

informanten selv.  

 

Metodevalg 
Valget af kvalitativ metode bunder som tidligere nævnt blandt andet i, at jeg i mit 

evalueringsarbejde på Det Fælles Ansvar II fik et førstehåndsindtryk af de grundlæggende 

problemer, der opstår ved primært at benytte sig af kvantitativ metode, når man har med 

socialt udsatte mennesker at gøre. Et typisk problemer under evalueringsarbejdet var 

følgende: det var ofte de projekt-ansatte på værestederne, og ikke de socialt udsatte, der 

udfyldte spørgeskemaerne, idet brugerne på værestederne enten ikke var i stand til eller 

direkte nægtede at udfylde spørgeskemaerne selv. Det blev derfor på Rambøll besluttet at 

supplere evalueringen med otte kvalitative casestudier om året. Jeg var selv med ude på to af 

disse casestudier, og de viste sig at fungere utroligt godt, og de bidrog efter min mening 

positivt til validiteten af evaluerings- og monitoreringsarbejdet af Det fælles ansvar II. 

Styrken ved den kvalitative metode var efter min mening, at den enkelte socialt udsatte på 

egne præmisser i mødet med intervieweren fik mulighed for at udtrykke sig i egne 

formuleringer og i eget tempo, hvilket ikke var muligt via spørgeskemaer. Her fik vi samtidig 

mulighed for at høre nogle af de svageste personer i gruppen; personer, som det viste sig ofte 

var dem, der ikke fik udfyldt spørgeskemaerne i survey-undersøgelserne. Her var tale om 

brugere, der udtrykte skepsis over for ”det etablerede system”, som også et større 

analysefirma som Rambøll Management blev betragtet som eksponent for. Men det direkte 

møde med de socialt udsatte hjemløse tog afgjort brodden af denne forestilling, og under de 

interview, hvor jeg deltog, var der nærmest en udtalt taknemlighed og glæde over den 

interesse og tid, vi tog med disse mennesker. Selvom der ikke var nogen socialt udsatte 

østeuropæere blandt de interviewede, og selvom de alle tilhørte den gruppe af etnisk danske 

socialt udsatte, som jeg tidligere har adskilt i nogen grad fra min undersøgelsesgruppe, så 

mener jeg stadig, at der her kunne være tale om de samme overordnede mekanismer, der 

ligger til grund for, at også de socialt udsatte østeuropæere kan være svært tilgængelige ved 

kvantitative undersøgelser.        
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Udover min umiddelbart kvalitative metodetilgang til feltet, har det også fra start været en 

prioritet for mig ikke kun at få lavet ”de nemme” interview med de mest resursestærke socialt 

udsatte østeuropæere, men derimod at forsøge at indfanget et så bredt udsnit af målgruppen 

som muligt. Et tilbagevendende problem, når socialt udsatte forsøges undersøgt, er, at det ofte 

er de mest resursestærke i gruppen, der kommer til orde, idet det kræver både psykiske 

resurser og i mit tilfælde sproglige evner at deltage i et kvalitativt interview, men også at 

deltage i en fokusgruppe eller blot at udfylde et spørgeskema. Dette metodiske problem er 

særligt kendt ved survey-undersøgelser af socialt udsatte grupper, men det gælder også 

survey-undersøgelser generelt (Boolsen 2008: 30). Problemet er som nævnt ligeledes kendt i 

den kvalitative forskning, hvilket selvfølgelig er langt fra hensigtsmæssigt, men dog 

forståeligt, eftersom det ofte er disse data fra de resursestærke, der er de mest umiddelbart og 

hurtigst tilgængelige. 

I forsøget på at imødekomme min ambition om et bredere udsnit af undersøgelsesgruppen, 

hvor også de mindre resursestærke bliver repræsenteret, har jeg valgt at beskæftige mig med 

to former for kvalitativ metode: feltobservation og interview. Selve feltarbejdet har været 

fundamentet for at forstå mit undersøgelsesfelt, og jeg har gennem mine feltobservationer 

forsøgt at kortlægge min målgruppe, og jeg har herigennem delvist udvalgt og etableret 

kontakten til informanterne. Mit feltarbejde har ligeledes givet mig et førstehåndsindtryk af 

livet på gaden og på værestederne, og jeg har her, ved selvsyn, set og oplevet den barske 

realitet, denne gruppe af socialt udsatte, og hjemløse generelt, lever under. Feltarbejdet har 

desuden givet mig den nødvendige viden og et indblik, der var afgørende for at tilrettelægge 

og gennemføre de efterfølgende interview tilfredsstillende. Endelig har jeg været opmærksom 

på at benytte mig af feltobservationer under selve interviewene, både med projektlederne og 

med de socialt udsatte østeuropæere, idet samtlige interview, på nær et, er foretaget i 

informanternes egne nærmiljøer under deres præmisser, hvilket skal forstås således, at de ikke 

var sat i stævne, men at jeg derimod opsøgte dem på det sted, de nu engang måtte befinde sig, 

når chancen bød sig. 

Det er her yderligere mit sigte at favne de positive historier, som så ofte går tabt i den 

sociologiske forskning af socialt udsatte grupper.  
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Tre indsamlingsmetoder 

Som nævnt ovenfor, besluttede jeg at udvide mit undersøgelsesdesign til udover de kvalitative 

interview med de udsatte østeuropæere også at omfatte nogle feltobservationer i miljøerne 

omkring de socialt udsatte østeuropæere samt interview med projektlederne på de tre 

væresteder i København. Jeg har valgt at behandle (1) feltobservationerne og (2) interviewene 

med projektlederne deskriptivt, hvorimod jeg har et mere analytisk interaktionistisk 

perspektiv i (3) interviewene med de socialt udsatte østeuropæere. Disse tre 

undersøgelsesniveauer har hver deres funktion; (1) at betragte og få et førstehåndsindtryk af 

undersøgelsesgruppens livsvilkår på gaden, (2) at indsamle data og projektledernes personlige 

erfaringer på området, (3) at høre de socialt udsattes egne stemmer. En sådan triangulering har 

både fordele og ulemper. En ulempe kan være, at det empiriske datamateriale bliver så 

forskelligartet, at det vanskeliggør det efterfølgende analysearbejde. Fordelen er derimod, at 

man kan få et flerfacetteret billede og opdage vinkler og nuancer, der måske ikke var komme 

for dagen ved kun at gennemføre de interaktionistisk perspektiverede interview. Min 

metodiske fremgangsmåde lægger sig her tæt op af Pierre Bourdieus undersøgelsesmetode, 

hvor der bygges bro mellem data i form af interview og observationer (Callewaert 2003: 56). 

De to slags data repræsenterer to forskellige blikke til forståelsen af det sociale liv.  Men det 

skal også indrømmes, at mit metodevalg også havde en mere praktisk begrundelse, i og med 

jeg vurderede det vanskeligt at få det fornødne antal interviews med socialt udsatte 

østeuropæere, som jeg altså fandt nødvendigt for at bære det empiriske grundlag for 

undersøgelsen alene.       

      

Et interaktionistisk perspektiv  

Jeg har i mine studier af livsvilkårene for de socialt udsatte østeuropæere som nævnt anlagt et 

interaktionistisk perspektiv i mine interview med gruppen. Hermed lægges et særligt fokus på 

den interaktion, der opstår mellem individer i miljøet, samt på den påvirkning, jeg og en 

eventuel tolk kan have på informantens udsagn (Järvinen 2005: 115). Det interaktionistiske 

perspektiv har jeg desuden fundet brugbart i denne undersøgelse, idet jeg under selve 

interviewene benytter mig af feltobservationer, såsom af informanternes kropssprog og af de 

givne forhold, hvorunder selve interviewene har fundet sted.   
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Det interaktionistiske perspektiv adskiller sig fra et fænomenologisk og naturalistisk 

perspektiv, der ikke i samme omfang inddrager de påvirkninger, som institutioner har på 

forskningsobjektet (Järvinen 2005: 100). Jeg mener, at valget berettiges ved, at min 

målgruppe må betragtes som særligt påvirkelige, dels på grund af deres udsatte position i 

samfundet, dels på grund af den kulturelle og sproglige barriere, de er underlagt i 

interviewsituationen.  

Den interaktionistiske tilgang til min undersøgelsesgruppe betyder endvidere, at jeg 

hovedsagelig vil koncentrere mig om den selvfremstilling og de ubevidste 

selvpræsentationsprocesser og bevidste strategier, som de socialt udsatte østeuropæere udøver 

i interviewsituationen (Järvinen 2005: 30). Denne tilgang betyder også, at jeg i min senere 

analyse vil orientere mig efter, hvad der benævnes som ”accounts”. Med dette begreb forstås, 

at jeg leder efter og analyserer de legitimerende forklaringer, som interviewpersonen benytter 

sig af i sin selvfremstilling. Det er særligt disse legitimerede forklaringer, som jeg forventer 

vil være af central betydning i analysen, hvor jeg vil fokusere på de forsvarsmekanismer, som 

informanten fremlægger som argumentation for, at vedkommende eksempelvis befinder sig 

ulovligt i Danmark og/eller arbejder her ulovligt og fungerer som hjemløs og lever på gaden 

(Järvinen 2005: 32f). Jeg forestiller mig, at der vil være mange af sådanne forklaringer, idet 

informanterne i min undersøgelsesgruppe er rejst til Danmark for at få et bedre liv og måske 

har haft en urealistisk forhåbning om, at få arbejde skabe et økonomisk grundlag og måske 

sende penge til deres familier i hjemlandet. Jeg har desuden en formodning om, at de socialt 

udsatte østeuropæere vil give udtryk for, at de føler sig anderledes end de etniske danske 

socialt udsatte, herunder de etnisk danske hjemløse. Jeg vil således i analysen inddrage 

feltobservationer og komme nærmere ind på de karakteristika, som de socialt udsatte 

østeuropæere har og beskriver, og på, hvorledes de adskiller sig fra de etnisk danske ditto12.  

                                                

 

12 jf, afsnittet: Socialdifferentiering. 
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Det narrative interview   

Jeg har i mine interview valgt at anlægge en udpræget narrativ tilgang, hvor jeg i stort omfang 

lægger op til, at mine informanter selv vælger, hvad de vil tale om, og i hvilken rækkefølge de 

vil gøre det. Jeg valgte dog at udfærdige en semistruktureret spørgeguide13, som indeholder de 

overordnede temaer foranlediget af min problemformulering med henblik på en besvarelse af 

denne (Kvale 1997:133f).  

I det narrative interview vælger interviewpersonen selv, hvad der er det mest interessante i 

vedkommendes fortælling; derefter er det op til mig at afdække, hvorfor den interviewede 

netop vælger at fremstille sig selv på den måde, han eller hun har gjort (Järvinen 2005: 45). 

Dette metodevalg mener jeg vil bidrage til den dybere forståelse af den enkeltes livsvilkår og 

udsatte situation i Danmark. I den efterfølgende analyse er en af mine vigtigste (og sværeste) 

opgaver at finde den røde tråd i de narrative interview og finde frem til det centrale i 

fortællingerne (Järvinen 2005: 36). Det narrative interview er desuden kendetegnet ved, at det 

ikke blot er informanten, der finder frem til det meningsfulde i fortællingen, men som 

interviewer vil også jeg utilsigtet danne en subjektiv mening og indhold i historien. Det 

narrative interview vil endvidere altid afspejle de eksisterende diskurser, der hersker på det 

pågældende tidspunkt og i det eksisterende samfund, og som derfor, udover den givne 

fortælling, også er et udtryk for allerede eksisterende kulturelle diskurser (Järvinen 2005: 37). 

Jeg er hermed bevidst om, at de narrative interview eller livshistorieinterview ikke er så 

personlige og uspolerede, som de umiddelbart kan synes. De vil altid afspejle det 

magtforhold, der opstår mellem interviewer og informant. Et magtforhold, som måske er 

særligt udpræget i mine interview med de socialt udsatte østeuropæere, hvor jeg i 

interviewsituationen besidder privilegier, som vedkommende måske kun kan håbe på at opnå. 

Det kan eksempelvis være i form af egen bolig, lovligt arbejde, anerkendt uddannelse og ikke 

mindst fortrolighed med de svært tilgængelige kulturelle koder i det danske samfund.      

 

                                                

 

13 se vedlagte spørgeguide i bilag 2 og 3 
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Planlægning af feltobservationer 

Mine feltobservationer haft en afgørende betydning for min forståelse af, hvad det vil sige at 

være socialt udsat østeuropæer i Danmark. Feltobservationerne har altovervejende haft et 

deskriptivt formål. Feltobservationerne har desuden haft afgørende betydning for den 

kontaktetablering, der har været forudsætningen for de narrative interview med de socialt 

udsatte med østeuropæisk baggrund. Min specialeplads hos projekt UDENFOR har betydet, at 

jeg har haft god mulighed for at få viden om hjemløshed generelt, og at jeg har kunnet få 

informationer om projekt UDENFORS erfaringer med socialt udsatte østeuropæere.  

Feltobservationerne kan karakteriseres som to forskellige former for feltstudier: Den ene 

form, som jeg vil betegne som de praktisk empiriske feltstudier, har haft til formål at indsamle 

og udvide min egen viden om hjemløshed. Denne viden har jeg blandt andet fået ved at 

medvirke i forskellige undervisningsforløb i projekt UDENFOR, og ved at deltage i 

konferencen De socialt udsatte østeuropæere. Et dansk problem?, der blev afholdt på 

Christiansborg den 12-11-2009. Desuden har jeg deltaget i møder på forskellige væresteder 

rundt om i København, hvor de forskellige organisationer blandt andet udveksler erfaringer, 

ligesom jeg har deltaget aktivt i projekt UDENFORS hjælpearbejde på gaden. 

Den anden type feltobservationer, som jeg betegner som de antropologisk empiriske 

feltobservationer, udgøres af observationer af de hjemløse og socialt udsatte østeuropæere 

nogle udvalgte steder i København, herunder på værestederne og under det opsøgende arbejde 

på gaden. Formålet ved sidstnævnte type feltobservationer har været at komme i besiddelse af 

ikke-ekspliciteret viden, som ikke kunne tilegnes gennem interview alene, 

undervisningsforløb eller lignende, idet der er tale om viden og forhold, som dem der arbejder 

med de hjemløse til daglig på et mere videnskabeligt niveau, ofte ikke ser (Hastrup et al. 

2003: 35). Eftersom der ikke findes en egentlig metodelære om feltarbejde inden for 

antropologien med beskrevne standardiserede procedurer, har jeg i vid udstrækning ladet min 

nysgerrighed og intuition råde. Jeg har hermed også i vid udstrækning givet plads til det 

uforudsigelige (Hastrup et al. 2003: 36). Selvom der altså ikke er nogen opskrift for, hvordan 

man laver feltarbejde/feltobservationer, er det uden tvivl en profession, som jeg har forsøgt at 

udføre ved at have såvel et praktisk som et teoretisk perspektiv. Mit praktiske felt kommer til 

udtryk gennem mit frivillige arbejde, hvor jeg har befundet mig i en dobbeltrolle som både 

praktiker og observatør. Min mere teoretiske rolle er karakteriseret ved mit interaktionistiske 
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perspektiv, som primært koncentreres om samspillet mellem mennesker og det sociale, 

kulturelle og materielle, på et overordnet niveau og ikke på et specifikt personligt niveau 

(Järvinen 2005: 98).  

I planlægningen af feltstudierne til denne undersøgelse har det uforudsigelige, som beskrevet 

ovenfor, spillet en central rolle, idet det har været umuligt at forudsige, hvilke oplevelser og 

erfaringer jeg ville gøre mig undervejs, ligesom jeg har forsøgt ikke at være forudindtaget i 

min tilgang (Berliner 2009: 19). Ligesom min interesse for emnet og nysgerrighed har været 

en væsentlig drivkraft, hvilket ifølge lektor i psykologi Peter Berliner er vigtigt for opnåelse 

af viden om menneskers liv, har jeg meget bevidst kastet mig ud i felten, eftersom jeg 

ønskede at udforske en gruppe, som i forvejen ikke er særligt velbeskrevet. Risikovillighed 

har spillet en helt central rolle i denne sammenhæng: Jeg har således skullet færdes i nogle 

miljøer, hvor ikke alle ville være trygge ved at opholde sig, og jeg har skullet tale med 

hjemløse, som for et stort vedkommendes tilfælde er psykisk syge og kan have aggressiv 

adfærd. At dele risici med felten er i en etnografisk optik et erkendelsesmæssigt vilkår i 

feltarbejdet, et vilkår, som jeg har taget på mig, idet det har været forudsætningen for den 

opnåede viden og de ønskede interview (Hastrup et al. 2003: 42).  

 

Planlægning af interview 

Ifølge Berliner er balancen mellem teori og empiri helt central; data kan som sådan hverken 

be – eller afkræfte en teori, men kan bruges som argument i en sandsynliggørelse af en 

forklaring (Berliner 2009: 25). Med afsæt i denne forståelse har mit mål været at være åben, 

og altså ikke forudindfattet, og lade de narrative interview ligge til grund for min forståelse af 

de socialt udsatte østeuropæeres livsvilkår i Danmark. Jeg vil ud fra tematisering af 

interviewene finde teori, der kan give plausible årsagsforklaringer på de socialt udsattes 

ageren og handlemuligheder (Berliner 2009: 185f). 

Feltobservationerne samt den deskriptive og interaktionistiske forståelsesramme, jeg 

indskriver mig i, har ligget til grund for min planlægning af selve interviewene. De 

gennemførte feltobservationer har betydet, at jeg har fået et forudgående kendskab til 

målgruppen: Hvor de befinder sig, hvorledes deres sproglige kvalifikationer er osv. Ydermere 

har feltobservationerne haft til formål at gøre mig til et mere kendt ansigt i miljøet forud for 



En undersøgelse af socialt udsatte østeuropæere og deres livsvilkår i Danmark 

 

 

28 

min første kontakt med henblik på efterfølgende interview. Min interaktionistiske 

forståelsesramme betyder, at jeg, i det omfang det er muligt, ikke bør være forudindtaget over 

for mit undersøgelsesfelt (Järvinen 2005: 40). Dette skal ikke forstås således, at mit empiriske 

datamateriale og min måde at gå til feltet på ikke er blevet påvirket af min teoretiske 

forståelsesramme, men jeg tilstræber mig på at være åben over for uventede informationer og 

ikke lade mig fastlåse i en teoretisk forforståelse i interviewsituationen (Berliner 2009: 27). 

Jeg har, som også Berliner tilråder det, ladet det indsamlede datamateriale være afgørende for 

det efterfølgende teorivalg til selve analysen.  

I begyndelsen af undersøgelsen havde jeg ikke noget entydigt billede af de socialt udsatte med 

østeuropæisk baggrund, og jeg bar så at sige rundt på en række fordomme, som hurtigt viste 

sig at være ubegrundede. Et eksempel på dette er, at jeg umiddelbart inden jeg påbegyndte 

min undersøgelse, troede, at socialt udsatte var direkte sammenlignelige med de etnisk danske 

hjemløse, hvilket langt fra er tilfældet. Jeg vidste fra mit praktikophold i Rambøll 

Management Consulting, at en hjemløs ofte er karakteriseret ved at være en alkoholiseret, 

psykisk syg mand i stor økonomisk gæld. Og selvom de socialt udsatte østeuropæere, der 

oftest blot i kortere tid er fungerende hjemløse, dækker over en relativ bred gruppe, er der dog 

nogle grundlæggende fællestræk de socialt udsatte østeuropæere imellem, som ikke omfatter 

den karakteristik, jeg kendte fra Rambøll. Især de gennemførte interview med projektledere 

har medvirket til en større indsigt i undersøgelsesgruppen som helhed og har haft afgørende 

betydning for den efterfølgende planlægning af interviewene med de socialt udsatte 

østeuropæere. Et eksempel på dette er Annemette Nyfos, daglig leder af Stengade 40. Hun 

beskrev eksempelvis for mig, at mange af de østeuropæiske hjemløse har en uddannelse, ikke 

har misbrug og er aktivt arbejdssøgende og er ved godt psykisk og fysisk helbred. Der er flere 

af de hjemløse med østeuropæisk baggrund, der kommer på Stengade 40, som ikke drikker, 

men et typisk billede er, at livet på gaden ofte har den indvirkning, at man hurtigt begynder at 

drikke eller tage stoffer.   

I min eksplorative tilgang har jeg ladet afspejle i begge mine interviewguides til henholdsvis 

projektlederne og de socialt udsatte østeuropæere. Derfor har jeg lavet en semi-struktureret 

spørgeguide, som kun indeholder få spørgsmål, der er karakteriseret ved at være meget åbne, 

for på den måde at lægge op til, at mine informanter selv fortæller, hvad de finder som det 

mest centrale og vigtige at bidrage med. Interviewguiden har først og fremmest til formål, at 
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jeg som interviewer kan holde samtalen i gang, hvis denne går i stå, og spørgsmålene er altså 

underordnet de emner, informanten selv vælger at bringe på banen, hvilket også afspejles i 

den senere analyse, hvor andre temaer bliver fremlagt. 

Idet målgruppen for undersøgelsen ikke er let tilgængelig, har det været et vilkår i min 

informantudvælgelse at gribe chancen, når den bød sig. Jeg var fra selve feltobservationerne 

godt klar over, at mange af de socialt udsatte østeuropæere ikke talte dansk eller engelsk, og 

at det derfor kunne blive nødvendigt med en tolk for at gennemføre interviews. Men jeg var 

på den anden side ligeledes klar over, at det ville blive svært at lave en fremtidsbestemt aftale 

med en potentiel informant, hvor tolk, hjemløs og jeg selv kunne mødes, når nu den mulige 

informant og jeg ikke taler samme sprog. Derfor lagde jeg den strategi at lave de første 

interview med østeuropæere, der talte engelsk, og ville så efterfølgende spørge dem, om de 

kendte nogle østeuropæere i lignende udsatte situation, som kunne tænkes at deltage i et 

interview. Jeg benyttede mig hermed af snowball-sampling, hvilket skulle vise sig at være en 

god fremgangsmåde. Fordelen ved denne metode har været, at jeg kunne nå at finde en tolk, 

som kunne det givne sprog, inden interviewet skulle finde sted, og samtidig kunne jeg skabe 

et mig et netværk i miljøet. Jeg fastlagde bevidst ingen betingelser for, at de socialt udsatte 

østeuropæere skulle have befundet i Danmark i et bestemt tidsrum eller have en bestemt alder. 

Det eneste kriterium for min informantudvælgelse var, at de levede op til SFI’s definition af 

hjemløshed, eller at de for nylig havde levet et liv, som faldt ind under SFI’s definition, og at 

de var i en overvejende risiko for at falde tilbage i den socialt udsatte position.    

 

Praktisk håndtering af datamateriale  

Anonymisering  

De foretagne interview med socialt udsatte østeuropæere er alle blevet anonymiseret, hvilket 

jeg har gjort ved at give informanterne andre navne og erstatte de landes navne de kommer fra 

med et X, relaterede stednavne med XXX og informanternes alder med XX. Den primære 

grund til anonymiseringen er, at flere af informanterne arbejder ulovligt og derfor også 

opholder sig ulovligt i landet, idet de ikke kan forsørge sig selv på lovlig vis. Særligt en af 

informanterne har givet udtryk for, at han var bange for de konsekvenser det kunne have for 
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hans situation, at han fortalte mig om sine livsvilkår i Danmark. Desuden har jeg valgt ikke at 

vedlægge de meningskondenserede interview med de socialt udsatte som bilag, idet jeg 

vurderer at der er en teoretisk mulighed for at projektansatte og andre der har med gruppen at 

gøre, kan identificere informanterne ud fra beskrivelserne, hvis de i bilagene fremstod i deres 

fulde sammenhæng.  

 

Interviewbehandling  

Jeg har valgt at meningskondenserer samtlige interview, hvormed menes, at jeg har 

transskriberet de for interviewepersonerne, mest centrale elementer fra narrativerne (Kvale 

2004: 192f). Jeg er her bevidst om faren ved en sådan metode, idet det ikke kan undgås at jeg 

organiserer materialet ud fra min forståelse af sammenhænge (Berliner 2009: 227). Men jeg 

har set flere fordele end ulemper ved metoden og selvom jeg har tilstræbt i analysen at 

fremhæve meninger som er mindst divergerende på tværs af interviewene, inden for den 

kontekst, de er foregået under, har jeg samtidig haft øje for spændende enkeltstående udsagn 

der måske fremstår divergerende i forhold til informantgruppen. Men dette skal også ses i 

lyset af, at informantantallet er relativt lille, og derfor, alene i udsagn, svært kan gøre det ud 

for en så sammensat gruppe, som individerne i undersøgelsesgruppen udgør. 

Samtlige interview med de socialt udsatte østeuropæere foregået på engelsk, også de tolkede. 

Dette har været en medvirkende faktor til, at præcise gengivelser af hele interviewet har været 

uladsiggørlige. Videre har interviewene båret præg af mange afbrydelser, hvilket har givet 

anledning til anden samtale, udover selve interviewene. Men de betingelser, hvorunder 

interviewene er foregået, har også betydet, at jeg har fået stor brugbar indsigt i de socialt 

udsattes dagligdag og deres livsvilkår, præget af turbulens og uro. Jeg har desuden valgt at 

oversætte de foretagne interview, fra engelsk til dansk, idet de i meningskondenseret form 

også rummer deskriptive skildringer af selve interviewsituationen, men hovedsageligt fordi, 

informanternes udsagn, om end let forståelige i interviewsituationen, hvori meningsdannende 

processer løbende foregår, var svært anvendelige på engelsk i eksakt nedskrevet form grundet 

deres dårlige engelskkundskaber, og ville derfor alligevel kræve en omskrivning i ordvalg og 

ordstilling, hvis de skulle gøres nogenlunde læsevenlige.   
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Ingen af informanterne har haft mulighed for at læse de kondenserede interview igennem 

inden behandlingen deraf; dette skyldes primært to årsager: Dels ville jeg ikke kunne finde 

flere af mine informanter igen, men frem for alt ville de ikke kunne læse, hvad jeg har skrevet 

om deres fortælling og det ville derfor have nødvendigt at oversætte interviewene til 

informanternes egne sprog. De interviewede projektledere er heller ikke blevet tilbudt at læse 

deres kondenserede interview igennem, hvilket jeg ikke ser et problem ved, idet de kun bliver 

benyttes deskriptivt i analysen, og ikke har udtrykt et ønske herom. 
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Kapitel 3   Min rolle i felten 

 

Præsentation og gennemførsel af feltobservationer  
Feltobservationerne har i denne undersøgelse spillet en helt central rolle i min forståelse af 

undersøgelsesfeltet, men de har også betydet, at jeg ved selvsyn har fået et indblik i de socialt 

udsatte østeuropæeres hverdag i Københavns gader. Mine feltobservationer har på flere måder 

været en rejse ind i et ukendt land for mig, idet jeg ikke havde et personligt kendskab til 

miljøet på forhånd. I denne forbindelse har projekt UDENFOR spillet en central rolle, idet jeg 

gennem dem har fået adgang til de steder, hvor jeg har foretaget en vigtig del af 

feltobservationerne: Den Mobile Cafe, Foreningen Natnøds nødherberg på Nørrebro, samt en 

dag på gaden med en gadeplansarbejder. Jeg har yderligere foretaget feltobservationer 

gennem tre uger i Folkets Park på Nørrebro, hvilket havde til formål, at jeg skulle blive et 

kendt ansigt i miljøet og finde potentielle informanter til mine interview14.      

Jeg har nedenfor valgt at dele mine feltobservationer op i to: (1) Feltobservationer, der er 

karakteriseret ved, at jeg samtidig har arbejdet frivilligt, og (2) feltobservationer, hvor jeg 

udelukkende har koncentreret mig om at observere og etablere kontakt til de socialt udsatte 

østeuropæere og miljøet generelt. Det frivillige arbejde har tjent det formål, at det har givet 

adgang til et ellers lukket felt, idet der i projekterne ikke tolereres ”nysgerrige” studerende og 

eksempelvis journalister, i hensynet og i respekt for de udsatte brugere. 

  

Feltobservationer fra Den Mobile Cafe og Nødherberget i Samuels Kirke 

Jeg har i mine feltobservationer fra Den Mobile Cafe og Nødherberget i Samuels Kirke haft, 

et såkaldt dobbelt formål i kraft af det frivillige arbejde: dels (1) at deltage i de aktiviteter, 

som er relevante for situationen, dels (2) at observere aktiviteterne, personerne, samt de 

fysiske omgivelser og aspekter (Kristiansen & Krogstrup 2008: 147). Endvidere har det været 
                                                

 

14 For en nærmere deskriptiv gennemgang af mine oplevelser i felten se bilag 4. 
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et ønsket mål at blotlægge menneskelige mekanismer og observere nonverbale handlinger og 

sociale grupperinger. 

Min dobbelt rolle, som deltagende medarbejder og som observatør på samme tid har 

uundgåeligt medført nogle komplikationer ved feltarbejdets anvendelighed (Kristiansen 2008: 

74). Pierre Bourdieu beskriver i bogen Refleksiv sociologi, hvilke implikationer der kan være 

forbundet med at studere sit eget univers, såsom indvirkning på og af kolleger og andre der er 

en del af feltet, i dette tilfælde de udsatte der er uvidende om min dobbelt rolle og derved på 

sin vis føres bag lyset (Bourdieu & Wacquant: 89f). Jeg har dog på flere områder været 

fremmed i det studerede miljø, idet det jeg har studeret og observeret i et miljø, der ligger 

langt fra min egen dagligdag, og min rolle som ”fremmed” har betydet, at jeg ikke på noget 

tidspunkt er blevet en del af fællesskabet, men på en og samme tid befundet mig i en tvetydig 

rolle mellem nærhed og distance. Dette til trods for at jeg, som tiden er gået, uundgåeligt er 

blevet en mere integreret del af feltet, grundet min daglige gang i kraft af min specialeplads, 

hos projekt UDENFOR. Jeg vil dog pointere at har været bevidst om denne fare, og på intet 

tidspunkt haft ”noget på spil”, hverken følelsesmæssigt, materielt eller økonomisk. En typisk 

fare ved at blive en integreret del af undersøgelsesområdet kan altså være, at man så at sige 

bliver trukket ind i feltet og dermed risikerer, at, for at bruge et antropologisk udtryk, at 

”going native”. Denne fare har jeg forsøgt at være opmærksom på særligt i den afsluttende del 

af min undersøgelse, hvor jeg også har opnået et stort kendskab og nogen fortrolighed til flere 

personer fra undersøgelsesgruppen. 

 

Praktisk gennemførsel af interview med projektledere og socialt udsatte 

østeuropæere  

De gennemførte interview med projektledere har sammen med mit feltarbejde dannet 

forståelsesrammen for min videre tilgang i undersøgelsen med den tese at jeg var novicen og 

de eksperterne der alene sad med nøglen til den relevante viden på området og i nogen grad 

adgangen til de socialt udsatte, hvilket også skulle vise sig at bære frugt, idet projektlederne 

efter interviewene indvilgede, at jeg kunne antaste brugere på værestederne, hvilket jeg eller 

blev nægtet forinden. De foretagne interview med projektledere har således båret præg af 

”hverdags” samtale, og jeg har endvidere valgt ikke at optage interviewene, grundet de 
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forhold interviewene er foregået under. Samtlige interview med projektlederne har fundet sted 

på de væresteder, hvor projektlederne arbejder, og de har derfor skullet stå til rådighed for 

personale og brugere undervejs. Denne interviewsituation har følgelig bidraget til en 

forståelse af projektledernes arbejdsforhold – og indhold15. 

De gennemførte narrative interview med socialt udsatte østeuropæere har været meget 

forskelligt gennemført; nogle har jeg således lavet på gaden i København, andre på et 

værested, og et enkelt på en cafe. Interviewenes varighed har også varieret, og spænder fra 

blot tredive minutter til to timer. Idet min målgruppe har haft meget forskellige sproglige 

forudsætninger, har jeg foretaget enkelte interview på engelsk, mens jeg har benyttet mig af 

tolk til andre. Det har været svært for mig at få lov til at optage interviewene, hvilke ellers var 

mit sigte, eftersom flere informanter virkede utrygge derved. Det viste sig hurtigt, at jeg 

skræmte mange informanter væk med mit indledende ”krav” om at optage interviewene. Det 

lykkedes mig at optage ét interview, og det viste sig efterfølgende, at alle de væsentlige 

historier om informantens livsvilkår, først blev fortalt, efter jeg slukkede diktafonen. Denne 

erfaring gav mig stof til eftertanke, og jeg besluttede ved den lejlighed ikke stille krav om at 

optage de resterende interview. Jeg er fuldt ud bevidst om de negative konsekvenser dette har 

for en fuldkommen gengivelse at interviewene, men det har været en forudsætning for at få 

lov til at interviewe en gruppe mennesker, der er utrygge, og som for nogle informanters 

vedkommende arbejder ulovligt og opholder sig ulovligt i landet.  

 

Brug af tolk  

Jeg har benyttet mig af tolk i flere af interviewene med de socialt udsatte østeuropæere. 

Tolken og jeg mødtes en time inden det første interview. Hensigten med mødet var dels, at 

tolken og jeg skulle lære hinanden lidt at kende, men jeg fik også mulighed for at sætte tolken 

ind i formålet med de forestående interview. Tolken kommer fra Rumænien og har boet i 

Danmark i et år. Idet han danske ikke var så godt endnu, valgte vi, at han skulle oversætte fra 

rumænsk til engelsk. Det viste sig hurtigt, at tolken medvirkede til en tryggere stemning under 
                                                

 

15  Meningskondenserede interview med projektlederne fremgår i bilag 5, 6 og 7. 
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interviewene, og flere af de socialt udsatte østeuropæere, også dem jeg ikke interviewede, 

brugte tolken til at spørge om forskellige praktiske ting om Danmark. Det blev ved den 

lejlighed klart for mig, at mange af Rumænerne, der kommer på værestedet Istedgade 100 

kender meget lidt til basale forhold ved det danske samfund, og de brugte derfor tolken til at 

få informationer om praktiske ting, som adgang til internet og vejvisning.   

Idet jeg ikke havde prøvet at bruge en tolk før, og tolken ikke havde prøvet at tolke interview 

før, måtte vi prøve os frem under selve interviewsituationen. Vi fandt hurtigt ud af, at jeg talte 

helt ud, og når jeg var færdig med at stille et spørgsmål, oversatte tolken og omvendt.  

Brugen af tolk har desuden betydet, at jeg har kunnet gennemføre de vigtige interview med 

nogle af de mest udsatte, som ikke taler engelsk. Det har desuden bevirket, at jeg har fået 

nogle informationer om de øvrige Rumænske brugere af værestedet Istedgade 100, som jeg 

ellers ikke ville have fået adgang til. Jeg er på den måde kommet i kontakt med den svageste 

gruppe af socialt udsatte østeuropæere, som ingen sproglig kontakt har til de øvrige brugere 

og personale af værestedet.   

   

Mit møde med de socialt udsatte østeuropæere: Præsentation af 

informanterne 
Jeg vil i det følgende give en kort beskrivelse af de seks socialt udsatte østeuropæere og de 

omgivelser, hvor interviewene har fundet sted. 

Stanislaw 

Det første interview med en socialt udsat østeuropæer fandt sted foran et værested i 

København, umiddelbart inden værestedet åbnede. Informanten stod alene og lænede sig op 

ad husmuren til Stengade 40, og jeg henvendte mig til ham; han virkede umiddelbart 

interesseret i at tale med mig. Da jeg havde introduceret mit forehavende for ham, ville han 

gerne tale med mig, men frabad sig, at jeg optog samtalen på en diktafon.  

Stanislaw er XX år og stammer oprindeligt fra X. Han har, da jeg møder ham første gang, 

opholdt sig 2-3 uger i Danmark. Han fortæller mig, at han i dag står uden arbejde og bor på 

gaden. Stanislaw har, før han kom til Danmark, boet i et land uden for Europa, hvor han har 
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arbejdet, men også haft en svær tid. Han besluttede at prøve lykken i Danmark, hvor han 

kendte en yngre mand, som han kunne bo hos. Stanislaw fortæller, at den yngre mand han 

boede hos i starten, har et alvorligt narkoproblem. Han kunne derfor ikke holde ud at 

overnatte på hans sofa længere og var derfor begyndt at sove på gaden. Her blev han 

imidlertid bestjålet for alt, hvad han ejede, inklusive en computer og alle hans papirer. 

Stanislaw var taget til Danmark i håbet om at starte på en frisk, idet han havde rodet sig ud i 

forskellige problemer i det land han netop er rejst fra.  Da vi talte sammen, var det endnu ikke 

lykkedes ham at finde et arbejde i Danmark, og han ønskede nu brændende at rejse tilbage til 

sit oprindelsesland og ville derfor forsøge at komme i kontakt med sin familie og bede dem 

om at hjælpe ham økonomisk. Han ville ligeledes opsøge den X - Ambassade og høre, om de 

kunne være behjælpelige. Han virkede meget ulykkelig over sin situation, og han havde svært 

ved at forholde sig til det faktum, at han var blevet hjemløs. Han sagde til mig, at han nu ville 

tage en dag ad gangen og sørge for at få en nattesøvn i Stengade 40 og et varmt bad den 

efterfølgende dag. Jeg møder Stanislaw et par gange på Nødherberget i Samuels Kirke i 

februar og marts måned, hvor han ser endnu dårligere ud, end første gang jeg mødte ham. Han 

ser ikke ud til at genkende mig, selv om jeg henvender mig til ham. Begge gange lagde han 

sig til at sove med det samme, efter han havde spist en portion suppe, og det ser altså ud til, at 

hans håb om, at familien ville hjælpe ham er slået fejl.   

Mit generelle indtryk af Stanislaw er, at han har det dårligt psykisk så vel som fysisk; han 

viste mig bl.a. nogle slemme sår på sin arm. Han havde dog været på skadestuen, hvor de 

havde renset dem og givet ham penicillin.   

Pahovi 

Det andet interviewet fandt sted knap tre uger senere end samtalen med Stanislaw; interviewet 

var foranlediget af, at jeg skulle lave et ekspertinterview med projektlederen på værestedet 

Istedgade 100, Ingrid Nielsen. Jeg forklarede, hvor svært det var at finde villige informanter, 

og om de mange afslag. Hun beskrev Pahovi for mig; en tidligere hjemløs, der nu arbejder 

dels frivilligt på Istedgade 100, dels som anlægsgartner. Hun spurgte ham samme aften, om 

han ville medvirke i et interview, hvilket han indvilgede i.  

Vi blev placeret i garderoberummet, hvor de socialt udsatte på værestedet plejer at få tøj og 

tæpper udleveret. Heller ikke han var meget for, at jeg interviewede ham, mens diktafonen 
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kørte. Efter en kortere samtale indvilgede han i at mødes senere til et regulært interview, hvor 

jeg også ville få lov at optage det. En uge senere mødtes vi på Nørreport Station, hvorfra vi 

gik hen til en cafe på Nørrebrogade, hvor jeg vidste, der ville være en rolig og afslappet 

atmosfære. På vej til cafeen købte han en blomst til mig, hvilket jeg slet ikke var forberedt på; 

jeg var flov over at modtage blomsten, men han insisterede.  

Pahovi er XX år og har boet i Danmark i knap 2 år; han har i dag arbejde og bor sammen med 

sin bror og en anden kammerat i en lejlighed. Pahovi fortæller mig, at han ikke kendte nogle i 

Danmark, da han ankom til landet, og at han i starten boede på gaden uden at have et arbejde. 

Det lykkedes ham dog efter kort tid i Danmark at skaffe sig et sort arbejde gennem nogle 

irske sigøjnere, han havde mødt på Hovedbanegården. Han har i dag et lovligt arbejde og 

drømmer om at finde kærligheden og stifte familie i Danmark. 

Pahovi virker glad, og han har overskud til at hjælpe andre socialt udsatte på værestedet 

Istedgade 100. 

Vasko 

Det tredje interview foregik en eftermiddag på Strøget i København. Jeg havde samme 

formiddag været på besøg i Istedgade 100, hvor jeg af Ingrid Nielsen havde fået lov til at tale 

med brugerne med østeuropæisk baggrund. Her fik jeg god kontakt med flere af dem og hørte 

kort om deres livsvilkår i Danmark. Det lykkedes mig ved den lejlighed at lave en aftale med 

tre romaer16 og med to rumænere om at lave nogle interview den efterfølgende mandag, hvor 

jeg så ville have en tolk med. Jeg faldt herefter i snak med en mand fra X ved navn Vasko; 

han skulle på arbejde og havde derfor ikke tid til at lave et interview i Istedgade 100 den dag, 

men var ikke afvisende. Han fortalte mig, inden han gik, at jeg kunne finde ham på hans 

arbejde på Strøget, hvor hans arbejde er at stå med et reklameskilt. Jeg fandt et par timer 

senere frem til Vasko på Strøget, hvor han stod og talte med en kammerat, der også var rejst 

hertil fra X.  

                                                

 

16 Romaerne, eller Sigøjnerne adskiller sig ret væsentligt fra undersøgelsesgruppen i miljøet. De holder sammen i 
grupper, ofte også kvinder og børn. Og de er umiddelbart sjældent arbejdssøgende efter legalt arbejde. 
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Vasko er XX år, og har været i Danmark i 6 uger. Vasko fortalte mig på sit gode engelsk om 

sit liv i Danmark, og hvorfor han var rejst hertil. Vasko har tidligere arbejdet i mange lande, 

bl.a. på et hotel i Florida og som frugtplukker i Italien og i Spanien. Han ønsker at blive i 

Danmark og få familie her, og han er meget glad for den danske kultur og synes, at danskerne 

er et rart folkefærd. Han har to job, men de er, som han udtrykker det, desværre uden 

kontrakt. Han går med aviser om natten, hvor han typisk arbejder 10 timer ad gangen, og han 

arbejder på Strøget i København hver eftermiddag hvor han står med et reklameskilt undtagen 

søndag. De første uger i Danmark boede han med 24 andre i et rum, men nu har han fået en 

etværelses lejlighed, som han deler med to andre, hvilket han virker meget glad for. Jeg 

møder Vasko en måned senere, hvor han fortæller mig, at han har været nødt til at flytte, og at 

han har fået mulighed for at bo hos en X mand, der har boet i Danmark i 30 år.     

Vasko fortæller mig under interviewet, at han håber på en fastansættelse som avisbud, fordi 

han gerne vil have fast arbejde på kontrakt. Som det er nu, får han også kun en fjerdedel af 

den løn, han skulle have. Den normale takst er én krone pr avis, men han får kun 25 øre. Han 

gjorde meget ud af at fortælle mig, hvor glad han var for at være her, og hvor højt han 

ønskede at blive en del af det danske samfund.  

Vasko virker meget stærk og med stor tro på fremtiden, og vil gerne bo her i Danmark med 

kone og børn. 

Leviv 

Jeg havde ugen forinden lavet en aftale med tre romaer. De dukkede ikke op, men jeg havde 

også lavet en aftale med en rumænsk mand, som dog desværre alligevel ikke havde tid til at 

lave interview den dag. Min fjerde aftale var med en mand fra X, som sad og ventede på mig 

og tolken, da vi ankom. Det var tydeligt, at han meget gerne ville deltage i et interview. 

Leviv er XX år og har været i Danmark i knap to uger. Han har intet arbejde og bor på gaden; 

han har dog to nætter fået lov til at sove hos en herboende mand fra X.   

Leviv kendte ikke nogen, da han ankom til Danmark, men han mødte hurtigt en anden mand 

fra X som var i samme situation, og de har holdt sammen de sidste to uger. Leviv har tidligere 

boet i Italien i 17 år, hvor han har haft forskellige typer af arbejde, primært inden for byggeri. 

Leviv er oprindeligt uddannet elektriker, men har ikke kunnet få arbejde som elektriker uden 
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for X. Han har forsøgt at finde arbejde i Tyskland, Frankrig og Østrig, og han har haft lidt 

arbejde der, og vil nu forsøge at finde arbejde i Danmark. Han fortalte mig, at han ikke 

ønskede at rejse fra Danmark, og at han kunne lide at være her: ”Det vil lykkes mig at finde 

arbejde her i Danmark”. Han havde gjort det på samme måde, dengang han var rejst til Italien 

med sin kone og sine to børn, som i dag er 17 og 19 år gamle. Det er planen, at han skal sende 

penge hjem, lige så snart han har fået et arbejde. Begge hans sønner går på 

highschool/gymnasiet i Italien, hvilket koster 500 euro om året plus bøger. Han forsøger p.t. 

at få arbejde som tjener på en italiensk restaurant, da han taler flydende italiensk. 

Leviv spurgte flere gange under interviewet, om han opholdte sig lovligt i Danmark, og jeg 

forklarede ham reglerne for ophold i Danmark. I det han ikke havde noget sted at sove den 

samme nat, gav jeg ham adressen til Stengade 40; jeg tegnede et kort, så han kunne finde 

derhen, og jeg skrev også et brev, som han kunne aflevere på værestedet, hvori der stod, hvem 

han er, og at han ikke have noget sted at sove. Leviv var meget bange for, at de ville tage hans 

pas på værestedet, og der florerer åbenbart nogle falske rygter om, at de danske varmestuer 

tager hjemløses pas, hvis de gerne vil overnatte. 

Leviv har en tro på og et håb om, at det vil lykkes ham at finde arbejde, men han virker også 

træt og usikker.       

Mehat 

Det lykkedes mig at foretage endnu et interview samme eftermiddag takket være min tolk, der 

hjalp med at etablere kontakten. Mit femte interview blev således med X Mehat, som 

indvilgede i at deltage i et interview, selv om han var meget lukket og kun svarede kort på de 

ting, jeg spurgte ham om.  

Mehat er XX år og har været i Danmark i 4 måneder. Han lejer en bolig med fire andre fra X. 

Han leder efter arbejde, men det er svært, som han udtrykker det. Han kom til Danmark for at 

prøve lykken og tjene nogle penge. Jeg kommer under interviewet i tvivl om, han overhovedet 

har gået i skole, for da jeg spørger ham om, hvor mange år han har gået i skole, vil han ikke 

svare mig. Mehat taler ikke andre sprog end X og da jeg spørger ham, om han har arbejdet i 

andre lande, inden han kom til Danmark, svarer han, at han stort set har været i alle 

europæiske lande for at finde arbejde. Jeg spørger så, om han for eksempel har arbejdet i 

Tyskland, Spanien eller Frankrig, og han svarer han ja til samtlige lande. Mehat har familie i 
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X, og det er målet, at han skal sende penge hjem, når han har fundet et arbejde. Han fortæller, 

at han har haft mange forskellige typer arbejde, og at han vil arbejde med hvad som helst.  

Mehat er meget lukket over for mig og svarer kun i korte sætninger; han sidder hele 

interviewet igennem med korslagte arme og kigger det meste af tiden ned i bordet.            

Darco 

Det sjette og sidste interview fandt sted på Strøget, en kold decemberdag. Jeg var kommet i 

kontakt med Darco i forbindelse med det gennemførte interview med Vasko, og jeg havde 

ved den lejlighed en uformel samtale med Darco og besluttede mig efterfølgende for at finde 

ham på Strøget igen og spørge, om han ville deltage i et interview. Jeg fandt Darco et par uger 

senere og han ville gerne medvirke i et interview. 

Darco er XX år, stammer fra X og har boet i Danmark i 7 måneder. Darco har en kone og en 

datter på halvandet år, som på interviewtidspunktet begge bor i X.  

Darco har på nuværende tidspunkt to jobs, som begge er lovlige. Det ene består i at stå med et 

reklameskilt på Strøget, og det andet er et rengøringsarbejde. Han er den eneste af de 

østeuropæere, jeg har talt med, der står med reklameskilte i København lovligt. Jeg må 

imidlertid også indrømme, at jeg ikke er helt sikker på, om det er sandt. Da Darco ankom til 

Danmark, boede han i begyndelsen hos en broder og hans kone og børn, som har været i 

Danmark i et par år. Darco har en uddannelse som reparatør af el-apparater såsom 

aircondition-anlæg; uddannelsen er efter Darcos beskrivelse en kortere uddannelse efter 

grundskolen. Darco har aldrig brugt sin uddannelse, da det har været svært for ham at få 

arbejde i X. Han har i stedet arbejdet på forskellige barer og restauranter i et turistområde 

kaldet XXX. Om vinteren har han rejst til London, hvor det i fire år er lykkes ham at finde 

arbejde på forskellige beværtninger. Darco er grundet sit arbejde i London meget god til 

engelsk, og det var derfor ikke nødvendigt med en tolk.      

Darco fortæller, at han hurtigt fandt et rengøringsarbejde i Danmark. Det første 

rengøringsarbejde var sort, men efter et stykke tid lykkedes det ham at få et lovligt 

rengøringsarbejde. Han har i dag et par faste steder, hvor han gør rent, og derudover får han 

ofte tilbudt nogle ekstra jobs, hvis der er sygdom eller travlhed. Det legale arbejde har 
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betydet, at Darco har fået et gult sygesikringsbevis og han også for nylig fået egen 

lejelejlighed i Bellahøj.  

Darco rejser i julen tilbage til X, hvor han skal gense sin kone og barn, som han ikke har set i 

7 måneder. Det er planen, at hans kone og datter skal rejse med ham tilbage til Danmark. 

Darcos kone skal begynde på et treårigt integrationsforløb i København, hvis hans kone og 

datter falder til i Danmark, og hvis Darco kan beholde sine job, er det drømmen at bosætte sig 

Danmark.      

Darco er meget imødekommende over for mig, og han har en stor tro på fremtiden.   

 

Nogle fælles og adskillende træk ved informanterne 

Når jeg retrospektivt betragter mine informanter, ser jeg seks mennesker, der deler samme 

motiv for at komme til Danmark; nemlig for at arbejde og tjene penge. Men også mennesker, 

der i vidt omfang drømmer om at slå sig permanent ned, uden for deres oprindelseslande, der 

er mere præget af arbejdsløshed og fattigdom end et vestligt, rigt land som Danmark.  

Samtidig ser jeg også seks mennesker befinde sig i ret forskellige grader af udsathed, idet 

deres livsvilkår adskiller sig, i form af deres, på interviewtidspunktet, aktuelle arbejdssituation 

(der alene bestemmer deres eksistensgrundlag), deres helbredstilstand og ydre fremtoning (- 

der igen har betydning for deres arbejdsmuligheder), samt deres syn på fremtiden og egen 

livssituation, der i høj grad er betinget af ovenstående faktorer. Synet derpå varierer blandt 

informanterne lige fra stålsat optimisme til direkte afmagt og manglende tro på en bedre 

fremtid.  
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Kapitel 4   Analyse 
 

Dobbelt hermeneutik: En analysetilgang og forståelse af empirien 
Under indsamlingen af det empiriske materiale har jeg som bekendt bestræbt mig på at møde 

feltet åbent og fordomsfrit. Grundet dette havde jeg ikke fra begyndelsen indskrevet mig i en 

sociologisk tradition. Med henblik på den nu indsamlede og tilrettelagte empiri, finder jeg det 

dog praktisk nødvendigt at i det mindste tilnærme mig et sociologisk ståsted forud for 

analysearbejdet. Efter nogen overvejelser, læner jeg mig dermed op af en dobbelt 

hermeneutisk anskuelse på min undersøgelsesgruppe og undersøgelsesfelt. Hermed benyttes 

erfaringsnære og erfaringsfjerne begreber i forståelsen af verden, som på den ene side allerede 

er fortolket af de sociale aktører selv, hvormed samfundsforskningen ikke kan se bort fra de 

sociale aktørers beskrivelser og opfattelser af sig selv og verden. Men på den anden side må 

samfundsvidenskabelig forskning gøre brug af teoretiske begreber til at rekonstruere de 

sociale aktørers fortolkninger (Gilje og Grimen: 167f).    

 

Analysestrategi  
Den følgende analyse er delt op i tre overordnede dele. Denne opdeling er udarbejdet med 

henblik på dels at favne en bred metodetilgang, dels at gøre det empiriske materiale og 

tilgangen dertil mere overskuelige.  

Mit primære empiriske materiale består som bekendt af tre former: feltobservationer, 

interview med projektledere og interview med socialt udsatte østeuropæere. Hertil skal lægges 

sekundær empiri, i form af konferencer og møder, jeg har deltaget i, samt artikler, rapporter 

og undersøgelser på området. Opdelingen af analysen har altså dels til formål at øge 

tilgængeligheden til empirien og anvendeligheden af samme, og den er således ikke en 

tematisk inddeling af undersøgelsesemner. Eksempelvis benyttes de narrative interview med 

socialt udsatte østeuropæere kun i anden og tredje analysedel, hvorimod den sekundære 

empiri kun anvendes i første del, hvor eksempelvis temaer omhandlende 

undersøgelsesgruppens tilknytning til arbejdsmarkedet og boligforhold indgår på tværs af 

analysedelene. Dertil skal nævnes, at der sker en udvikling fra et makro – til et 
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mikroperspektiv, henover de tre analysedele; med inspiration fra Peter Berliners tilgang til 

kvalitativ forskning forsøger jeg at nærme mig de socialt udsatte østeuropæere, med et 

menneskeligt og respektfuldt sigte og med en åbenhed over for det levende individ i selve 

dets mangfoldighed (Berliner 2009: 23f). 

 

Om første analysedel 

I første analysedel vil jeg belyse nogle centrale livsvilkår, undersøgelsesgruppen er underlagt, 

samt afdække erfarede og tænkte konsekvenser, som disse livsvilkår har for 

undersøgelsesgruppen. Med afsæt i feltobservationer, projektledernes udsagn og sekundær 

empiri vil eksempelvis den manglende adgang til værestederne, betinget af politiske 

beslutninger og den eksisterende samfundsholdning, blive belyst. For at belyse dette nærmere 

vil jeg især benytte Axel Honneths anerkendelsesteori, hvor han bygger videre på Hegels 

differentierede syn på åndens dannelsesproces i den menneskelige bevidstheds sfæriske 

tredeling17. De tre sfære, som Honneth ofte benævner; privatssfæren, den retslige sfære og 

den solidariske sfære, vil blive inddraget her i analysen (privatssfæren dog først i anden 

analysedel) med særligt fokus på den retslige sfære. Desuden gøres der brug af Zygmunt 

Baumans kritik af de flydende moderne og ikke mindst af Pierre Bourdieus felt- og 

magtbegreber. Det er i denne analysedel endvidere mit sigte at komme med nogle 

overordnede betragtninger og tolkninger af nogle observerede tendenser, eller livsvilkår, i 

samfundet, der præger undersøgelsesgruppen, som udsatte i det danske samfund.   

 

Om anden analysedel 

I tråd med min interaktionistiske metodetilgang, opfatter jeg mødet mellem den socialt udsatte 

østeuropæer og det danske samfund - herunder repræsentanter fra myndighederne, ansatte i 

hjælpeorganisationer, de etnisk danske socialt udsatte, samt mig selv i rollen som interviewer 

                                                

 

17 Hegel samler og introducerer i hovedværket, Åndens fænomenologi tre former for anerkendelse, der udspiller 
sig i tre forskellige sfærer: kærlighed, retlig anerkendelse, og anerkendelse under det sædelige statslige. 
Hegel forstår disse anerkendelser som ontogenetiske skridt i åndens dannelsesproces (Honneth 2006: 54f).      
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- som indeholdende udtryk for de erfarede livsvilkår, der præger undersøgelsesgruppen i 

Danmark. Udtryk, jeg forsøger at indfange og analysere nærmere i anden og sidste del af 

analysen. Her er mit hovedfokus på de narrative interview med seks socialt udsatte 

østeuropæere samt feltobservationerne under disse og af undersøgelsesgruppen generelt. De 

narrative interviews vil desuden blive metodisk anskuet ud fra to optikker, nemlig en loyal 

deskriptiv og en mere kritisk interaktionistisk optik. Under den første optik er jeg inspireret af 

psykolog Peter Berliners kvalitative metodeforståelse, som han samler i bogen Kvalitativ 

metode i praksis: viden om smukke og forunderlige ting, hvori han argumenterer for et opgør 

med den måde, hvorpå undersøgelser og specialer, især inden for psykologien, domineres af 

den valgte teori og derved har tendens til at få ”det sagte” til at passe ind i den på forhånd 

valgte teori, og derved fjerne sig fra det oprindelige mål: ”...at forstå menneskers måde at 

være til på, som de selv beskriver det ved brug af sprog i en (be)gribelse – en berøring – af 

deres levevilkår.” (Berliner 2009: 18). Jeg forsøger herved at være så transparent og loyal 

over for informanterne som muligt, og det har i denne analysedel været mit ønske, at 

informanterne, og ikke jeg selv, bliver fortællerne og de primære betydningskonstruktører 

(Berliner 2009: 73). Man kan med andre ord sige, at jeg ”hører” informantens egen stemme 

og ikke lader hans fortælling overdøve af en forudbestemt teoretisk metodetilgang (Berliner 

2009: 23ff). På baggrund af informanternes egen oplevelse af deres livsvilkår har jeg med 

denne optik in mente udvalgt og prioriteret analysetemaerne ud fra, hvad informanterne selv 

giver udtryk for er mest centralt for dem i denne analysedel. Men, som Peter Berliner også gør 

opmærksom på med henvisning til den polsk-amerikanske sociolog Florian Znaniecki18, er det 

altid en eksisterende analyse, der analyseres i den kvalitative forskning (Berliner 2009: 23); 

med andre ord har interviewpersoner reflekteret og analyseret over deres liv, inden det 

beskrives over for intervieweren. Det betyder, blandt andet, at den interviewede fremstår, 

bevidst og ubevidst, over for intervieweren på den mest ”ønskværdige” eller fordelagtige 

måde. Et empirisk eksempel på dette er, at flere af mine informanter (og andre fra 

undersøgelsesgruppen) slet og ret ikke beskriver sig selv som værende i en udsat position. 

                                                

 

18 Florian Znaniecki (1882 – 1958) var optaget af at flytte den sociologiske forskning fra et objektivt til et mere 
subjektivt anskuende plan, og inddrog, som en af de første, kvalitative artifakter, såsom; breve, biografier og 
dagbøger i sit arbejde. (Encyclopædia Britannica / www.britannica.com)  
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Dette til trods for, at de måske befinder sig illegalt i landet, ikke har lovligt arbejde eller egen 

bolig. De kan også have meget lidt kendskab til det samfund, de befinder sig i, og til de 

rettigheder, eller mangel på samme, de er omfattet af. Selvfremstillingerne, som jeg inddeler i 

forsvarsmekanismer (ubevidst) og selviscenesættelse (bevidst), belyses i min sidste 

analysedel.  

 

Om tredje analysedel 

Med bevidstheden om den ”ønskværdige” selvfremstilling vil jeg i tredje analysedel ved 

hjælp af den anden og mere kritisk interaktionistiske optik, inspireret af antropologen Nanna 

Mik-Meyer og sociologen Margeretha Järvinens interaktionistiske forskning, have fokus på 

den interaktion og de magtrelationer, der udspilles mellem informanten og mig selv som 

interviewer. Her fokuseres på, hvordan de social udsatte østeuropæere udtaler sig, og hvilke 

bagvedliggende årsager der her kan tolkes frem. Jeg tager i denne interaktionistisk analytiske 

tilgang videre afsæt i Margeretha Järvinens analysemetode, der inkluderer fortællingens: (1) 

Indhold: Hvad siger informanten og (2) Form: Hvordan fortæller informanten sin historie, og 

i hvilken rækkefølge fortælles begivenhederne? Her fokuseres ligeledes på den rolle, jeg selv, 

som interviewer spiller for fortællingens udvikling. (3) Funktioner: Her behandles både de 

bevidste og de ubevidste sociale, strategier der benyttes, eksempelvis informanternes mimik, 

gestik og kropssprog. (4) Kontekst: Her tænkes på den sociale, fysiske og ikke mindst den 

sociokulturelle kontekst, som afspejles i informantens sociale tilhørsforhold og de kulturelle 

forestillinger og diskurser, som informanterne besidder (Järvinen 2008: 40). 

Løbende i de tre analysedele vil jeg endvidere, med inddragelse af Axel Honneths 

anerkendelsesteori, Pierre Bourdieus reflektive sociologiske forståelse samt Zygmunt 

Baumans tanker om det flydende moderne, diskutere, hvilke mulige konsekvenser de 

anskuede livsvilkår kan tænkes at have for den socialt udsatte østeuropæer i Danmark. 
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Jeg har her udarbejdet en model for analysearbejdet, der måske kan bidrage lidt til forståelsen 

og overblikket.  

 

Analysemodel: 

 

 

 

 
 

 

 
↑ 

←  Analysetemaer  → 

 

  

Denne noget bredtfavnende tredelte analysetilgang er et forsøg på at møde et, for mig at se, 

ubeskrevet undersøgelsesfelt med åbne arme, og et forsøg på ikke på forhånd at lukke af for 

”sprækker” i empirien, der kan åbne op for aspekter ved undersøgelsesgruppens liv, der 

fortjener at bleve yderligere belyst. Denne tilgang er også tænkt ud af respekt for de udsatte 

mennesker, som jeg har mødt i mit arbejde, og som, i en svær og uoverskuelig livssituation, 

har fundet overskuddet til at medvirke og bidrage til denne undersøgelses tilblivelse.  

 

 

 

 

1. analysedel 

Makroperspektiv 

Deskriptiv tolkende 

  

 

 

 

2. analysedel  

 Mikroperspektiv  

 Loyal deskriptiv 

  

 

 

 

3. analysedel     

Mikroperspektiv 

Kritisk interaktionistisk 
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Første analysedel: I mødet med de nye fremmede  

 

”Spektrummet af typiske [krænkelser] strækker sig her over de individuelle tilfælde af 

vildledning og bedrag til retlig diskriminering af hele grupper.” 

Citat; Axel Honneth (Honneth 2005: 88) 

En del af formålet med undersøgelsen har været at afdække nogle konsekvenser ved de 

manglende rettigheder og af samfundets blik på og håndtering af undersøgelsesgruppen. Jeg 

vil i denne første analysedel behandle den ulighed og de magtrelationer, der hersker mellem på 

den ene side undersøgelsesgruppen og på den anden gruppen af etnisk danske socialt udsatte, 

som færdes i miljøet.  

Axel Honneth beskriver anerkendelsen af det enkelte menneske som vejen for den enkeltes 

velvære og trivsel samt muligheden for ”at leve det gode liv”. Honneth omtaler, hvordan vi 

indgår i et dialektisk forhold mellem individ og omverden, og hvordan vi er forbundet med 

omverdenen i kraft af de relationer, vi indgår i med andre mennesker. Vi er afhængige af 

andre for at blive os selv, og det er netop i relationen og i fællesskabet, at vi udvikler vores 

identitet og selvforståelse. 

I den retslige sfære, mødes vi – ideelt set – som moralsk kapable borgere med agtelse og med 

rettigheder og muligheder som alle andre (Honneth 2003, s.174ff). Opnås den nødvendige 

anerkendelse i den retslige sfære, udvikler individet selvagtelse. Desto mindre selvagtelse, eller 

selvrespekt, individet besidder, desto ringere formår individet at handle selvstændigt og 

forholde sig kritisk til det omgivende samfund og dets aktører (Honneth 2003, s186ff). I sin 

kritik af lovbetinget egalitaristisk retfærdighedsteori (fx. repræsenteret ved Jürgen Harbermas 

og John Rawls) er Honneth fortaler for, at det retfærdige samfund må bedømmes ved den 

retfærdighedsfølelse, dets borgere oplever. Her er lighed underordnet, hvis ikke ”den sårbare 
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anden”19 kommes retfærdigt i møde, igennem kærlighed, støtte, anerkendelse og bekræftelse, 

hvormed individets jeg styrkes og dets selvtillid, selvagtelse og selvværd fremmes. Disse 

sætninger er kraftigt inspireret af et hyldestskrift som, netop Jürgen Habermas har skrevet i 

forbindelse med Honneths 60 års fødselsdag, og de fortsætter således: 

”Det er ikke muliggørelse af den moralske frihed under egalitære love, som for Honneth er 

det afgørende normative referencepunkt. Det er den sociale muliggørelse af et vellykket 

selvforholds etiske frihed. Og dette tænker han sig som resultat af et samarbejdsforhold, som 

gør selvvirkeliggørelsen for enhver afhængig af alle andres gensidige anerkendelse.” (citat: 

Jürgen Habermas, Information 27. august 2009) 

Jeg er bevidst om, at Honneth som udgangspunkt situerer sin anerkendelsesteori på 

individniveau under den sociale interaktion, og at anerkendelsessfærerne og krænkelser 

herunder skal forstås på intersubjektivt plan; men jeg vover alligevel her at benytte 

begreberne som analyseredskab på makroniveau uden videre inddragelse af 

mikrosociologiske observationer. Jeg vil så i senere i analysen drage paralleller på 

mikroniveau, til sammenlignelige krænkelser, udledt af interviewene med de socialt udsatte 

østeuropæere, af feltobservationerne og af projektledernes personlige erfaringer fra 

værestederne. 

 

Ulige adgang til værestederne 

Som jeg har været inde på tidligere, blev det i 2007 af regeringen vedtaget, at hjemløse med 

udenlandsk baggrund ikke længere har ret til at sove og modtage hjælp på de danske 

væresteder, hvis disse væresteder udelukkende er finansieret ved hjælp af statsmidler. Dette 

påbud blev igen gjort klart ved en konference, hvori jeg deltog, under navnet De socialt 

udsatte østeuropæere. Et dansk problem?; konferencen blev afholdt på Christiansborg 12. 

November 2009 og arrangeret af Kirkens Korshær i et forsøg på at højne politikernes 
                                                

 

19 Den sårbare anden er betegnelse, Jürgen Habermas anvender i diskussioner med netop Axel Honneth, og den 
dækker over den underordnede part i et uretfærdigt magtforhold. 
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vidensniveau og kvalificere debatten om de socialt udsatte østeuropæere. Men beskeden var 

fra politisk side klar: Hjemløse med østeuropæisk baggrund har ingen ret til social hjælp ud 

over akut lægehjælp. Jeg vil i det følgende komme med tre oplevelser fra én enkelt nat på 

nødherberget Natnød, der illustrerer den desperation, der findes blandt de socialt udsatte 

østeuropæere i Københavns gader. Natnød er et af flere private initiativer, henvendt til 

udenlandske hjemløse, der holder åbent i de koldeste måneder, og blev iværksat, efter det blev 

påbudt de offentligt finansierede væresteder og herberger at lukke dørene for udenlandske 

brugere. 

 

En kold søndag nat i februar 2010, hvor temperaturen viste minus ti grader, var ekstra mange 

søgt til nødherberget i håb om mad og ly for nattefrosten. Vi talte omkring 70 personer, der 

alle blev lukket ind. Stedet er beregnet til 40. Nødherberget har ekstra liggeunderlag og 

soveposer på lager, men den nat var der mange, der måtte sove på det bare gulv.  

Dette førte til en del optøjer, med råben og skrigen, i takt med, at det gik op for brugerne at 

der var for få liggeunderlag og soveposer, hvilket videre resulterede i, at den projektansatte, 

der delte liggeunderlag og soveposer ud, blev skubbet bagover. Hun berettede for mig 

efterfølgende, at hun havde fået sig en forskrækkelse, men godt vidste at de mange socialt 

udsatte blot var desperate og ikke havde til hensigt at gøre hende fortræd. Et andet eksempel 

på den desperate atmosfære på stedet angår en aften, hvor der opstod en højrøstet konflikt 

mellem to brugere, idet den ene havde taget liggeunderlaget fra den anden, mens 

vedkommende var på toilettet.   

Et sidste eksempel i denne forbindelse angår en situation, hvor to mænd kom ind fra gaden og 

tog samtlige de pakker smør, der var sat frem til det tilhørende brød; de spiste grådigt det 

hele, inden en frivillig projektansat kunne nå at stoppe dem. 

 

Ud fra Bourdieus optik vil jeg her med lidt god vilje tolke ”gulvet” på nødherberget som et 

fysisk billede på det felt, eller den arena, hvor krydsende livsbaner uvant mødes, og her i 

mistro og modvilje nødtvungent må kæmpe om overmagten (Prieur & Sestoft: 109). Jeg 

prøver her at fremføre et eksplicit eksempel på en, ikke selvvalgt, desperat situation, som 

undersøgelsesgruppen er blevet underlagt, eftersom  repræsentanterne fra gruppen, i flugt fra 

kulden og sulten, må formodes ikke at have andre steder at gå hen end nødherberget, der, på 
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grund af overkapaciteten, er tvunget til at indgå i kampen om at få nogle af de mest basale 

menneskelige behov dækket.   

 

At det danske samfund ikke tilbyder nogen form for sociale rettigheder, bortset fra akut 

lægehjælp, kan ud fra Honneths begrebsverden, som sagt, anskues som en retslig 

diskriminering af gruppen, hvor de lukkede døre undersøgelsesgruppen oplever i det danske 

samfund, påvirker og nedbryder personens selvagtelse (Honneth 2005: 91). Under mine 

studier af stratifikationen mellem de politiske beslutninger og undersøgelsesgruppen har jeg 

fundet en påfaldende mangel på reelle handlingsplaner og stillingtagen til det støt voksende 

antal socialt udsatte østeuropæere i Danmark. Alene fraværet af udarbejdede eller iværksatte 

undersøgelser fra statslig regi, der kunne søge at indfange problemets omfang og karakter, 

kan tolkes i retning af, hvad jeg vil betegne som en usynliggørelse af gruppen. En 

usynliggørelse, som på den ene side betyder, at undersøgelsesgruppen undgår 

myndighedernes indgriben og en mulig udvisning af landet, men som samtidig bidrager 

yderligere til de i forvejen vanskelige livsvilkår, de udsatte er underlagt. Axel Honneth 

anskuer netop synlighedens betydning for individets opnåelse af anerkendelse og forklarer ”de 

herskendes” tendens til at ”se igennem” underklassen, dog af Honneth her beskrevet på 

subjektplan, som et magtmiddel til at opretholde overmagten og retten til at undertrykke 

(Honneth 2005: 98 ff). Ud fra denne optik kan den manglende stillingtagen tolkes som et 

værn mod et uoverskueligt problem, der så længe det ikke officielt anerkendes som 

samfundsproblem, kan usynliggøres og derved undgå at true de ”herskendes”, her 

politikernes, selvbillede som retfærdige og ansvarlige magthavere.  

 

Ulige adgang til arbejde 

Jeg vil i afdækningen af undersøgelsesgruppens livsvilkår og mulige konsekvenser deraf nu 

komme med endnu et eksempel på, hvad jeg betragter som krænkelser i den retslige sfære; et 

eksempel, hvor systemet, eller den danske stat, indskrænker undersøgelsesgruppens mulighed 

for at arbejde.  

Indtil for nylig har de socialt udsatte østeuropæere, og andre socialt udsatte udlændinge, 

kunne sælge den privatejede hjemløseavis ”Hus Forbi” på gaden. I vinteren 2008-2009 

overhalede ”Hus Forbi”, med slet skjult ironi, for en periode livsstilsbladet ”Bo Bedre” i 
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oplagstal, og udgivelsen var derved i perioden det mest sælgende månedsmagasin i Danmark. 

Grunden til det øgede oplag var de nye østeuropæiske sælgere, der effektivt gik ind i 

salgsarbejdet - hvorefter de så blev de fyret. Under konferencen på Christiansborg gjorde 

sekretariatsleder for ”Hus Forbi”, Stig Tarnow, under overskriften; Derfor er der desværre 

ikke plads til dem hos os, opmærksom på, hvorfor socialt udsatte østeuropæere ikke længere 

må sælge avisen. Hus Forbi fik i 2009 henvendelse fra Skat og Udlændingeservice, som 

gjorde opmærksom på, at det kunne blive nødvendigt at se på hele forretningskonstruktionen 

bag ”Hus Forbi”. SKAT og Udlændingeservice gjorde ved den forbindelse yderligere 

opmærksom på, at hvis de fandt ud af, at der var sælgere, som befandt sig ulovligt i Danmark, 

skulle hele forretningskonstruktion gennemgås. For at undgå en klapjagt på deres sælgere, 

blev en endelig beslutning truffet om, at det i dag kun er danske statsborgere, der kan sælge 

Hus Forbi (jf. Korshærsbladet nr. 9). Krænkelsen af de socialt udsatte østeuropæere udøves 

her, med min anvendelse af begrebet, på samfundsplan fra institutioner som; SKAT og 

Udlændingeservice, men udøves også på et socialt marginaliseringsplan fra de etnisk danske 

sælgere af ”Hus Forbi”. De etnisk danske sælgere blev primært vrede, fordi de socialt udsatte 

østeuropæere, i deres øjne, skræmte kunderne væk. Hus Forbi er opbygget som en forening 

hovedsageligt bestående af de socialt udsatte selv, og hele 400 ud af det samlede medlemstal 

på 500 forelagde for bestyrelsen, at de ikke ville have, at østeuropæere måtte sælge avisen 

længere. ”Hus forbi” blev her underlagt et indre såvel som ydre pres, fra ansatte og 

samfundsinstitutioner, og i september 2009 mistede de socialt udsatte østeuropæere så retten 

til at sælge avisen.  

Denne eksklusion fra et arbejdsfællesskab kan igen tolkes som en krænkelse og manglende 

anerkendelse, nu også i den solidariske sfære, hvor ”kollegerne”, de etnisk danske sælgere, 

ikke anerkender de socialt udsatte østeuropæere på lige fod med dem selv. Denne tolkning 

skal dog tages med forbehold, idet de to grupper adskiller sig socialt på afgørende punkter, og 

derfor svært kunne tænkes at indgå på lige fod i nogenlunde gensidig anerkendelse i et 

arbejdsfællesskab. Her tænkes særligt på de mentale forskelle, som også beskrives tidligere i 

specialet, hvor de etnisk danske udsatte typisk er af ringere forfatning; de præges således ofte 

af sindslidelser og alkoholmisbrug, hvorimod de socialt udsatte østeuropæere i højere grad er 

omfattet af problemer i form af sproglige og kulturelle barrierer.  
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Inspireret af Zygmunt Baumans tanker om frygten for den fremmede20, vil jeg her tolke videre 

på ovennævnte to eksempler. Ifølge Bauman repræsenterer fremmedhed per definition et 

”problem”- både for ”de indfødte” og for ”de fremmede” selv (Bauman, 2004: 66). 

Nationalstatens primære formål er at bekæmpe ”de fremmede” (Bauman 1991: 156), som her 

kan beskrives som en større trussel end den regulære ydre fjende, som på sin vis styrker 

nationalstatens sammenhold. Den fremmede kan derimod ud fra denne optik tolkes på linje 

med en smitsom sygdom inden for statens grænser, der nedbryder borgersammensætningens 

homogenitet og følelsen af et folk. Den fremmede gøres til en indre fjende, der må fjernes, og 

hvis dette ikke lader sig gøre ved regulær fysisk eksklusion fra landets territorium (grundet 

eksempelvis overnationale love og hensigter som EU-domme og menneskerettigheder), så 

isoleres de i stedet inden for nationens grænser i enklaver, og de tabuiseres, afvæbnes og 

landsforvises mentalt (Bauman 1991: 56f). I de ovenstående eksempler vil den 

samfundsmæssige holdning kanaliseret gennem samfundsinstitutionerne SKAT og 

Udlændingeservice kunne ses som billeder på dette. Institutionerne og politikerne afspejler 

blot, hvis denne tanke skal tænkes til ende, enhver nations forsvarsmekanisme mod et uønsket 

og ubrugeligt fremmedlegeme. 

De nye fremmede på værestederne 

I de resterende afsnit i denne del af analysen vil jeg præsentere nogle erfaringer, de forskellige 

projektledere på de privatfinansierede væresteder har gjort sig gennem de senere år, og de 

problemer, det stigende antal brugere med østeuropæisk baggrund har medført. 

Undersøgelsesgruppens gang på værestederne afspejler først og fremmest nogle livsvilkår for 

gruppen, men jeg vil også i det følgende betragte projektledernes erfaringer på værestederne 

som et mikrokosmos og et billede af undersøgelsesgruppen i deres møde med det danske 

samfund og dets barrierer. Det skal hertil siges, at mine erfaringer med undersøgelsesgruppen 

og projektlederne fortæller mig, at undersøgelsesgruppen ikke, via værestederne, søger at 

etablere en social kontakt og et fodfæste i det danske samfund, hvilket ellers er et ønske 

                                                

 

20 Bauman er her inspireret af Georg Simmels berømte essay The stranger, hvor ”den fremmede” er 
fundamentalt berørt af det faktum, at han, i de ”indfødtes” øjne, aldrig kan blive permanent, idet den 
fremmede per definition ”... comes today and goes tomorrow” (Levine 1971: 143).   
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informanterne udtrykker i de narrative interview. Men jeg mener alligevel at se paralleller til 

de barrierer, som de udsatte også kan møde i mødet med samfundet uden for værestederne. 

”Det er blevet meget anderledes at arbejde her nu” (bilag 7). Som projektleder på Istedgade 

100, Ingrid Nielsen, her beskriver, har arbejdet ændret karakter, efter de østeuropæiske 

brugere er begyndt at komme. Både Ingrid Nielsen og projektleder på Fedtekælderen, Sharon 

Parker, ser især sprogbarriererne som et afgørende problem i mødet med de nye brugere: 

”Man kan ikke bare ansætte en tolk, da der er stor udveksling i denne gruppe af brugere” 

(bilag 6), udtaler hun og forklarer, at problemet er, at gruppen af socialt udsatte østeuropæere 

taler mange forskellige sprog, hvilket økonomisk umuliggør ansættelser af tolke. Projektleder 

Annemette Nyfos beskriver den samme problematik på Stengade 40: ”De østeuropæiske 

brugere, der kommer her, kan ikke tale dansk, og mange af dem kan heller ikke tale 

engelsk”(bilag 5). De forklarer begge, at personalet på værestederne, grundet 

sprogbarriererne, ikke har mulighed for at spørge de socialt udsatte østeuropæere om deres 

behov og om, hvordan de har det, for derigennem at skabe en bedre kontakt. Det forhold, at 

den nye gruppe socialt udsatte er begyndt at komme på værestederne, har også betydet, at de 

projektansattes arbejdsopgaver har ændret sig. Projektleder Ingrid Nielsen fortæller mig, at i 

forhold til de 30 år, hun har arbejdet på Istedgade 100, er det særligt inden for de senere år, at 

der er sket en omfattende ændring i de daglige arbejdsgange: ”Vi lavede før i tiden meget 

omsorgsarbejde; det fylder desværre ikke så meget mere, det kan jeg godt savne”.(bilag7). 

Ingrid Nielsen fortæller, at der før i tiden var mere omsorgsarbejde i form af udflugter og 

”gode snakke” med brugerne og, at det netop skyldes den ny type af brugere, der er begyndt 

at komme på Istedgade 100, at arbejdsgange såvel som atmosfæren på værestedet er ændret. 

De socialt udsatte østeuropæere isolerer sig hurtigt og holder sig for sig selv i grupper. De 

sidder ved de samme borde på værestederne og sover på de samme pladser. Ingrid Nielsen 

beskriver videre, at hun ikke ligefrem har mistet lysten til at hjælpe, men at den hjælp, som 

brugerne på værestedet har brug for, er blevet mere basal i dag. Den består først og fremmest 

i, at de socialt udsatte østeuropæere efterspørger mad og tøj. Og som Ingrid Nielsen udtrykker 

det, så: ”bliver de hurtigt forvænte”, og hun fortsætter: ”Vi lærer dem hurtigt at blive 

krævende (…) Når vi giver dem brugt tøj, spørger de efter mærkevaretøj, som Nike sko og 

Levis bukser, men det har vi selvfølgelig ikke” (bilag 7). Dette kan, ifølge projektlederen, 

hænge sammen med, at gruppen af socialt udsatte østeuropæere er en ustabil gruppe. De 



En undersøgelse af socialt udsatte østeuropæere og deres livsvilkår i Danmark 

 

 

54 

kommer pludseligt på et værested og forsvinder ofte lige så pludseligt igen. Ingrid Nielsen 

beretter også om stor udskiftning blandt de socialt udsatte østeuropæiske brugere, som ikke er 

en lige så trofast brugergruppe som de ”gamle” brugere (bilag 7). Annemette Nyfos beskriver 

samme tendens på Stengade 40, altså hvordan det er de samme ansigter, der kommer i en 

periode, hvorefter de så forsvinder, og så kommer der nye igen. Sommetider kommer der også 

brugere tilbage, som hun ikke har set i lang tid. Hun ved, hverken hvor dem der holder op 

med at komme, forsvinder hen, eller hvorfor andre kommer igen (bilag 5). Sharon Parker 

fortæller ligeledes, at hun heller ikke ved, hvor de socialt udsatte østeuropæere tager hen, når 

de ikke kommer i Fedtekælderen længere. 

I relation til ovenstående beskriver projektlederne samlet, at undersøgelsesgruppen på 

værestederne er præget af stor udskiftning, og hvordan dette har været medårsag til en radikal 

ændring af arbejdsbetingelser på værestederne. Som det også vil blive belyst senere, kan 

denne udskiftning forklares ved undersøgelsesgruppens ustabile arbejdssituation, hvorved de i 

perioder står uden arbejde og derfor søger til værestederne for at få dækket de mest basale 

behov, som mad og tag over hovedet. Men meget i empirien tyder også på, at værestederne er 

et ”første stop” efter ankomsten til Danmark, idet undersøgelsesgruppen som oftest hverken 

har arbejde eller bolig ved indrejse og derfor i begyndelsen bruger værestederne som 

eksistensgrundlag, mens de søger efter arbejde og bolig.  

Undersøgelsesgruppen lever altså en flygtig tilværelse, hvor de i kortere eller længere 

perioder befinder sig i en særlig udsat position i miljøet på gaden uden tag over hovedet, og 

blandt andet derfor benytter de værestedernes tilbud for at opretholde livet. 

Hvis vi igen betragter værestederne som en art mikrokosmos, kan den karakteristik af 

mobilitet og foranderlighed, der gives af undersøgelsesgruppen, ”overføres” til et mere 

globalt perspektiv, og kan siges at afspejle den arbejdsmigration fra øst mod vest, i dette 

tilfælde Danmark, vi oplever i dag. Ifølge den tyske sociolog Zygmunt Bauman er 

udviklingen i det vestlige samfund gået fra en såkaldt hardware-æra til en nyere software-æra. 

Denne hardware-æra dækker over, hvad han betegner som den ”tunge” modernitet, der var 

præget af tung industri med en stor volumen, der var svær at flytte, og var derfor bundet til en 

bestemt tid og et bestemt rum, hvilket også arbejdskraften var bundet af. Den nyere software-

æra med ”lette” fleksible strukturer har betydet en ny form for bevægelig arbejdskraft 
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(Bauman, 2006:150-152); en betragtning, som eksempelvis også Anthony Giddens behandler 

med begreberne; tid-rum-konvergens og udlejringsmekanismen (Giddens 1995: 135). 

Bauman betragter det stigende antal arbejdsemigranter, som mange rige vestlige lande 

herunder Danmark oplever i de senere år, hvor ønsket om arbejde og flugt fra fattigdom har 

fået flere til at forlade deres hjemland i håbet om et bedre liv med dertil hørende bedre 

økonomisk vilkår, som et symptom på det flydende moderne. Dette er til forskel fra det faste 

moderne, hvor fællesskabet mellem ligeværdige mennesker udgjorde det centrale, og hvor 

eksempelvis fagforeningerne havde en helt central betydning (Bauman 2005: 120). Disse 

fællesskaber er i dag delvist gået i opløsning, hvilket det faldende antal medlemmer i 

fagbevægelsen også vidner om, ligesom det stigende antal østeuropæere, der arbejder uden 

overenskomst i vestlige lande.. Bauman beskriver i sin bog Forspildte Liv, hvorledes 

flygtninge, arbejdsemigranter og socialt udsatte ikke kan bruges til noget i det flydende 

moderne samfund. Den flydende moderne verden, som for alvor er vokset frem efter 2. 

Verdenskrig, er kendetegnet ved stigende globalisering, åbne grænser, informationsstrømme 

og forbrugsfest, hvilket er til forskel fra de fattige dele af verden, som er præget af 

afgrundsdyb fattigdom (Bauman 2005:83). De rige dele af verden er i takt med udviklingen 

begyndt at beskytte sig mod indtrængning fra den anden side, som Bauman beskriver den 

fattige del af verden. Flygtninge er ifølge Bauman det menneskelige affald, der ikke kan 

bruges til noget i det land, hvor de midlertidigt opholder sig (Bauman 2005: 97). Her gør jeg 

den tilsnigelse at indskrive undersøgelsesgruppen i kategorien flygtninge, idet jeg mener at se 

sammenlignelige grundvilkår, og jeg betragter de socialt udsatte østeuropæere som deciderede 

flygtninge fra fattigdom, der ikke forlader deres hjemland af lyst, men af nødvendighed. 

Som jeg argumenterede for tidligere, kan man med Axel Honneths optik betragte 

undersøgelsesgruppen som værende krænket særligt i den retslige sfære, og ifølge Honneth 

kan sådanne gentagne krænkelser af subjektets anerkendelsesbehov være nedbrydende for 

individets selvtillid og selvagtelse og resultere i sociale patologier som stress, depression og 

vold (Honneth 1995: 88). I sin sociologi beskriver Pierre Bourdieu lignende patologier, 
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herunder misbrug af rusmidler21, når aktøren i feltet ikke anerkendes for dets besiddende 

kulturelle kapital, som værende påskønnet symbolsk kapital22. Dette er særligt udtalt, hvis 

individet ikke har umiddelbar adgang til andre felter, eller arenaer, hvor behovet for symbolsk 

kapital kan opnås (Annick & Sestoft: 50f). Et forhold, som jeg i høj grad mener, omfatter de 

socialt udsatte østeuropæere.  

Om sociale patologier, som fremført af Honneth og Bourdieu, er en direkte konsekvens for 

undersøgelsesgruppen er naturligvis svært at påvise her, men jeg vil i de følgende afsnit 

præsentere nogle erfaringer, de forskellige projektledere på værestederne har gjort sig gennem 

de senere år. Disse erfaringer omhandler især adgang til arbejde som afgørende 

undersøgelsesgruppen livsvilkår, og hvordan manglen på arbejde kan betyde en social og 

menneskelig deroute for den enkelte. 

 

Om den manglende adgang til arbejdsmarkedet og konsekvenser heraf 
 

”Den eneste, legale indtægt, de har, er de flasker, de kan samle. Enhver anden måde at 

overleve på er kriminel” (bilag 5) 

 

De tre projektledere giver i interviewene samlet udtryk for både en retfærdig harme, men også 

en magtesløshed, når emnet falder på den andel af de ”nye” brugere, som undergår en 

menneskelig deroute for øjnene af dem. Det er Sharons Parkers indtryk, at mange af de 

østeuropæiske brugeres drøm er at få arbejde, og hun beskriver oplevelsen af de brugere, der 

ikke hurtigt kommer videre, således: ”De østeuropæiske brugere har mod på det i starten, 

men det går hurtigt ned ad bakke” (bilag 6). Hun har set mange få det dårligt i de perioder, de 

kommer i Fedtekælderen, og forklarer, at hvis de gennem længere tid er uden arbejde, står 

                                                

 

 
22 Symbolsk kapital kan være en hvilken som helst form for egenskab eller handling, som medlemmer i en 

gruppe tilskriver positiv værdi (Andersen & Kaspersen et al. 2004: 344) 
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østeuropæerne ofte tilbage uden indtægter og tag over hovedet, og hun pointerer: ”Brugerne 

med østeuropæisk baggrund har ingen rettigheder, det er et problem.” (bilag 6).  

Annemette Nyfos beskriver ligeledes, hvordan livet på gaden hurtigt kan forværre de socialt 

udsattes livssituation, og udtaler: ”Man skal være resursestærk for at klare livet på gaden” 

(bilag 5). 

Også Ingrid Nielsen beskriver det barske liv, undersøgelsesgruppen lever på gaden, og 

fortæller videre om den menneskelige deroute, hun mener, er direkte konsekvens af den 

manglende adgang til arbejdsmarkedet: ”De østeuropæiske brugere kommer udelukkende for 

at arbejde, og de isolerer sig fra de andre brugere, der ikke har samme målsætning. De 

kommer ofte som sunde unge mennesker, måske ikke så sunde som danske unge, men sunde. 

De bliver ofte kriminelle, hvad skal de ellers leve af? De begynder efter nogen tid at ryge 

hash eller drikke og bliver måske alkoholiseret” (bilag 7). 

Ovenstående erfaringer fra projektledernes hverdag på værestederne giver et billede af 

undersøgelsesgruppen som værende flygtig og foranderlig, og hvor størstedelen kommer og 

går på værestederne i perioder, afhængigt af deres arbejdssituation, for derefter helt at 

forsvinde fra miljøet. Men hvor en betydelig del altså også bukker under, måske ender i 

misbrug og må leve som ekstremt udsatte på gaden uden rettigheder og uden 

statsinstitutioners bevågenhed.  

Hvorledes gruppen fordeler sig, og hvor stor en andel der oplever den totale sociale og 

menneskelige deroute, er imidlertid umuligt at bestemme nøjagtigt her, da det ville kræve 

indgående og omfattende studier.  

 

Om den sociale differentiering mellem grupper af udsatte  

I det følgende afsnit vil jeg fokusere på de magtrelationer, der opstår mellem socialt udsatte 

grupper, når undersøgelsesgruppen indtræder i feltet som brugere af væresteder og som 

modtagere af den hjælp, som de privatfinansierede initiativer ellers kan tilbyde. I min 

forståelse af magtrelationer i det sociale rum er jeg inspireret af Pierre Bourdieus refleksive 

sociologi og herunder af hans feltbegreb. Feltbegrebets styrke er, at det kan bidrage til at 

synliggøre feltets forskellige interesseorienteringer og interne magtrelationer.     
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Allerede under mine indledende feltobservationer blev jeg opmærksom på en opdeling 

mellem de socialt udsatte grupper i det felt, som værestederne og miljøet på gaden 

repræsenterer. En opdeling, jeg her benævner socialdifferentiering. Hensigten med dette 

begreb er at sætte fokus på endnu et centralt aspekt ved undersøgelsesgruppens livsvilkår i 

Danmark, nemlig magtkampe. Der udspilles magtkampe mellem de ”nye brugere” og 

herunder altså også undersøgelsesgruppen over for de ”gamle brugere”, der primært er 

gruppen af etnisk danske socialt udsatte, hvorunder dog også hører brugere af grønlandsk 

afstamning og andre brugere med dansk statsborgerskab. I definitionen af ”nye” og ”gamle” 

brugere ligger også nogle grundlæggende og menneskeligt adskillende faktorer i form af 

mental tilstand, graden af misbrug og den kulturelle baggrund eller kapital, herunder sprog. 

Faktorer, som givet også er bestemmende for magtrelationer og dominansforholdet imellem 

de omtalte grupper i det sociale rum.  

Eksempler på denne socialdifferentiering har jeg dels observeret på værestederne Stengade 

40, Fedtekælderen og Istedgade 100, hvor brugerne konsekvent opdeler sig ved de forskellige 

borde i lokalet, dels under feltobservationer og under arbejdet med at finde interviewpersoner 

i Folkets Park på Nørrebro, hvor de socialt udsatte ligeledes konsekvent grupperer og 

adskiller sig fra hinanden uden videre kontakt. AnneMette Nyfos beskriver i den 

sammenhæng, hvordan grupperne også sover opdelt om natten: ”... de har alle deres 

territorium” (bilag 5). Denne socialdifferentiering kommer også eksplicit til udtryk gennem 

verbale konflikter og sommetider håndgemæng mellem de nævnte grupper. Dette giver flere 

af de frivillige fra Projekt UDENFOR udtryk for som værende en kedelig, men 

tilbagevendende realitet på gaden, hvor udtryk som ’Skrid hjem til, hvor du kommer fra!’ kan 

forekomme. Projektlederne oplever også lignende optrin på værestederne med de ”gamle” 

brugere, som projektlederne beskriver kan være racistiske, hvilket imidlertid ikke tolereres og 

der hurtigt bliver sat ind overfor. Det er, som projektleder Ingrid Nielsen udtrykker det,: Folk 

med meget få resurser, og de har ikke altid et menneskeligt overskud i situationen (bilag 7).  

Ansatte og frivillige på værestederne udtrykker, at i takt med at antallet af socialt udsatte 

østeuropæere er steget i Københavns gader, er magtbalancen mellem de to grupper forandret. 

Hvor østeuropæerne før udgjorde en klar minoritet, føler de danske udsatte sig i dag mere 

pressede. Et eksempel på dette kom frem til et møde for hjælpeorganisationer i 

Fedtekælderen, hvor jeg deltog. Her fortalte en medarbejder, at de etnisk danske udsatte ofte 



En undersøgelse af socialt udsatte østeuropæere og deres livsvilkår i Danmark 

 

 

59 

sidder sure ude på kajen (i.e. kajen på Christianshavns Kanal), fordi de oplever, at de 

østeuropæiske hjemløse uretmæssigt tager hjælpen fra dem. Annemette Nyfos har gjort sig 

samme erfaringer de senere år; hun beskriver i den forbindelse, hvordan der er opstået ny 

form for gruppedannelse blandt de ”gamle” brugere. Tidligere grupperede de sig i 

grønlændere og danskere, hver for sig, men udgør nu mere én gruppe for at stå stærkere og 

sidder eksempelvis nu ved samme bord og går mere sammen i grupper. De er med andre ord 

begyndt at holde sammen, efter de mange udenlandske brugere er begyndt at komme på 

værestedet. 

Et gennemgående tema i Bourdieus sociologi, som jeg også her finder relevant i henhold til 

undersøgelsesgruppen, er udforskningen af dominans eller over- og underordning, som 

synliggøres gennem de magtrelationer, aktørerne i det sociale rum indgår i. Magtrelationer, 

som jeg altså mener at kunne observere, når undersøgelsesgruppen indtræder i det sociale rum 

omkring værestederne, hvor kampen om dominans i feltet, medvirker til gruppedannelse og 

en konfronterende attitude over for undersøgelsesgruppen fra de i stigende grad pressede 

etnisk danske udsatte i miljøet. Der er her interessant at nævne, at jeg hverken i egne 

observationer eller interview med projektledere og socialt udsatte østeuropæere har fundet 

tegn på, at undersøgelsesgruppen har haft samme konfronterende attitude over for de ”gamle” 

brugere; dette kan skyldes eller afspejle, at undersøgelsesgruppen ikke føler sig truet derfra. 

Men det kan også ses som et udtryk for, at undersøgelsesgruppen ikke har samme 

rettighedsfornemmelse og følelse af krav om hjælp. En påstand, der underbygges i de 

følgende analyseafsnit, hvor der i informanternes narrativer netop kan siges at være et 

bemærkelsesværdigt fravær af krav om rettigheder og, hvor de ikke på noget tidspunkt 

udtrykker, at de føler sig uretfærdigt behandlet af det danske samfund.  

 

Opsamling 

I denne analysedel, har jeg forsøgt dels at anskue nogle samfundsmæssige og politisk 

bestemte forhold, der har haft direkte konsekvenser for undersøgelsesgruppen, dels qua egne 

og projektledernes erfaringer at indkredse nogle livsvilkår i miljøet omkring gruppen, 

herunder de magtkampe og den socialdifferentiering, jeg mener at se mellem individer og 

grupper af udsatte. 



En undersøgelse af socialt udsatte østeuropæere og deres livsvilkår i Danmark 

 

 

60 

Den ulige adgang til værestederne har bidraget til en desperation blandt dele af de socialt 

udsatte østeuropæere, og jeg oplever en generel, manglende stillingtagen fra politisk hold, 

som placerer undersøgelsesgruppen i en yderligere udsat position i samfundet. Jeg mener også 

at se med eksemplet fra ”Hus Forbi”, en diskriminering af undersøgelsesgruppen, hvor direkte 

eksklusion fra at indgå i arbejdet som sælgere for avisen. 

Videre fremlægger jeg de tre projektlederes erfaringer, der vidner om en ny og voksende 

gruppe, som har ændret arbejdet radikalt på værestederne; fra at være omsorgsarbejde til nu at 

omhandle basale behov i form af mad og tøj, idet de nye brugere er præget af stor udskiftning 

og udtalt fattigdom. Der er desuden en dårlig kontakt mellem gruppen og medarbejderne 

grundet den store udskiftning af brugere og sprogbarriere. Videre beskriver de projektansatte, 

hvordan en restgruppe opgiver at finde arbejde og gennemlever en social deroute og ender 

som hjemløse, ofte med misbrug, på bunden af samfundet uden basale rettigheder. 

Endelig har jeg her i analysedelen belyst nogle magtrelationelle forhold på individniveau 

mellem de enkelte udsatte individer og mellem undersøgelsesgruppen over for de etnisk 

danske socialt udsatte, som opdeler sig fysisk fra hinanden i miljøet og til dels kæmper om 

den sociale hjælp, der tilbydes. 

      

Anden analysedel: De socialt udsattes østeuropæeres stemme  
Mit formål med denne analysedel er at give de socialt udsatte østeuropæere en ”egen stemme” 

og, i forlængelse af mine metodiske overvejelser inspireret af Peter Berliners kvalitative 

metodetilgang, at være så åben og tro mod informanternes udsagn og egne fremstillinger af 

deres livsvilkår i Danmark som muligt.  

I en analysesammenhæng har det givet mig en indsigt i de interviewedes egen prioritering og 

forståelse af vigtige tematikker og forhold i deres liv og livsvilkår i Danmark. Den narrative 

interviewmetode har altså her tjent det formål at eliminere spørgsmål i forhold til a priori 

forståelser fra min side som interviewer (Berliner 2009: 71f).  

I denne analysesammenhæng tillægger jeg de seks informanter en repræsentativ rolle for 

undersøgelsesgruppen, som ganske vist er vidtgående, hvis man tager den foranderlige og 

sammensatte karakter, undersøgelsesgruppen har, i betragtning; med dette in mente har jeg 



En undersøgelse af socialt udsatte østeuropæere og deres livsvilkår i Danmark 

 

 

61 

derfor også følt mig nødsaget til at udelade emner i narrativerne, der har en så subjektiv og 

ikke sammenlignelig karakter, at det svært kan overføres på hele eller dele af 

undersøgelsesgruppen. Jeg mener dog stadig, at mange af de udvalgte temaer og udsagn i 

informanternes historier har en mærkbar repræsentativ karakter, som også bekræftes af det 

øvrige empiriske materiale. Jeg har altså med afsæt i informanternes narrativer, inddelt 

analysedelen i følgende tre temaer: 1) Næste stop Danmark: Om de dårlige forudsætninger 

for indtrædelse i det danske samfund, 2) Nøglen er arbejde: Om arbejdssøgning og dårlige 

arbejdsforhold, og endelig 3) Drømmen om familien: Om afsavnet til de tætte relationer. I det 

tematiserede perspektiv bliver fokus fjernet fra den, der fortæller, og informantens udsagn 

bliver altså benyttet med et repræsentativt sigte. Men samtidig bibeholdes synliggørelsen af 

informanten i kraft af min deskriptive tilgang og brug af citater, og derved bevares den 

tilsigtede tilstedeværelse og nærvær i analysen. Jeg undgår dermed at reducere de personlige 

fortællinger til en række temaer uden ”ansigt”. Løbende i analysen vil jeg desuden, i tråd med 

første analysedel, belyse de forskellige temaer med inddragelse af Pierre Bourdieu, Axel 

Honneths begrebsapparater og Zygmunt Baumans syn på det flydende moderne.     

 

Næste stop Danmark: Om de dårlige forudsætninger for indtrædelse i samfundet 

 
Pahovi: ”Da jeg ankom til Danmark, vidste jeg ingenting” 

 

De fleste socialt udsatte østeuropæere i  min undersøgelse har et meget lille kendskab til det 

danske samfund og står uden de netværk og sproglige forudsætninger, der skal til for at 

tilegne sig nødvendig viden. Især dem, der har opholdt sig i landet i kortere tid, virker 

rådvilde og uden sociale kontakter. Jeg er, i den forbindelse, ofte under mine feltobservationer 

og interview blevet spurgt om hjælp og information af forskellig art; typiske spørgsmål har 

således været: ’Ved du, hvor jeg kan komme på internettet?’; ’Ved du, hvor der er 

sovemuligheder for mig i nat?’ eller: ’Kender du til et sted, hvor jeg kan lære dansk?’.  

Et billede på den manglende viden og de dårlige forudsætninger, der kendetegner 

undersøgelsesgruppen og deres ringe kendskab til det danske samfund, illustrerede 
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informanten Leviv også for mig. Han vidste simpelthen ikke, hvorvidt han opholdt sig lovligt 

eller ulovligt i Danmark, og han gav under interviewet udtryk for, at han ikke er tryg ved sin 

situation i forhold til myndighederne. Jeg forklarede ham reglerne for lovligt ophold i 

Danmark, så godt som det kunne lade sig gøre, da reglerne langt fra er enkle, og fortalte, at 

Politiet, som situationen er i dag, ser den anden vej og ikke skaber problemer for mennesker i 

hans situation, hvilket lod til at berolige ham meget. Leviv fortæller mig så efterfølgende, at 

han ikke kendte noget til Danmark, da han ankom hertil, og siger: ”Jeg har en bror i England, 

og det er ikke så langt væk fra Danmark, og så havde jeg hørt, at der er arbejde i Danmark”. 

Det er således ofte tilfældigheder og løse rygter, der ligger bag de interviewedes valg af 

Danmark som destinationsland. Informanten Pahovi fortæller således på et tidspunkt: ”Da jeg 

ankom til Danmark, vidste jeg ingenting”. Pahovi ankom til Danmark med bus uden at kende 

nogen og boede i starten på gaden uden at have et arbejde: ”Det er ikke nogen hemmelighed, 

at jeg fra starten ingenting havde, jeg startede på gaden.” De dårlige forudsætninger, gruppen 

er omfattet af, er også kendetegnet ved, at de ingen udsigter har til arbejde og bolig ved 

ankomsten til Danmark. Også informanten Vasko udtrykker den uvidenhed, der bredt 

kendetegner undersøgelsesgruppen, da han fortæller, at han igennem sin søster, der er 

bosiddende i Sverige, hvor Vasko også har opholdt sig, hørte om Danmark, og, at han efter en 

svær periode i Italien valgte at prøve lykken i her, selvom han ingen kendte og ingen udsigter 

havde til at få et arbejde. Informanten Leviv er ligeledes taget til Danmark uden at kende 

nogen her i landet, og uden udsigt til bolig og arbejde. Da jeg møder ham og hans ven første 

gang, har de sovet på gaden i de 10 dage, de har opholdt sig i landet, og situationen er stort set 

uændret en uge senere, hvor vi igen mødes, nu med en tolk, til det aftalte interview. Leviv 

fortæller mig, at han gjorde det samme for 17 år siden, da han forlod sit hjemland og tog til 

Italien for at få et bedre liv: ”Dengang jeg rejste til Italien, kendte jeg heller ikke nogen, og 

jeg sov også på gaden i starten.”  Leviv og en X ven, som han mødte i Danmark, har de 

sidste par dage sovet hos en herboende X; men Leviv skal nu finde en anden løsning, da de 

ikke kan sove der længere. Han spørger under interviewet, om jeg kender et sted, hvor han 

kan sove. Og jeg giver ham derfor anvisninger til værestedet Stengade 40, som på daværende 

tidspunkt var det eneste sted (delvist privatfinansieret), der havde åbne døre for gruppen. Han 

kender ingen vejnavne i København, så jeg tegner et kort til ham, så han kan finde det. Jeg 

skriver desuden et brev til Stengade 40 og fortæller, at Leviv mangler et sted at sove, idet han 

ikke taler engelsk. Leviv virker pludselig mistroisk, og han beder tolken om at læse brevet 
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højt for ham på X to gange, inden han tager det i lommen. Han fortæller efterfølgende, at han 

og hans ven har fået fortalt af andre udenlandske hjemløse, at de tager ens pas på 

værestederne med overnatningsmuligheder, hvilket jeg naturligvis afviste.  

Ovenstående beretninger beskriver en uvidenhed og usikkerhed, der lader til at være et 

grundlæggende livsvilkår for en del af undersøgelsesgruppen, som ankommer til Danmark 

med få eller ingen kontakter, uden arbejde og adgang til bolig, henvist til gaden eller til de få 

væresteder, der er finansieret for private midler. Jeg vil her også nævne den ringe 

uddannelsesbaggrund, som dog ikke er et emne informanterne selv bringer på banen i 

narrativerne, men som bekræftes i flere sammenhænge i empirien.  

Bourdieu fremfører i sin praksisteori, at spændingen mellem felt og habitus kan resultere i en 

brudt eller fragmenteret habitus (Bourdieu & Wacquant 1996: 22f). En sådan fragmenteret 

habitus kan tolkes som en konsekvens for de seks informanter og undersøgelsesgruppen som 

helhed: De søger at indtræde på det danske arbejdsmarked og at etablere sig i det danske 

samfund, men oplever ikke den ønskede værdsættelse og accept i det felt, de indtræder i. 

I de ovenstående beretninger har informanterne, så at sige, deres habitus imod sig, og det kan 

vanskeligt tilpasses i feltet i den grad, de har forhåbning om. Det lykkes så for nogle alligevel 

at finde arbejde og måske egen bolig. Denne ”succesrige” del af undersøgelsesgruppen, 

udgør, i min erfaring, særligt dem, der taler et rimeligt engelsk, og som i forvejen har en viden 

og en kontakt i Danmark, ofte i form af et herboende familiemedlem. De har dermed en mere 

tilpasningsdygtig habitus og kan i kraft af denne positionere mere positivt i feltet. 

Flere informanter fortæller, hvordan de i perioder har boet hos andre, der klarer sig bedre i 

miljøet. Som regel hos personer af samme nationalitet. De socialt udsatte, der hjælper 

hinanden, kender tilsyneladende sjældent hinanden på forhånd, og det er mit indtryk, at de 

socialt udsatte østeuropæere i høj grad netværker efter ankomsten til Danmark, og her hjælper 

hinanden med at få tag over hovedet og finde arbejde. 

Jeg vil i det følgende komme med nogle eksempler på den kamp, som undersøgelsesgruppen 

udkæmper i deres forsøg på at indtræde på det danske arbejdsmarked, der i informanternes 

øjne udgør deres mulighed for at tilpasse sig og skabe et bedre liv end det, de forlod i 

hjemlandet.  
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Nøglen er arbejde: Om arbejdssøgning og dårlige arbejdsforhold 
 

Leviv: ”... jeg rejste for at få arbejde” 

 

Undersøgelsesgruppen er en mangfoldig og sammensat gruppe med forskellige ressourcer, 

nationaliteter og kulturelle baggrunde. Men det indsamlede empiriske materiale, samt 

beslægtet forskning på området, skildrer tydeligt, at de alle kommer med én overordnet 

motivation - at få et arbejde.  

Jeg oplever informanternes ringe tilknytning til, og dårlige arbejdsforhold på det danske 

arbejdsmarkedet som afgørende for deres udsatte livssituation i Danmark. Og arbejde, eller 

mangel på samme, kan er også det emne, der ligger informanterne mest på sinde i 

interviewene. Som sagt har en stor del af undersøgelsesgruppen levet en omflakkende 

tilværelse rundt om i Europa i deres søgen efter arbejde, før de med samme mål for øje er 

kommet til Danmark. Den enslydende forklaring fra mine informanter er, at de ikke har 

kunnet finde arbejde i deres hjemland, og at de derfor har været nødsaget til at rejse ud og 

søge arbejde i Europa og andre steder, for at opretholde livet. Jeg vil begynde dette afsnit med 

at belyse de historier som ligger forud for informanternes ankomst her til landet som 

arbejdssøgende og landflygtige. 

Vasko er en af de informanter, som har arbejdet i flere andre lande, inden han kom til 

Danmark, nemlig i Spanien, Italien, USA og i Sverige. Han fortæller mig, at han har haft 

mange forskellige former for sæsonarbejde, bl.a. som frugtplukker og tjener. Vasko har både 

haft gode og dårlige erfaringer med at arbejde i udlandet, og han fremhæver særligt Syditalien 

som en bitter erfaring: ”Jeg kan ikke lide Syditalien, der bliver man snydt og udnyttet.” Vasko 

fortæller, at han har været glad for at arbejde i USA, og han viser mig stolt under interviewet 

et billede af det hotel i Florida, hvor han var ansat året forinden. Billedet sidder på et 

plastikkort, hvor der på den ene side er et billede af ham, og på den anden side et af hotellet. 

Vasko fortæller, at det på trods af ihærdige forsøg ikke lykkedes at blive ansat i en længere 
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fast periode, og at hans ansættelser, siden han forlod sit hjemland, højst har været for nogle få 

måneder, hvori virksomheder har haft brug for den ekstra arbejdskraft. 

Darco har ligeledes arbejdet i andre lande, før han kom til Danmark. Darco fortæller, at han 

de sidste fire år har arbejdet i London i vintermånederne som tjener på forskellige restauranter 

og om sommeren i sit hjemland X, ved kysten i turistområdet XXX. Her arbejdede han på 

forskellige barer og restauranter, men det er slut nu, og han forklarer: ”Det er helt umuligt at 

få arbejde i X i dag, og efter finanskrisen kan man heller ikke finde arbejde om sommeren, 

fordi der ikke kommer så mange turister længere.” 

Darco besluttede sig derfor for at rejse til Danmark for at finde arbejde, blandt andet fordi han 

havde mulighed for at bo hos sin bror, der har boet i Danmark i fem år og kom hertil på 

lignende vilkår, men som nu har legalt arbejde og egen bolig. 

En tredje informant er Lobak; han har boet 17 år i Italien, hvor han primært har arbejdet i 

byggeribranchen, men også som tjener og på en fabrik. Lobak kan ikke finde arbejde i Italien 

længere og vil nu forsøge at få et arbejde og en tilværelse i Danmark. Lobak fortæller mig, at 

han har en bror i England, og jeg spørger, om han kunne finde på at rejse videre til England 

eller tilbage til Italien, hvis det ikke lykkes ham at finde arbejde i Danmark; hertil svarer han 

ja, men siger efterfølgende med tryk i stemmen, at det vil lykkes ham at finde arbejde 

En sidste informant Mehat, fortæller, hvordan han, siden han forlod sit hjemland X for år 

tilbage, har forsøgt at finde arbejde og skabe en tilværelse i adskillige lande, før han kom til 

Danmark. Mehat er den informant, der i interviewsituationen virker mest udbrændt og træt af 

denne livsførelse; han har en opgivende attitude, men ser altså ikke andre muligheder end at 

blive ved med at rejse fra land til land for at søge arbejde. Jeg spørger også ham, om han 

kunne tænke sig at rejse hjem, hvortil han blot svarer, at der ikke er noget at rejse hjem til. 

Udover den kendsgerning, at de socialt udsatte østeuropæere må rejse på tværs af 

landegrænserne i håbet om at finde et arbejde, bliver de ofte også snydt for den kontrakt, den 

lejlighed eller den løn, de havde fået stillet i udsigt. Jeg vil i det følgende bringe nogle af de 

historier, som de interviewede har fortalt mig om deres arbejdsforhold i Danmark. 

En første informant i denne forbindelse er Vasko; han arbejder i dag ”sort”, eller det 

informanterne samlet kalder: ”without a contract”, hvilket han pointerer ikke er med hans 
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gode vilje. Han fortæller: ”Udover det reklameskilt, jeg står med på Strøget om 

eftermiddagen, arbejder jeg i dag med at gå med aviser om natten, jeg går bl.a. med 

Politiken.” Vasko forklarer, at selvom han er meget glad for arbejdet som avisbud, vil han 

alligevel godt have en kontrakt, idet han de facto står uden rettigheder og kan fyres uden 

varsel. Et andet problem, som Vasko fremhæver, ved at arbejde uden kontrakt er, at han bliver 

snydt for tre fjerdedele af den løn, han ellers ville have fået, hvis han altså havde arbejdet på 

lovlig vis. Han fortæller, at han kun får 25 øre pr. omdelt avis; jeg tror i første omgang, at jeg 

har hørt forkert, men Vasko tager sin pung op af lommen og viser mig en 25 øre for at 

illustrere, før jeg er overbevist om, at jeg har hørt rigtigt. Vasko griner deraf og ryster 

opgivende på hovedet. Vasko har en ven, som overværer dele af interviewet, og han reagerer 

tydeligvist mere aggressivt end Vasko over den behandling, både han og Vasko har fået. Han 

har også omdelt Politiken og fortæller indigneret, at de er blevet snydt for den retmæssige løn. 

Vennen har nu sagt op, fordi han ikke vil finde sig i den behandling længere. Vasko beskriver 

videre de forhold, som avisbudene lever under i Danmark; da han kom til Danmark, havde 

han, via en kontakt i avisomdelingsfirmaet, fået tildelt en adresse, hvor han på forhånd havde 

betalt penge for at kunne få lov til at bo. Han fortæller mig, at det var: ”...forfærdeligt.” De 

var 25 mand, der skulle sove i et rum i en lejlighed på en sidegade til H.C. Andersens 

Boulevard. Vasko fortæller så - nu med harme -, at det er tyrkere, der står for ansættelserne og 

de kummerlige forhold, og han er tydeligvis ikke begejstret for dem. Hans ven bryder ind i 

interviewet og fortæller mere om forholdene og om, hvad de får lovet af deres arbejdsgivere: 

”Vi får at vide, at vi får arbejde på kontrakt og en lejlighed, jeg skulle mindst have haft to 

lejligheder (griner...)” . Vaskos ven fortæller, at man giver mellem 500 og 1.000 kroner bare 

for at få en lovlig adresse, hvor man kan sove med andre avisbude. Vasko bryder ind i vores 

samtale og beder mig om ikke at sige det til nogen, hvilket jeg lover. De efterfølgende detaljer 

om den ulovlige avisudbringning vil jeg derfor undlade at skrive videre om her. Men vi taler 

længe om forholdene som avisbud uden kontrakt, og der er, hvis deres udtalelser passer, tale 

om omfattende og velorganiseret svindel i branchen, hvor min undersøgelsesgruppe og 

lignende grupper uden personnumre og rettigheder bliver udnyttet på det groveste. Vasko er 

ikke bekvem ved interviewemnet og griner nervøst mange gange, når hans ven fortæller, 

hvordan de og andre udlændinge bliver udnyttet. Det er tydeligt, at Vasko helst ikke taler om 

det og fokuserer gennem hele interviewet på, at han har gode chancer for at få kontrakt inden 
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længe. Da jeg møder Vasko cirka en måned senere i forbindelse med et andet interview, 

fortæller han mig, at han endnu ikke har fået kontrakt på arbejdet som avisbud. 

Ovenstående beretning vidner to måder at håndtere den arbejdssituation, som Vasko og hans 

ven beretter om. Hvor Vasko finder sig i forholdene, hvorimod hans ven siger fra.  

Ifølge Bourdieu består aktørens valg i at acceptere ”undertrykkelsen” eller at udøve et 

modpres på den undertrykkende i form af modstand, krav eller formulere alternativer til 

feltets målsætning. Dialektiske processer mellem de højt positionerede og lavere 

positionerede er ofte forklaringen på, at de undertrykte vælger ikke at gøre modstand i feltet, 

men derimod underkaster sig dominansstrukturen (Bourdieu & Wacquant 1996: 118f).  De to 

eksempler med Vasko og hans ven viser netop, hvordan nogle socialt udsatte østeuropæere 

affinder sig med deres skæbne, mens andre gør modstand og ikke finder sig i den behandling, 

som de får.   

Pahovi har ligeledes oplevet ikke at få den løn, han havde fået stillet i udsigt. Da Pahovi kom 

til Danmark, kendte han ikke nogen og sov derfor på gaden i en periode, hvor han forsøgte at 

finde arbejde. Han fik dog efter kort tid tilbudt et illegalt arbejde gennem nogle sigøjnere, han 

mødte på Hovedbanegården, hvilket han tog imod. Pahovi fortæller, at han blev snydt og ikke 

fik den løn, han var blevet lovet, men at han nægtede at give op og kæmpede for at finde et 

lovligt arbejde, hvor han kunne være sikker på at få sin retmæssige løn: ”Jeg gav aldrig op, 

jeg ønskede et arbejde på kontrakt”. Pahovi har i dag et lovligt arbejde som anlægsgartner; 

han fortæller, at han er meget flittig og ofte arbejder over. Han arbejder desuden ved siden af 

som frivillig på værestedet Istedgade 100, tre aftener om ugen, hvor han hjælper med 

forfaldende arbejde.  

Ovenstående skildringer viser, hvordan flere af de socialt udsatte østeuropæere ikke har fået 

den løn, det arbejde eller den bolig, de havde fået stillet i udsigt. De socialt udsatte 

østeuropæere står meget alene med deres problemer, idet de ofte har ulovligt arbejde og 

derfor ikke har mulighed for at hente hjælp fra myndigheder og faglige organisationer. Flere 

af de socialt udsatte østeuropæere finder sig også i, at de ikke får den aftalte løn, idet de håber 

på at få en bedre løn og et arbejde på kontrakt på et senere tidspunkt. Dette kan i nogen grad 

opfattes som et billede på, hvad Bourdieu betegner som underkastelse af dominansstrukturen. 
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Hvis man tolker dette ud fra Zygmunt Baumans optik, er de fællesskaber, der kendetegnede 

det faste moderne gået i opløsning som følge af det globaliserede arbejdsmarked, og de socialt 

udsatte østeuropæere har derfor ikke en organisation i ryggen, som kan sikre dem ordentlige 

arbejdsbetingelser. Det, at de socialt udsatte østeuropæere ikke er en del af et solidarisk 

arbejdsfællesskab og herigennem er sikret ordentlige løn - og arbejdsvilkår, betyder videre, at 

de er afskåret fra at deltage i forbrugssamfundet, hvilket ifølge Bauman kan have store 

psykologiske konsekvenser, når et individ befinder sig i et moderne samfund (Bauman 2002: 

74). Man kan her mene, at de formentligt har bedre livsvilkår som fattige i Danmark end som 

fattige i deres hjemland. Men dette kan antastes, også med en Bauman optik, idet det at være 

fattig i et forbrugssamfund, hvor omdrejningspunktet er bygget op omkring forbrugsvaner, er 

noget helt andet og ekskluderende end at være fattig i et samfund, der er præget af faglige 

færdigheder og manuelt arbejde. Bauman skelner her mellem arbejdsetik og forbrugsæstetik 

som et billede på, hvad der tillægges værdi og anseelse i et samfund, hvilket igen kan 

sammenstilles med Axel Honneths og Pierre Bourdieus beskrivelser af manglende 

anerkendelse og fraværet af symbolsk kapital. Fænomenet fattigdom kan med andre ord ikke 

koges ned til det at være fattig i fysisk og materiel forstand; det er også en social og 

psykologisk tilstand (Bauman 2002: 62). Hvis et individ ikke kan leve et såkaldt ”normalt” liv 

som del af forbrugsfællesskabet, kan det medføre dalende selvagtelse, skyld og skamfølelse, 

og fattigdommen kan ifølge Bauman have konsekvens ud i bitterhed, aggression og vold.  

I relation til mine informanters narrativer samt til det indtryk andre udsatte jeg har mødt fra 

undersøgelsesgruppen giver, så deler gruppen sig groft sagt i to lejre: de opgivende og de 

håbefulde. Af mine informanter tilhører fire den første og to den anden kategori. Denne 

fordeling hænger muligvis sammen med, at netop de håbefulde er mere tilbøjelige til og har et 

overskud til at svare ja og medvirke i et interview. De øvrige bruger af værestederne og 

nødherbergerne samt de øvrige socialt udsatte, jeg har mødt  må overvejende siges at tilhøre 

en mere opgivende og nedslået gruppe.  

Jeg har i det foregående belyst nogle livsvilkår især forbundet med arbejdssøgning og 

arbejdsforhold, som, mener jeg, er afgørende for undersøgelsesgruppen i deres møde med det 

danske samfund og den modstand og de kampe, det medfører. I det følgende vil jeg 

afslutningsvis kort komme ind på et tema, som jeg ikke forud for mine interview havde tillagt 
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en større betydning, og som ikke direkte har at gøre med spændingsfeltet mellem 

undersøgelsesgruppen og det danske samfund.  

Undervejs i narrativerne blev det mig klart, at afsavnet til tætte relationer, herunder familien, 

var af stor vigtighed for informanterne, og noget der må siges i høj grad at karakterisere de 

livsvilkår, som følger med, når man lever den form for tilværelse, som kendetegner 

undersøgelsesgruppen. 

  

Drømmen om familien: Om afsavnet til tætte relationer 
 

Darco - ”Min datter kender mig kun fra Skype” 

 

Som interviewene skred frem, og en vis fortrolighed var opnået, kom afsavnet til familien og 

de tætte relationer og afsavnet til kærlighed frem som et emne, der optog informanterne. Det 

viste sig, at flere af informanterne rundt om i Europa havde familie, der, ligeledes, havde 

forladt hjemlandet i håbet om en bedre fremtid.  

Informanten Vasko fortæller således om det vanskelige ved at opretholde den tætte relation til 

familien, når ens situation er præget af usikkerhed og dårlige arbejdsforhold. Vasko har en 

søster, der bor i Lund i Sverige, og han fortæller, at han har planer om at besøge hende i Julen 

(6 uger senere), men forklarer: ”Jeg kan desværre kun være der i en nat, for jeg skal dele 

aviser ud natten efter juleaften”. Da jeg spørger ham, om han ikke kan lokke et af de andre 

avisbude til at dele aviser ud for ham den morgen, siger han udtrykkeligt ”Nej!”, og han 

pointerer: ”jeg vil ikke miste mit arbejde”. Den anden informant, der klarer sig relativt godt 

og har lovligt arbejde, er Darco. Han har kone og et barn på halvandet år, som bor tilbage i X 

og fortæller, at han ikke har set dem i over syv måneder: ”Min datter kender mig kun fra 

Skype” (i.e. internet-videotelefon). Darco fortæller, at han skal se sin kone og datter i Julen 

(en måned senere) og, at det er planen. at de til januar skal rejse med ham tilbage til Danmark 

og flytte ind i hans nye lejlighed, hvis alt går efter planen. Vasko og Pahovi, repræsenterer en 

lidt yngre og ugift del af undersøgelsesgruppen. De fortæller, at de drømmer om at stifte 
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familie og etablere sig, gerne i Danmark, hvilket ingen af dem lægger skjul på over for mig; 

Vasko siger eksempelvis meget spontant: ”Jeg vil gerne have familie her, giftes og få børn”. 

Vasko spørger endda direkte, om jeg kan hjælpe ham med at finde en kæreste og fortæller 

videre, at det er umuligt at finde en kone i X, når man ikke har et arbejde eller nogle 

økonomiske midler. 

De ovennævnte eksempler vidner om en rodløs tilværelse med brudte familiebånd. Men også 

drømmen om romantisk kærlighed og tætte venskaber, som svært kan etableres i den udsatte 

og hvileløse situation, de befinder sig i. Flere, også uden for informantgruppen, giver 

endvidere udtryk for, at selv om det er lykkedes dem at få arbejde, så tør de ikke bede om 

ferie, så de kan besøge familie, idet de er bange for at miste det i forvejen usikre, ofte illegale 

arbejde, som de er så afhængige af.  

I mine feltobservationer og oplevelser i forbindelse med arbejdet i at etablere kontakten til 

potentielle informanter synes de sociale netværk eller relationer, som indgås blandt 

undersøgelsesgruppen at være kendetegnet ved en gensidig egenart; af nødvendighed for 

overlevelse, mere end af et reelt lystbetonet venskab. Dermed ikke sagt, at mere ”ægte” 

venskaber ikke kan opstå i miljøet. Men det er tydeligt at relationerne de udsatte imellem er 

betinget af en praktisk nytteværdi, og at de kun består, så længe de bidrager til parternes 

fælles kamp for bedre livsbetingelser.  

Axel Honneth benævner privatsfæren som det sted, hvor anerkendelse af den mest 

konstituerende art finder sted, og han betragter, i tråd med almen psykologi, denne 

anerkendelsesform som det første ontogenetiske trin i et individs positive selvudvikling. Det 

er her, vi værdsættes i et gensidigt afhængighedsforhold med udveksling af ”kærlighed” og 

”omsorg” (Honneth 2005: 92). Anerkendelse i den private sfære er et universelt behov for 

hele menneskeheden, ubetinget af individet position i samfundet i øvrigt, og krænkelser kan 

her findes i alle samfundslag23. Men manglen på denne anerkendelsesform bidrager til billedet 

af en udsat gruppe, som end ikke for opfyldt de grundlæggende behov, som kræves i et 

praktisk selvforhold. Det skal her nævnes, at det fortrinsvis er afsavnet af privatsfæren, som 
                                                

 

23 Honneth betegner her fysisk mishandling, tortur og voldtægt som ekstreme eksempler. 
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anerkendelsesforum informanterne her giver udtryk for, og i mindre grad egentlige krænkelser 

i denne sfære. Men der er ingen tvivl om, at også krænkelser i privatsfæren, i form af verbale 

og fysiske overgreb, er et livsvilkår i det miljø, der omfatter de her i undersøgelsen omtalte 

socialt udsatte grupper, hvilket også den øvrige empiri understøtter. 

 

Opsamling 

Jeg har i det ovenstående fremlagt og fortolket temaer med udspring i de seks informanters 

egne narrativer. Ovenstående skildringer udviser et manglende kendskab til det danske 

samfund generelt, og vidner om, at informanterne kommer til Danmark uden reelle udsigter til 

arbejde og bolig. De socialt udsatte østeuropæere har desuden, før de kom hertil, ofte arbejdet 

og søgt arbejde i andre fortrinsvis europæiske lande. Ofte er gruppen nødt til at arbejde 

illegalt såvel i Danmark som i andre lande, med de manglende rettigheder og den dårlige løn, 

det medfører, hvilket videre fastholder dem i en udsat position, der er præget af fattigdom.  

Endelig giver informanterne udtryk for et afsavn til familie, kærlighed og venner og flere 

drømmer om at slå sig ned og etablere familie i Danmark. 

 

Tredje analysedel: Selvforsvar og selvlegitimering i et interaktionistisk 

perspektiv 
Jeg vil i denne sidste analysedel koncentrere mig om de anerkendelsesstrategier 

informanterne benytter via den selviscenesættelse og den selvpræsentation, de interviewede 

socialt udsatte østeuropæere udtrykker i interviewene. Jeg har i denne forbindelse været 

inspireret af Margaretha Järvinens tidligere omtalte undersøgelse af hjemløse flygtninge og 

indvandrere i Danmark. Det er særligt i hendes interaktionistiske forståelse af de selvforsvars- 

og selvlegitimeringsmekanismer, som informanterne benytter sig af, der har været en 

inspirationskilde. I denne forbindelse vil jeg benytte mig af Margaretha Järvinens udlægning 

af Fred P. Pastellos skelnen mellem fire former for selvforsvar/selvlegitimering; henvisning til 

tvang, henvisning til undtagelse, hemmeligholdelse og benægtelse (Järvinen 2004: 81f), som 

jeg også mener mine informanter i nogen grad benytter sig af under interviewene for 

derigennem at fremstå i et så positivt lys som muligt. Jeg har her forsøgt at anlægge en mere 
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kritisk optik på mine informanters narrativer og vil desuden, ved brug af Bauman og 

Bourdieu, tolke hvad der kan ligge til grund for, at mine informanter præsenterer sig, som de 

gør. Analysen af min rolle og den påvirkning, jeg har haft på mine informanter, skal ud fra et 

interaktionistisk perspektiv dog ikke ses som et problem, men snarere som en del af det 

materiale, der skal analyseres. Den interaktion, der foregår mellem interviewer og informant, 

skal således ses som et møde, hvor erfaringer og meninger bliver fortolket og skabt (Järvinen 

2005: 29). Jeg er altså her bevidst om at magtrelationen mellem informant og mig påvirkes af, 

at jeg, også som repræsentant for samfundet, træder ind i det miljø eller det sociale rum, hvor 

den socialt udsatte befinder sig. ”Positionering” udtrykker hos Bourdieu det forhold, at 

agenten har et ”frit valg” til at positionere sig i det sociale rum, eller i hvert fald har en sådan 

oplevelse. Jeg indtager som interviewer en frivillig indtræden i miljøet, hvorimod 

informantens position i det sociale rum, ikke i samme grad er selvvalgt og dermed bidrager til 

en ubalance i magtrelationen, hvilket givetvis har betydning for informanternes 

selvfremstilling.     

De socialt udsatte østeuropæeres historier kan desuden svært forstås uafhængigt af det ofte 

negative syn på udsatte herboende udlændinge, som samfundet udtrykker, og som mine 

informanter uundgåeligt også er bevidste om. Idet jeg som interviewer og i min tilgang til 

undersøgelsesfeltet fokuserer på informanternes udsathed og svære livsvilkår, tvinger jeg så at 

sige mine informanter til at forsvare sig og til at forsøge at fremstå i et så positivt lys som 

muligt, idet de ikke ønsker at blive identificeret som utilpassede og ubrugelige individer. Men 

tværtimod, ifølge egne udsagn og efter min overbevisning, gerne vil bidrage til og indtræde 

positivt i det danske samfund.  

Den kontekst, som interviewene er foregået i, har uden tvivl haft betydning for 

interviewpersonernes fortællinger. Det aspekt, at flere af de foretagne interview er foregået i 

det offentlige rum, kan også have betydning for de ting, som mine informanter har valgt at 

fortælle mig. Særligt de to interview, der er foregået på Strøget, mens mine informanter var på 

arbejde (Vasko og Darco), var præget af uro, i form af larm fra forbipasserende, hvilket kan 

have betydet, at der er nogle ting, de har valgt ikke at fortælle mig. Endelig har tolken uden 

tvivl haft betydning for narrativerne, interessant nok i positiv grad, idet tolken som 

”landsmand” og hans i øvrigt behagelige væsen, har bidraget til en bedre og mere fortrolig 
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kontakt. Jeg vil denne analysedel tage særligt afsæt i interviewet med Vasko, idet han er et 

godt eksempel på det selvforsvar og den selvlegitimering som informanterne benytter sig af. 

 

Undtagelse og Benægtelse: Det er bare for en periode 

Undtagelser og benægtelser skal som nævnt ifølge Pastello forstås som forklaringer, der 

indikerer, at de problemer, som interviewpersonen befinder sig i, er noget helt ekstraordinært, 

og at problemerne er en undtagelse fra, hvordan det normalt er. 

Flere fra undersøgelsesgruppen ser ikke sig selv som værende udsatte og betragter deres 

situation som værende midlertidig, hvilket jeg i starten af denne undersøgelse blev meget 

overrasket over. Det gjorde jeg, fordi jeg havde en forventning om, at de så sig selv som 

udsatte grundet de meget usikre kår, som de lever under.  

”Det er bare for en periode jeg arbejder uden kontrakt”. Informanten Vasko indikerer 

gennem hele interviewet, at den situation, han befinder sig i, er midlertidig. Dette til trods for, 

at han har arbejdet i fire andre lande, hvor det ikke er lykkes ham at få fodfæste i form af fast 

arbejde og bolig. Det er heller ikke i Danmark lykkes ham at få fast lovligt arbejde eller et fast 

sted at bo, og han har i de seks uger, han har været i Danmark, nået at flytte hele tre gange. 

Det aspekt, at Vasko indikerer, at det bare er for en periode, kan i mine øjne tolkes som et 

udtryk for en selvforsvarsmekanisme i form af henvisning til undtagelse, idet han 

bagatelliserer det faktum, at han har levet usikkert i en række år uden fast bolig og arbejde. 

Endnu en form for selvforsvar kommer til udtryk gennem benægtelse, ved at Vasko meget 

nødigt vil sammenlignes med andre socialt udsatte. Et eksempel herpå opstod, da jeg under 

interviewet med Vasko refererede til en uformel samtale, vi havde haft samme dag på et 

nærliggende værested: Da jeg refererer til værestedet under interviewet, ser han ud, som om 

han ikke ved, hvad jeg taler om, og lidt efter siger han: ”Nåh, det sted!”, med væmmelse i 

stemmen, hvorefter han ryster på hovedet. Han vil altså tydeligvis ikke kendes ved, at han 

kommer på værestedet, hvor man kan få tøj, mad og kaffe. Vasko ser umiddelbart ikke på sig 

selv som socialt udsat, idet han meget nødigt vil sammenlignes med andre, der kommer på 

værestedet. 
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Ovenstående er eksempler på, hvordan informanterne benytter sig af undtagelser og 

benægtelser, over for den situation de befinder sig i. Dette kan dels skyldes, at de ønsker at stå 

i et bedre lys over for mig, ”den indfødte”, men det kan også tolkes som en 

overlevelsesstrategi, hvor informanterne over for sig selv vælger ikke at se realiteterne i 

øjnene i form af at erkende deres livssituation, eventuelt fordi det kan være for barsk.  

 

Hemmeligholdelse: Om ringe udannelsesmæssig baggrund   

Hemmeligholdelse er endnu en strategi, som informanterne benytter sig af, i deres selvforsvar 

og selvlegitimering. Dette kommer til udtryk, da jeg under interviewene spørger 

interviewpersonerne om deres uddannelsesbaggrund. Det er i denne forbindelse interessant at 

nævne, at Vasko er den eneste der af sig selv nævner sin uddannelsesbaggrund. De øvrige 

informanter viser ikke stor interesse for at tale nærmere om dette emne, og en af 

interviewpersonerne vil slet ikke tale om emnet og vælger altså strategien hemmeligholdelse. 

Man kan generelt om informanternes uddannelsesniveau sige, at det kan betegnes som lavt, 

og typisk er uddannelsen ikke anvendelig i det danske samfund. Nogle har ikke færdiggjort 

deres uddannelse, mens andre igen slet ingen uddannelse har ud over grundskolen. 

Informanterne dækker meget godt det billede, som projektlederne har givet af de socialt 

udsatte østeuropæeres uddannelsesniveau, som det er beskrevet i første analysedel.  

Et andet eksempel fra interviewmaterialet er Mehat, som ligeledes viser en form for 

selvforsvarsmekanisme, da jeg spørger ham om hans uddannelsesbaggrund. Han ønsker 

tydeligvis ikke at tale om sin uddannelsesbaggrund, og han virker krænket, da jeg spørger 

mere konkret ind til hans grundskoleforløb - særligt da jeg spørger ham om, hvor mange år 

han har gået i skole. Dette eksempel kan også betegnes som en hemmeligholdelse, og Mehat 

vælger simpelthen helt at undlade at svare på dette direkte spørgsmål. Dette kan være 

forårsaget af det skæve magtforhold, der er mellem mig og informanten, og kan videre 

skyldes, at han formoder, at danskerne, herunder jeg selv, ser skævt til socialt udsatte 

østeuropæere uden uddannelse. Et sidste eksempel på hemmeligholdelse jeg vil nævne her, 

var da jeg efter et af mine interview fandt ud af, at en informant havde mistet sit arbejde, 

hvilket han ikke fortalte mig noget om under selve interviewet - på trods af, at han på det 

tidspunkt var blevet fyret og vidste besked derom. Dette eksempel skal ikke forstås således, at 
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jeg anklager min informant for at lyve om sine livsvilkår. Jeg ser snarere hans og de andre 

informanters hemmeligholdelser som et legitimt selvforsvar og som hele og meningsfulde 

præsentationer af deres selv fremført med de anerkendelsesstrategier man kan forvente af en 

person, der befinder sig i en udsat og uundgåelig underlegen magtposition i 

interviewøjeblikket.  

 

Henvisning til tvang? 

Et sidste forhold, jeg her vil belyse, er et interessant forhold, jeg blev bevidst om i mine 

interview med de socialt udsatte østeuropæere. Et perspektiv som kan betragtes ud fra 

Pastellos selvforsvarsmekanisme om henvisning til tvang, hvor individet henviser til ydre 

omstændigheder som årsagsforklaring for dets livssituation (Järvinen 2005: 80f).   

Jeg havde, trods min ”åbne” tilgang til undersøgelsesfeltet, en formodning om, at mine 

informanter ville give udtryk for en følelse af diskrimination og af at være uretfærdigt 

behandlet af det omgivende samfund, med de restriktioner de herfra er underlagt, jf. den ulige 

adgang til værestederne og ulige adgang til arbejdsmarkedet, og at de måske ville tillægge 

disse omstændigheder en medårsag til deres udsatte position. Denne formodning havde jeg 

bl.a. på baggrund af Järvinens undersøgelse; hjemløse flygtninge og indvandrere, hvor 

informanterne i deres selvforsvar netop i flere henseender beskriver, hvordan de ikke selv er 

skyldige i den situation, de er havnet i. I mine interview med de socialt udsatte østeuropæere 

kommer det derimod på intet tidspunkt frem, at de føler sig uretfærdigt behandlet af det 

danske samfund i form af manglende rettigheder. De virker indforståede med, at de uden 

legalt arbejde ingen hjælp kan få fra samfundsinstitutionerne. Men hvorfor føler de sig ikke 

uretfærdigt behandlet?  

Her nærmer jeg mig en afgørende og for mig overraskende opdagelse. Individets eget syn på 

handlemuligheder er ifølge Bourdieu begrænset af de samfundsmæssige strukturer, der netop 

determinerer individets muligheder. Noget jeg ser som særligt udtalt ved min 

undersøgelsesgruppe, der afgjort begrænses i deres handlemuligheder qua netop samfundets 

strukturer.  
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I Bourdieus analyser af dominansforhold er symbolsk vold et centralt begreb. Dette begreb 

bruger Bourdieu på forskellige fænomener, der spænder fra dominansforhold mellem nationer 

til dominans mellem kønnene. Jeg vil her benytte det i den kontekst, at samfundsinstitutioner - 

på det overordnede samfundsfelt - kan siges at udøve symbolsk vold vertikalt over for 

undersøgelsesgruppen, hvorunder den forvoldte part er i besiddelse af ringe 

forsvarsmuligheder. I forbindelse med dominans er det centralt at forstå, at Bourdieu ikke 

benytter en modstilling mellem tvang og frivillighed, dominansen er derimod netop 

kendetegnet ved en ureflekteret accept (Bourdieu 1999: 52). En accept jeg, i denne 

sammenhæng, også mener at tolke hos de socialt udsatte østeuropæere, der, som nævnt, 

hverken under de narrative interview eller under mine feltobservationer, giver udtryk for, at 

de føler sig uretmæssigt behandlet af det danske samfund. De indtræder dermed, for mig at se, 

som ureflekteret domineret part, idet agenten ikke opfatter den symbolske vold som vold, men 

blot accepterer tingenes tilstand, som de er (Bourdieu & Wacquant 1996: 151f). Den 

ureflekterede accept sker igen på baggrund af, at agenten ser en del forhold som naturlige og 

derfor ikke sætter spørgsmålstegn ved dem. Dette skyldes, at den dominerede agent har 

internaliseret de strukturer, som udgør deres verden omkring dem (Bourdieu 1999: 49). Et 

fænomen jeg også tidligere har belyst omkring accept og dominansforhold i arbejdslivet. På 

denne måde er den undertrykte part, her de socialt udsatte østeuropæere, med til at opretholde 

dominansforholdet og, i nogen grad, deres egen udsatte position på bunden af samfundet. Det 

er her vigtigt at pointerer, at undersøgelsesgruppen her skelner mellem det illegale 

arbejdsmarked, hvor flere giver udtryk for at de føler sig uretfærdig behandlet, og så det 

etablerede samfunds restriktioner overfor gruppen.   

 

Vi vil være som jer, og vi er ikke som de andre 

Jeg vil i det følgende ændre optik fra selvforsvaret og nærmere belyse den lyst til at indtræde 

og integrere sig i det danske samfund, som i mine erfaringer er kendetegnende for 

informanterne og undersøgelsesgruppen generelt.    

Flere af de interviewede ytrer ønske om, at de gerne vil integreres i det danske samfund. De 

lægger særligt vægt på at lære dansk, og flere har spurgt mig, om jeg kender til et sted, hvor 

de kan lære det danske sprog. Adskillige af de socialt udsatte østeuropæere fremstiller sig selv 
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som næsten danske, til trods for at de ikke har været i landet ret længe, at de ikke kendte 

noget til dansk kultur, da de kom her til, og at de ikke kender nogen danskere. Der er kun en 

af dem, jeg har interviewet, som kender nogle danskere, og dem kender han gennem sit 

arbejde, men han kommer ikke sammen med dem privat. I denne forbindelse er der flere af 

mine informanter og mange af dem, jeg i øvrigt har talt med i forbindelse med mine 

feltobservationer, som har gjort meget ud af at fortælle mig, at de gerne vil integreres. 

Ifølge Zygmunt Bauman er den såkaldte fremmedes selvfremstilling betinget af de indfødtes 

”granskende blikke”, hvilket betyder, at den fremmede konstant forsøger at optræde og 

præsentere sig selv, som vedkommende forventer, at de indfødte ønsker, han skal fremtræde 

(Bauman: bog den Fremmede). Denne pointe er væsentlig at have in mente, når flere fra 

undersøgelsesgruppen udtrykker deres ønske om at være som danskerne. 

Informanternes forsøg på at fremstå i et positivt lys over for mig og generelt identificere sig 

med danskerne, er Vasko igen et glimrende eksempel på. Vasko fortæller flere gange, at han 

er meget glad for at være i Danmark; ”Jeg kan rigtig godt lide den danske mentalitet, jeg tror, 

det har noget med religion at gøre, I er protestanter, ikke også?.” Vasko fortæller, at han ikke 

føler sig fremmed i Danmark, og han mener blandt andet, at det skyldes, at han og danskerne 

har samme religion. Vasko lægger ligeledes vægt på, at X kommer til Danmark for at arbejde, 

hvilket efter hans mening står i modsætning til, hvad blandt andre sigøjnerne og mange 

muslimer gør. Vaskos udsagn kan her tolkes som et forsøg på at iscenesætte sig selv i et 

positivt lys ved at beskrive for mig, at han og andre X ikke er som andre minoritetsgrupper, 

som efter hans mening er mindre interesserede i at blive integreret og få et arbejde. Vasko er 

den eneste informant, der af selv bringer sin uddannelsesbaggrund ind i interviewet, hvilket 

ikke er nogen tilfældighed. Vasko er tydeligvist stolt over, at han har læst på universitet i X. 

Han siger flere gange til mig, at han meget gerne vil læse videre på et tidspunkt, og han 

spørger mig da også i denne forbindelse, om jeg kan hjælpe ham. Vasko benytter sig her af 

den strategi, at han er ligesom ”de indfødte”, og han vil meget snart begynde at læse videre, 

hvilket dog kan virke temmelig hypotetisk, idet han ikke kan tale dansk, taler usikkert 

engelsk, og hverken har et fast sted at bo eller en fast indtægt. Han benytter tydeligvis det 

skyts han nu engang besidder i sin anerkendelsesstrategi over for mig i situationen.   
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En typisk måde, hvorpå undersøgelsesgruppen udtrykker deres ønske om at være danske, er 

den måde, de ser ned på andre minoritetsgrupper. De giver eksempelvis udtryk for, at de 

bestemt ikke er som sigøjnerne, der efter deres mening kun er taget til Danmark for at udnytte 

det danske samfund. Nogle af informanterne gør ligeledes meget ud af at fortælle, at de ikke 

er muslimer, og at de derfor integreres bedre i Danmark, da de har samme værdier som 

danskerne. Der er særligt to interviewpersoner, jeg vil nævne i denne forbindelse, nemlig 

Vasko og Pahovi. 

Informanten Pahovi taler meget om respekt hele interviewet igennem. For ham er det vigtigt 

at være arbejdsom og passe sine ting, som han udtrykker det. Han bryder sig heller ikke om 

folk, der drikker for meget, for ham er det i orden at drikke en øl engang imellem, men så 

heller ikke mere. Pahovi udtaler videre: ”Jeg kan ikke fordrage folk, der kommer for at 

udnytte det danske system.” Det er særligt sigøjnerne, som Pahovi tager afstand fra, og han 

betegner dem ligefrem som svindlere og som løgnagtige.  

Både Vasko og Pahovi vil tilsyneladende gerne vise mig, at de ikke er en byrde for det danske 

samfund. Ifølge Bauman kan den fremmede benytte sig af forskellige forsvarsmekanismer 

over for den indfødte. Den fremmede forsøger at demonstrere, at han ikke er en byrde for eller 

en fjende af samfundet, men at han tværtimod gør sit bedste i håbet om at opnå status og 

agtelse i den indfødtes øjne. Bauman beskriver i bogen Modernity and Ambivalence, hvordan 

en fremmed kan forsøge at undgå devaluering ved at ”tilslutte sig dommene” og pege fingre 

af andre personer, som angiveligt repræsenter miskrediterede værdier (Bauman 2004 :60). 

Ovenstående udtalelser fra informanterne kan tolkes som deres forsøg på at beskrive, hvor 

flittige de er, og hvordan de adskiller sig fra øvrige mindre integrationsvillige 

minoritetsgrupper.  

 

Opsamling 

I denne analysedel har jeg med fokus på informanternes selvforsvar og selvlegitimering 

påpeget, hvordan informanterne bagatelliserer deres svære livssituation ved lægge afstand til 

en selvforståelse som værende udsat, og som led i deres anerkendelsesstrategi 

hemmeligholder negative sider ved deres livssituation og baggrund.  
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Videre udtrykker informanterne på intet tidspunkt, at de føler sig uretfærdigt og ulige 

behandlet af danske samfundsinstitutioner, hvilket jeg på baggrund af beslægtet forskning 

ellers havde en formodning om. Dette tolker jeg derfor som værende særligt kendetegnende 

ved undersøgelsesgruppen, at den ureflekteret underordner sig de givne dominansforhold i 

samfundet. 

Endelig udtrykker informanterne vilje til at integrerer sig og positionerer sig dermed i 

modsætning til andre minoritetsgrupper, hvorved de tilslutter sig ”dommene”. 
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Kapitel 5   Kritik, konklusion og perspektivering  
 

Jeg vil i dette afsnit koncentrere mig om de metodiske, teoretiske og analytiske valg, jeg har 

truffet i forbindelse med denne undersøgelse. Jeg vil her diskutere denne undersøgelses 

styrker og begrænsninger samt dens anvendelighed. 

 

Kritik af undersøgelsesdesign og det empiriske materiale 
Som tidligere beskrevet har jeg valgt en meget åben tilgang til undersøgelsesgruppen i tråd 

med Peter Berliners anbefaling af en lyttende og loyal tilgang til kvalitativ forskning; dette 

skyldes dels, at der var og er tale om et relativt uudforsket område da jeg påbegyndte 

undersøgelsen, men det skyldes også, at jeg selv ikke havde et særligt stort kendskab til 

undersøgelsesgruppen. Undersøgelsen har derfor en række begrænsninger.  

Projektledernes erfaringer har spillet en central rolle for forståelsen af de socialt udsattes 

livsvilkår, eftersom de har et førstehåndskendskab til gruppen, men også fordi jeg grundet 

undersøgelsens omfang ikke har haft mulighed for at interviewe og etablere kontakt til et 

større og mere repræsentativt antal socialt udsatte østeuropæere. Projektledernes stemme er 

imidlertid ikke uvildig, og man kan kritisere denne undersøgelses udformning for at være for 

ensidig, hvad angår projektledernes rolle i analysen. Man kan på samme vis kritisere mine 

feltobservationer for ikke at være uvildige og altså for ensidige, idet jeg har valgt at arbejde 

frivilligt på Den Mobile Cafe og Nødherberget, samtidig med jeg etablerede kontakt til 

undersøgelsesgruppen og andre frivillige medarbejdere fra Projekt UDENFOR, som har 

erfaringer og til tider tætte relationer til målgruppen. Hvilket kan anskues som et metodisk 

problem.  

Endelig vil man kunne kritisere mig for, at jeg engagerer mig meget i mine informanters 

livssituation, og at jeg, når jeg bliver bedt om hjælp af mine informanter og under 

feltobservationerne, hjælper de socialt udsatte østeuropæere med de ting, de måtte have brug 

for. Dette kan udgøre et metodisk problem, idet jeg har fået et fortroligt forhold til flere af 

mine informanter, hvilket videre kan betyde, at de har oplevet, at de står i en form for 
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taknemlighedsgæld over for mig. Jeg mener dog, at kunne forsvare dette med min 

interaktionistiske tilgang til informanterne, byggende på meningsskabende processer og ikke 

ud fra et rent strukturelt eller etnografisk perspektiv, og at det netop har været i den sociale 

interaktion mellem informant og interviewer, jeg ligeledes har været interesseret i at belyse. 

En afvisning af praktisk hjælp ville derfor være ødelæggende for interaktionen og 

opbygningen af tillid. Man kan yderligere ud fra Bourdieus optik argumentere for, at jeg på 

den måde positivt har opnået at blive en del af feltet (Callewert 2003: 143) , hvilket har været 

helt universelt for den indsigt og den kontakt, jeg har ønsket at opnå. Videre har jeg, trods min 

deltagelse i aktiviteterne hos Projekt UDENFOR, på intet tidspunkt haft noget på spil, 

hverken følelsesmæssigt (i form af venskaber og socialiseren udenfor arbejdspladsen) eller 

økonomisk (arbejdet var ulønnet), og jeg mener derfor selv, at jeg altovervejende i den 

henseende har formået en objektiv og kildekritisk distance i analysen. 

 

Kritik af interviewsituationen og nogle bagvedliggende omstændigheder  
Et andet kritikpunkt på det metodiske område kan angå de vilkår, hvorunder selve 

interviewene med de socialt udsatte er foregået. Jeg har tidligere i specialet fremlagt kritik af, 

at interviewene ikke er optagede, hvilket dog var en forudsætning for interviewenes 

gennemførsel. Flere af interviewene har fundet sted på gaden, hvilket har betydet larm samt 

mange afbrydelser der kan have påvirket informantens lyst til at beskrive mere personlige og 

følsomme aspekter ved livet i Danmark for mig. Omvendt har disse vilkår bevirket, at jeg har 

opnået en indsigt i de socialt udsattes livsvilkår, som jeg ellers ikke ville have fået, og har på 

den måde fået et førstehåndsindtryk af livet på gaden. Endvidere ville flere af de foretagne 

interview ikke have kunnet lade sig gøre, hvis jeg ikke interviewene var på informanternes 

præmisser og i deres vante miljø. 

Endelig skal der ikke herske tvivl om, at dele af informanternes fortællinger kan være gået 

tabt idet flere af interviewene er foregået på engelsk, eller oversat til engelsk via en tolk, et 

fremmedsprog for såvel informanterne som for mig. Der kan ligeledes være nuancer i 

informanternes fortællinger, der er gået tabt i de tolkede interview, hvilket jeg af gode grunde 

ikke er bekendt med.  
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De ovennævnte metodiske vilkår har været forudsættende for, at denne undersøgelse har 

kunnet lade sig gøre, og jeg mener samlet set, at undersøgelsesdesignets udformning, med 

dets etiske og praktiske hensyn, har været den bedst mulige måde at tilnærme sig feltet på.  

 

Kritik af analyseresultater og undersøgelsens anvendelighed  
At afdække livsvilkår udgør et særdeles bredt og flertydigt undersøgelsesfelt. Og selv om 

gruppen er underlagt sammenlignelige vilkår i Danmark, kan de seks socialt udsatte 

østeuropæere, som jeg har interviewet, vanskeligt repræsentere undersøgelsesgruppen som 

helhed. Dels fordi informanterne ligesom undersøgelsesgruppen, variere i baggrund og 

historie, i kraft af forskellige nationaliteter og dertilhørende forskellige kulturer, men også 

fordi der er en stor grad af tilfældighed i, hvem det er lykkes mig at få i tale. Trods min 

planlagte bestræbelse på at interviewe et bredt udsnit fra undersøgelsesgruppen, kan man 

formode, at jeg ikke har fået de mest udsatte i tale; her tænker jeg på socialt udsatte, der har 

det meget dårligt eller socialt udsatte, der bevidst lever af kriminalitet. De mange afslag på 

interview, jeg har fået undervejs, kunne tyde på dette, hvad enten det drejer sig om 

informanter, der ikke er kommet til det aftalte mødested eller om østeuropæere, som 

fuldstændig har afvist mig. De seks informanter, som jeg har interviewet, har dannet den 

primære ramme for den tematiserede analyse, og mine feltobservationer har indgået 

sekundært. Længerevarende feltobservationer kunne have bidraget til en endnu større 

forståelse af de mest udsatte i undersøgelsesgruppens livsvilkår i Danmark.     

Jeg er således bevidst om, at denne undersøgelse ikke kan betragtes som direkte valid og som 

sigende noget endeligt signifikant om undersøgelsesgruppen som hele, netop i kraft af mit 

brede metodevalg og mit begrænsede empiriske grundlag. Mit sigte med dette speciale har 

dog også været at undersøge nogle metodiske tilgange til feltet og om muligt bidrage til en 

bedre forståelse af undersøgelsesgruppens livsvilkår, for derigennem forhåbentligt at bidrage 

som fundament for - eller inspiration til - en større og mere dybtgående undersøgelse af denne 

særlige udsatte gruppe i vores samfund. 
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Konklusion 
Jeg vil her i konklusionen koncentrere mig om de mest væsentlige og overraskende fund, som 

undersøgelsen af de socialt udsatte østeuropæere og deres livsvilkår i Danmark har medført. I 

den eksplorative tilgang til feltet, har jeg bevidst udformet min problemformulering og 

tilhørende undersøgelsesspørgsmål så åbent som muligt. Og, idet undersøgelsesgruppen og 

undersøgelsesfeltet er et akademisk uudforsket område bør specialet derfor betragtes, som en 

forskningsmæssig åbning af feltet og en prøvelse af nogle metodiske og tolkende redskaber, 

der på hver deres vis har og i fremtiden kan bidrage til en dybere forståelse af de socialt 

udsatte østeuropæeres livsvilkår generelt og i Danmark specifikt. At beslutte at afdække 

livsvilkår som undersøgelsesfelt, er som beskrevet indledningsvist her i specialet, en meget 

bred og uafgrænset tilgang. Men i dette tilfælde er det en bevidst, om end med tvivlen i 

behold, tilsigtet metodisk tilgang, jeg har fundet nødvendig ved en ny ukendt og foranderlig 

gruppe.  

 

De nye fremmede: en karakteristik og nogle bestemmende livsvilkår  

Et første forhold fra undersøgelsen jeg vil fremhæve dækker over undersøgelsesgruppens 

oplevelse af de eksklusionsmekanismer de bliver underlagt ved ankomsten til Danmark; 

herunder den manglende ret og adgang til statsfinansierede tilbud til socialt udsatte og almene 

basale rettigheder generelt. Mine studier viser her noget overraskende, at 

undersøgelsesgruppen har tendens til ikke at være rettighedsorienteret, men derimod er 

arbejdsorienterede. En grundlæggende holdning jeg tolker som værende særligt 

kendetegnende ved undersøgelsesgruppen, der i høj grad underordner sig de givne 

dominansforhold som det etablerede samfund, i dette tilfælde det danske, udpeger fra politisk 

hold. Derimod er en uretsfølelse repræsenteret, når undersøgelsesgruppen bliver udnyttet og 

snydt på det illegale arbejdsmarked, hvorpå nogle er nødsaget til at indtræde. Men her er 

modstanden i dominansforholdet dog lille, formentligt fordi arbejdet er så altafgørende for de 

udsattes eksistensgrundlag og livsvilkår. 

Generelt har karakteren af de socialt udsatte østeuropæere jeg har mødt under udarbejdelsen 

af denne undersøgelse, overrasket mig, og har vist sig i sig selv at være et interessant studie, 

som også har vundet større indpas her i specialet end først tiltænkt. De socialt udsatte 
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østeuropæere jeg har været i kontakt med er i hovedtræk; konstant arbejdssøgende, fysisk og 

psykisk velfungernede, uden misbrug og uden kontakt til det offentlige system. Og dermed 

afviger de fra den almene opfattelse af ”hjemløse”. En afvigelse der også tydeligt 

demonstreres ved den socialdifferentiering jeg finder mellem undersøgelsesgruppen og 

gruppen af etnisk danske udsatte i miljøet.  

Mine studier fra de væresteder og nødherberger, hvor undersøgelsesgruppen søger hen; viser 

en gruppe som er præget af stor udskiftning, der søger at få dækket de mest basale behov i 

opretholdelsen af livet. Der er desuden en dårlig kontakt mellem undersøgelsesgruppe og 

medarbejdere grundet kulturelle og sproglige barrierer samt ovennævnte udskiftning i 

gruppens individsammensætning. Dette bekræftes hos informanterne, der også giver udtryk 

for, at de benytter, og betragter værestederne som en kortvarig kilde til mad, tøj og 

sovemuligheder, Og i øvrigt tager afstand til de ”gamle” hjemløse og miljøet omkring dem, 

idet de ikke identificerer sig som sådanne.  

De socialt udsatte østeuropæeres bevæggrund for at tage til Danmark er altovervejne håbet 

om at finde et lovligt arbejde og komme ud af fattigdom. Undersøgelsesgruppen har typisk 

ikke arbejde ved ankomsten til landet og er ofte rejst hertil på egen hånd. De er typisk, efter 

ankomst, nødsaget til at sove på gade eller hos landsmænd i den første tid inden de finder 

arbejde. De kontakter og det netværk gruppen har, etableres tilsyneladende efter ankomsten til 

Danmark. 

Informanterne, bekræfter i interviewene en stor lyst til at integrere sig og sætter sig selv i et 

modsætningsforhold til andre minoritetsgrupper, herunder muslimer og sigøjnere, hvilket jeg 

tolker som et forsøg på at indynde sig det danske samfund og tilslutte sig ”dommene” i det 

eksisterende samfund. Jeg mener desuden, at se informanterne nedtone deres svære livsvilkår 

ved lægge afstand til en selvforståelse som værende udsat. Og som led i deres 

anerkendelsesstrategi overfor mig, som ”repræsentant” for det danske samfund at 

hemmeligholde negative sider ved deres livssituation og baggrund.   

Endelig er der også personlige afsavn forbundet med undersøgelsesgruppens livssituation. 

Mange af informanterne giver udtryk for et afsavn til familie, kærlighed og venner og flere 

drømmer om at slå sig ned og etablere familie i Danmark. 
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Perspektivering 
I det følgende vil jeg være så fri at benytte lejligheden til kortfattet; dels at opridse nogle af de 

temaer, som har måttet vige pladsen i specialet, og dels at præsentere nogle løbende 

betragtninger jeg undervejs i specialeskrivningen har nedfældet. Temaer og betragtninger som 

jeg mener er en diskussion værdig og kunne danne stof til fremtidige undersøgelser af et 

stadigt uudforsket felt. 

 

Eksklusion eller forarmelse? 

Det kan ikke afgøres statistisk hvorvidt regeringens skærpede tiltag overfor 

undersøgelsesgruppen kan påvises at nedbremse af tilstrømningen af socialt udsatte 

østeuropæere til landet. Ifølge lektor og migrationsforsker Helle Stenum fra Aalborg 

Universitet, vil den skærpede linje over for de hjemløse østeuropæere ikke bevirke, at de 

rejser tilbage til deres oprindelsesland. Hun udtaler: ”At gøre livet så surt som muligt for de 

udenlandske hjemløse får dem ikke til at tage hjem. Når man afskærer dem fra et sted at sove 

eller mad at spise, overtræder man basale menneskerettigheder, uden det har den ønskede 

effekt.” (Birkemose 2009). Det kunne være et nærmere studie værd, at afgøre om regeringens 

argument om at Danmark kan blive hele Europas varmestue er korrekt, eller om de iværksatte 

tiltag fra politisk side blot medfører en forarmelse af en i forvejen udsat gruppe. 

Det kunne ydermere være interessant med nærmere studier af de geopolitiske og 

socioøkonomiske faktorer der skaber netop denne type af arbejdsmigranter, der kommer til 

Danmark. I denne sammenhæng kunne det have været spændende at studere de såkaldte Push-

Pull effekter, der påvirker individer til emigrere og søge efter arbejde. Eksempelvis kunne en 

tese her være; at højkonjuktur bevirker, at uddannet arbejdskræft søger til udlandet efter 

højere lønninger (eksempelvis polske håndværkere i årene op til finanskrisen i 2007/2008). 

Hvorimod lavkonjuktur (som den vi ser i skrivende stund) kan bevirke, at uuddannet 

arbejdskræft søger udenlands grundet øget fattigdom, som i tilfældet med min 

undersøgelsesgruppe.  

Man kunne i denne forbindelse undersøge, om de østeuropæere der kommer til Danmark i 

dag, er en anden og dårligere stillet gruppe end dem der kom til Danmark før maj 2009, hvor 
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Østaftalen ophørte, hvor man som ”arbejdssøgende” østeuropæer var pålagt flere barriere og 

krav før indrejse til landet.  

Disse faktorer kunne tale for at det i dag er en større uregistreret og mere fattigdomspræget og 

dermed udsat gruppe af østeuropæere der kommer til Danmark end tidligere, idet de ikke har 

arbejde, ingen kontakt til det etablerede samfund og ikke har nogen relevante 

uddannelseskvalifikationer.   

 

Et juridisk tomrum 

Et andet interessant forhold jeg er blevet bevidst om i denne undersøgelse er, hvad jeg vil 

kalde for et juridisk tomrum, som de socialt udsatte østeuropæere befinder sig i.  

Jeg er undervejs i denne undersøgelse blevet opmærksom på en eksisterende diskrepans 

mellem EU-lov og direktiver på den ene side, og så Dansk fortolkning og implementering og 

egen national lovgivning på den anden side når det gælder spørgsmål om fri bevægelighed på 

det europæiske arbejdsmarked samt, hvordan vi i Danmark forholder os til ufaglært 

arbejdskraft der søger til Danmark fra andre EU-lande24.  

Dertil skal siges, at udlændingelovgivning i Danmark mildest talt er et dynamisk anliggende. 

Siden regeringen tiltrådte i 2001, er lovgivningen på området, reguleret hele fjorten gange! 

Eller hvad der svarer til hver 8. Måned, hvilket, så vidt jeg kan finde frem til, gør det til det 

mest lovændrende område i Danmark i samme periode.  

Disse forhold gør det yderst vanskeligt for den enkelte østeuropæer at overskue, hvordan han 

er stillet overfor loven, og hvilke rettigheder og krav han kan forvente som arbejdssøgende 

EU-borger i Danmark.  

Regeringens officielle holdning er, at den eneste måde at løse problemet på, er gennem EU, 

og det derfor er nødvendigt, at man i mellem EU-landene bliver enige om en fælles 

hensigtserklæring og handlingsplan for, hvorledes man vil imødekomme den stigende gruppe 

                                                

 

24 Se bilag 9 for tre sigende eksempel på denne diskrepans mellem national og overnational lovgivning. 



En undersøgelse af socialt udsatte østeuropæere og deres livsvilkår i Danmark 

 

 

87 

af fattige arbejdssøgende østeuropæere. En holdning, Professor, dr. Jur., Kirsten Ketscher, 

anfægter, og udtaler; ”(rets)forbeholdet forhindrer Danmark i at tilslutte sig, selv om de 

andre lande skulle indgå en sådan aftale” (Ketcher 2009). Ketscher mener altså ikke, at 

Danmark kan indgå en general EU-aftale, idet vi er omfattet retsforbeholdet, og hvis vi ønsker 

at lave fælles aftaler med de andre medlemslandene, må det derfor gøres bilateralt, så længe 

vi står uden for den fælles europæiske retspolitik.  

Det lader til, at der i øjeblikket fra statsligt hold, ikke bliver taget alvorligt hånd om 

problemerne med det stigende antal socialt udsatte østeuropæere i Danmark. Videre lader det 

til at lovgivningen på området til stadighed er meget uklar. Strategien anvendt til at begrænse 

de socialt udsatte østeuropæere, ser indtil videre ud til udelukkende at bestå i at forbyde dem 

adgang til de udelukkende statsfinansierede væresteder og anden form for hjælp og desuden 

indskrænke gruppens arbejdsmuligheder i håb om at ”problemet” går over af sig selv. 
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Abstract 

An investigation into the living conditions of socially vulnerable Eastern Europeans in 

Denmark 

 

The objective to this thesis is to spotlight on a neglected and unexamined group of primarily 

young men, who has travelled from the new European Union member states of Eastern 

Europe primarily Romania arriving to Denmark hoping for a better life, but now finding 

themselves on the brink of society without social and legal rights.  

While working as a student trainee at I was involved in evaluating the effects of various 

governmental social initiatives, while doing this I realized that apart from their growing 

number very little was known about homeless people originating from these countries. This 

triggered my scientific curiosity, so I decided to investigate further into this matter. 

Taken my former obtained knowledge into the field I ruled out the use of quantitative surveys 

as an applicable method of investigating the target group I decided to use an explorative 

qualitative approach into this unknown field of research open to my future findings. The 

collecting of information is divided into three main categories: Field observations, interviews 

with NGO project leaders and interviews with members of the target group. The field 

observations and the NGO interviews were also used to gather information as a platform for 

planning and establishing a contact with the target group. After spending weeks in the 

environment I managed to establish so much trust and confidence, that I succeeded in 

obtaining 6 interviews with the satisfied spread of representation of the target group. 

Once the confidence and trust had been established, the men told frankly about themselves 

and their situation and from the interviews and investigations into the field I have extracted 

the following facts: The East Europeans travel, around Europe and in this case Denmark 

looking for work driven by poverty and in a many cases to establish a family and to integrate 

into the Danish society. They are fit for working and prepared to take a job, and they do not 

come to collect welfare. Thus they differ from the homeless Danes most of whom are either 

alcoholics, drug addicts or mentally ill. 
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The living conditions of the East Europeans are characterized by their lack of knowledge 

about the Danish society, the labour market and their own social and legal rights. They hope 

to find a legal work, but are driven to low paid illegal jobs, and are often cheated not 

receiving promised payment and/or living conditions. Even though these harsh facts, they will 

fight to keep their jobs no matter how appalling the working conditions might be because 

their have no alternative. 

With regard to housing they will accept virtually anything, if they can afford it, the latter is 

often not the case, so they have to live in the streets seeking the few places of refuge, which 

by law are not prohibited to help this group of vulnerable Eastern Europeans. 

Based on my investigations I therefore conclude that the East Europeans are leaving their 

home countries seeking work driven by poverty, ending up more or less by chance in 

Denmark as a “next stop on the line” of countries to seek work in. The group shows scarce 

knowledge of their legal, social and labour rights and so combined with poverty and exclusion 

mechanisms emphasized by the Danish society keeps them from improving their social 

position leaving them in an extremely difficult position with little but no hope of integrating 

into the Danish society.  

 

 

 


