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På baggrund af feltarbejde i  
to forskellige landkommuner belyser 
denne artikel, hvordan hverdagslivet 

formes af aktuel udlændinge- og 
integrationslovgivning, samt hvordan 

flygtninge og familiesammenførte 
personers sociale navigationer 
gennem lokale forbindelser, får 
betydning for etablering af nye,  
om end skrøbelige, fællesskaber, 
deltagerpositioner og handlerum.
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ange flygtninge og familie-
sammenførte personer lever dét, man kan betegne som hyper-
prekære hverdagsliv. Det vil sige liv præget af en sammensat 
uvished og usikkerhed, som gennemsyrer økonomiske, socia-
le, familiære og personlige aspekter af hverdagen (Lewis et al., 
2015; Strauss, 2018; Waite et al., 2015). Hyper-prekaritet refe-
rerer til sammenfletningen af overlappende usikkerheder, og 
omfatter således også sociale relationer og forbindelser, både i 
forhold til familiemedlemmer i hjemlandet og andre eksil-lande 
samt i forhold til den stat og det lokalsamfund, som nyankom-
ne flygtninge forsøger at blive en del af. Et centralt aspekt her-
af er de juridiske rammer, som regulerer adgangs- og opholds-
grundlag, og meget tyder på, at den aktuelle lovgivning, både 
på udlændinge, integrations- og beskæftigelsesområdet, er med 
til at forstærke og forlænge oplevelsen af fundamental usikker-
hed (Lewis et al., 2015).  
    Det såkaldte ’paradigmeskifte’ i dansk udlændinge- og inte-
grationspolitik, som blev vedtaget i lov nr. 174 af 20/02/2019 i 
forlængelse af Finansloven 2019 – L140, forstærker kun den-
ne udvikling. Paradigmeskiftet indebærer blandt andet, at alle 
opholdstilladelser som udgangspunkt er midlertidige, at Inte-
grationsprogrammet omdøbes til ‘selvforsørgelse- og hjemrej-
seprogram’, og at integrationsydelsen betegnes ‘selvforsørgel-
se- og hjemrejseydelse’, mens den reduceres for forsørgere efter 
tre års ophold i Danmark. I praksis vanskeliggør dette foran-
derlige og tiltagende restriktive integrationslandskab ikke bare 
hverdagen for personer, der er flygtede eller blevet familiesam-
menført, men også for de fagprofessionelle i kommuner og lo-
kalsamfund, som til daglig arbejder på at bringe nye borgere i 
beskæftigelse eller uddannelse.  

    De løbende ændringsforslag og juridiske stramninger 
hænger sammen med, at integrationsfeltet gennem en læn-
gere årrække har været præget af stor politisk og medie-
mæssig bevågenhed. Der produceres løbende nye statistik-
ker og målinger over hvem og hvor mange flygtninge, der 
nu er blevet selvforsørgende, ligesom de enkelte kommu-
ners indsats i forhold til at støtte denne proces monito-
reres nøje (Integrationsbarometer, 2019). Mange af disse 
kvantitative målinger har et entydigt fokus på selvforsør-
gelse (Rockwool, 2016; KL 2017; KORA 2017), mens mere 
kvalitative undersøgelser peger på, at civilsamfundet har 
stor betydning for flygtninges muligheder for at etable-
re sig i Danmark (Whyte et al., 2018; LG Insight, 2019). 
Det er dog stadig begrænset med forskning, som tager ud-
gangspunkt i lokale aktørers perspektiver herpå, og som 
undersøger flygtninge og familiesammenførte personers 
oplevelser af at deltage i beskæftigelsesfremmende tilbud, 
såvel som deres forståelser af hvilke forhold, relationer og 
forbindelser, der har betydning for flygtninges bestræbel-
ser på at blive selvforsørgende og skabe et sammenhæn-
gende liv (Larsen, 2011; Whyte, 2015; Shapiro, 2018). Disse 
bestræbelser kan ikke betragtes som isolerede, individuel-
le strategier, men skabes i lokale sammenhænge og prak-
sisser, ikke mindst gennem møder med professionelle, fri-
villige og lokale borgere, hvorfor vi i analysen inkluderer 
multiple perspektiver og betydningskonstruktioner. Bag-
grunden for nærværende forskningsprojekt er således at gå 
’bagom’ statistikkerne for at belyse flygtninges sociale na-
vigationer i og uden for det kommunale integrationspro-
gram, samt betydningen heraf for etablering af nye fælles-
skaber, deltagerpositioner og handlerum. 
    Ved at anvende begrebet ‘social navigation’ som analy-
tisk perspektiv zoomer vi i artiklen ind på samspillet mel-
lem ’agency’ og bevægelige strukturelle betingelser (Vigh, 
2009). Begrebet, der er udviklet af antropologen Henrik 
Vigh på baggrund af feltarbejde i Guinea-Bissau, gør det 
muligt at belyse og beskrive menneskers ageren i forhold 
til konstant foranderlige livsbetingelser og deres samtidige 
bestræbelser på at bevæge sig i retning af en ønsket frem-
tidig position, hvilket også kan karakteriseres som ’moti-
on within motion’ (Vigh, 2009:425). Med betoningen af na-
vigationer som sociale bidrager analysen med et mere 
kontekstuelt forankret perspektiv på, hvordan mennesker 
bevæger sig og håndterer livssituationer præget af ufor-
udsigelighed og forandring, end individualiserede forståel-
ser af f.eks coping og ressourcer, som vi blandt andet finder 
hos Kooy & Bowman (2018) i deres undersøgelse af flygt-
ninges navigationer i det australske asylsystem. Vi advoke-
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rer således for en forståelse af hyper-prekære processer, der 
er sensitiv over for kontekstspecifikke betydningskonstruk-
tioner og praksisser (Strauss, 2018) og bidrager med en ind-
sigt i forhold og forbindelser, der understøtter og får betyd-
ning for flygtede personers ageren og håndtering af svære 
hverdagsliv. Denne tilgang gør det muligt at belyse samtidige 
processer af kontinuitet og forandring, som ikke alene pro-
ducerer afmagt og fortvivlelse, men også nye muligheder for 
deltagelse og kollektive handlerum (Jørgensen, 2016).

ETNOGRAFISK INSPIRERET FELTARBEJDE  
I TO LANDKOMMUNER
Denne artikel bygger på analyser i forskningsprojektet “Nye 
borgeres veje mod selvforsørgelse: alsidige beskæftigelses-
forløb og kapacitetsopbygning i danske landdistrikter”, som 
er gennemført i perioden september 2018 - marts 2019 og fi-
nansieret af Erhvervsministeriets Landdistriktspulje 2018. 
Med udgangspunkt i et etnografisk inspireret feltarbejde i to 
landkommuner har vi gennemført deltagerobservationer i et 
beskæftigelsesrettet integrationsprojekt udbudt af en lokal 
civilsamfundsorganisation, som vi kalder ’Solsikken’, samt på 
en sprogskole i samme kommune.1 Solsikken har i årtier dre-
vet lokale kulturtilbud og arbejdet for at skabe et alsidigt ar-
bejdsmarked, og da der i 2015 blev boligplaceret 200 flygt-
ninge i den kommune, hvor Solsikken holder til, begyndte de 
at tilbyde beskæftigelsesrettede integrationsforløb målrettet 
nyankomne flygtninge og familiesammenførte personer. Si-
den har Solsikken både modtaget personer, der af jobcentret 
er kategoriseret ’aktivitetsparate’ og ’jobparate’, og placeret 
dem i interne afklarings- og opkvalificeringsforløb centreret 
omkring en café og et storkøkken, eller eksterne virksom-
hedspraktikker hos lokale erhvervsdrivende.   
    Ud over deltagerobservation i Solsikken og på sprogsko-
len, har vi gennemført kvalitative interviews, både individu-
elle, parvise og fokusgrupper, med i alt 63 personer, heraf 42 
med flygtningebaggrund fra henholdsvis Syrien og Eritrea, 
men også med personer fra Afghanistan, Congo og Iran. Dis-
se samtaler blev gennemført med eller uden tolk, afhængigt 
af den enkeltes danskkundskaber og egne ønsker. Herud-
over har vi interviewet en række frivillige og fagprofessionel-
le med forskellige grader af tilknytning til det kommunale in-
tegrationsprogram, herunder ledere og medarbejdere fra de 
to kommuners beskæftigelsesafdelinger, en privat virksom-
hed med fokus på beskæftigelse, to lokale sprogskoler, frivil-
lige fra Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og lokale ildsjæ-
le, samt leder, medarbejdere og frivillige i Solsikken. Endelig 
har vi haft en række mere uformelle samtaler med personer, 
vi mødte gennem feltarbejdet, både på forskellige arbejds-
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Ovenstående udsagn fra deltagere i forskningsprojek-
tet peger på den fundamentale usikkerhed, som perso-
ner med flygtningebaggrund lever med og som forstærkes 
hver gang, der fra politisk side introduceres nye lovforslag 
og regler på udlændinge- og integrationsområdet. Mellem 
2001 og 2009 blev udlændinge- og integrationslovgivningen 
i gennemsnit ændret én gang om måneden (Gammeltoft-
Hansen & Whyte, 2011), og i august 2018 fejrede integrati-
onsminister Inger Støjberg stramning nr. 100 i løbet af de 
seneste tre år. Da forslaget til Finansloven for 2019 blev 
annonceret i december 2018 og præsenteret som et ’para-
digmeskifte’ i dansk udlændinge- og integrationspolitik, 
blev usikkerheden i forlængelse af flugt og midlertidigt 
ophold yderligere forstærket. Forslaget vakte bekymrin-
ger af både eksistentiel og økonomisk karakter og skabte, 
som det ses af citaterne ovenfor, en bølge af frygt og øget 
uvished for både opholdsgrundlag og fremtidsplaner. Den-
ne frygt er således en næsten kronisk følgesvend for man-
ge med midlertidig opholdstilladelse, hvilket nedenståen-
de og nærmest profetiske udsagn fra den syriske kvinde 
Rihanna understregede allerede i januar 2018: 
    “Der kommer hele tiden noget ny lovgivning og det be-
kymrer mig. Det gør det hele meget sværere, især når de 
strammer reglerne. Måske regeringen en dag finder på, at 
alle flygtninge og indvandrere skal sendes tilbage til deres 
hjemland? Det gør mig bekymret og det fylder meget” (Ri-
hanna, jan. 2018)

Uvished om fremtiden er et alment menneskeligt vil-
kår, men forskning peger på, at uvished og usikkerhed 
ofte udgør en styrende mekanisme i flygtninges hverdags-

pladser, i Solsikken og på sprogskolen, i boligområder m.m., 
som ligeledes er nedfældet som feltnoter og blevet en del af det 
bagtæppe, vi bygger analyserne på. Når vi har valgt denne til-
gang, skyldes det etnografiens blik for hverdagslivets komplek-
sitet og nuancerigdom (Hammersley & Atkinson, 1995), som har 
gjort det muligt for os at forstå betydningen af sociale navigati-
oner i hyper-prekære hverdagsliv. Gennem gentagne læsninger 
af de transskriberede interviews og feltnoter har vi identificeret 
temaer, som gik igen og optrådte på tværs af kategorier i det 
empiriske materiale. Mens analysen er teoretisk informeret, in-
spirerede den dialektiske proces i form af empiriske læsninger 
i dialog med anden forskning inden for feltet til en udforskning 
af samspillet mellem strukturelle betingelser, hverdagsliv og so-
ciale navigationer i og uden for Integrationsprogrammet. Vores 
tilgang til analyse er således inspireret af social praksisforsk-
ning (Ortner, 2006; Pink, 2012) og kritisk psykologisk praksis-
forskning (Kousholt, 2018). 

DEN POLITISKE PRODUKTION  
AF HYPER-PREKÆRE HVERDAGSLIV 
”Den sidste lov gjorde rigtig ondt på os. […] Jeg troede, at jeg 
skulle studere, gå videre med min fremtid. […] Men nu bli-
ver det ødelagt. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg flytte igen? Skal vi 
tilbage til Syrien? Vi kan ikke leve der. […] Hvad med mine 
børn? De vil gerne studere. Hvad med vores drømme? Skal de 
ødelægges igen? […] Vi har gjort alt. Jeg er sikker på at vi er 
en rigtig succesfamilie” (Lina, syrisk kvinde, dec. 2018)

“Problemet er, at vi ikke kan være i Danmark, eller vi véd 
ikke, hvad der kan ske i fremtiden, så vi kan ikke tænke nu” 
(Mazouk, eritreisk mand, dec. 2018)

“Ovenstående udsagn fra deltagere 
i forskningsprojektet peger på den 
fundamentale usikkerhed, som 
personer med flygtningebaggrund 
lever med”
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liv (Horst & Grabska, 2015). Usikkerheden forbundet med at 
flygte fra krig, søge asyl og bekymringer for familiemedlem-
mer ophører ikke med tildeling af en midlertidig opholds-
tilladelse, men overlapper med og forstærkes af økonomi-
ske udfordringer og usikre fremtidsperspektiver i Danmark. 
Usikkerheden bliver med andre ord hyper-prekær og forlæn-
get i det uvisse, og produceres ikke blot gennem den aktuelle 
udlændinge- og integrationslovgivning, men ser ud til i prak-
sis også at blive forstærket af den aktive beskæftigelsespoli-
tik. Samspillet mellem integrationslovgivning og arbejdsmar-
kedet udgør dermed et magtfuldt neksus, som bliver særlig 
tydeligt i landområder præget af høje ledighedstal, affolkning 
og lokal butiksdød. I det følgende afsnit vender vi derfor 
blikket mod lokale bestræbelser på at understøtte flygtninge 
og familiesammenførte personers veje mod selvforsørgelse.
 
”ALTSÅ, HVAD HAR I GANG I?”  
– USIKRE ANSÆTTELSER OG UDSIGTSLØSE  
PRAKTIKFORLØB I EN PRESSET HVERDAG 
Med integrationslovens entydige fokus på selvforsørgelse og 
det politiske krav om at møde alle som ’jobparate’ fra dag ét, 
der blev indført som resultat af trepartsaftalen på integra-
tionsområdet i 2016, indtræder nyankomne flygtninge - gen-
nem deres tilknytning til kommunernes jobcentre - i den ak-
tive beskæftigelsespolitik. Selvom alle undersøgelser peger 
på, at vi i den igangværende højkonjunktur har fået langt fle-
re flygtninge ind på arbejdsmarkedet (f.eks. Integrations-
barometeret, 2019), er der stadig en relativ høj andel af de 
personer, som kom hertil i 2014 og 2015, der går fra det ene 
opkvalificerings- eller praktikforløb til det næste, og som 
dagligt kæmper for at skabe et sammenhængende hverdags-
liv. I 2017 var 56 procent af de personer, som fik tildelt flygt-
ningestatus i Danmark i 2015, selvforsørgende eller stude-
rende, hvorved 44 procent stadig var tilknyttet kommunale 
jobcentre og deltog i beskæftigelsesfremmende forløb (Inte-
grationsbarometer, 2019). Det gælder ikke kun dem, der ka-
tegoriseres som ‘aktivitetsparate’, det vil sige borgere, der 
vurderes at have problemer ud over ledighed. Også for mange 
‘jobparate’ skaber den aktive beskæftigelsesindsats frustrati-
oner og usikkerhed. I de to udsagn nedenfor fortæller Amir, 
en ung syrisk mand uden børn, og Malik, en familiefar fra Sy-
rien, eksempelvis:

”Jeg arbejdede 6 mdr. i praktik, to dage om ugen. Og de 
sagde til mig: ‘Du kan ikke få arbejde her, men kommunen si-
ger, at du skal være i praktik her’. Okay, det er spild af min 
tid, jeg skal finde en anden plads, okay. For kommunen de 
véd godt, at der ikke er noget arbejde” (Amir, dec. 2018)

“Jeg startede i praktik og var rigtig glad for det. Jeg fik 

meget ros og var god til arbejdet. Så efter tre måneder siger 
de, at de gerne vil forlænge praktikken, fordi der er stor chan-
ce for job bagefter. Så jeg håbede, og efter tre måneder blev 
det igen forlænget […]. Indtil det blev et år, og så siger jeg 
til sidst: ‘Altså, hvad har I gang i? Kan jeg få et arbejde eller 
ej?’. Og så til sidst siger de ‘Nej, du skal finde dig noget an-
det’. Selvom de har sagt flere gange, at jeg var rigtig god til 
det.” (Malik, nov. 2018)  

Malik var glad for indholdet af den omtalte virksomheds-
praktik - trods oplevelsen af at blive udnyttet som ’gratis ar-
bejdskraft.’ Ligeledes fortalte nogle af de yngre mænd, vi 
talte med, også om værdifulde sprog- og virksomhedsprak-
tikker, der havde haft betydning for deres efterfølgende an-
sættelser i ordinære job. Flertallet af dem, vi mødte, både 
med og uden job, gav dog udtryk for store frustrationer og 
berettede om på hinanden følgende praktikforløb, hvor de 
f.eks. ikke havde kollegaer at tale dansk med, men gjorde 
rent, vaskede op eller stod på et lager alene uden nogen sik-
kerhed for, at de havde udsigt til et lønnet job. De fortalte 
blandt andet om psykiske belastninger, udmattelse og fysisk 
ubehag, som de mange praktikker, kurser og opkvalifice-
ringsforløb i værste fald bidrog til. Rihanna, en syrisk kvinde 
som blev familiesammenført med sin mand i 2016, og som ud 
over et job som køkkenhjælper 10 timer om ugen også sidelø-
bende er i aktiverings- og praktikforløb, forklarer således: 

“Jeg er meget træt. Jeg går et år og fem måneder og laver 
5-6 praktikker. Og efter praktik, så siger de ‘Undskyld, vi har 
ikke arbejde’. […] Det stresser mig, det gør ondt i mig. Jeg 
kaster op og tænker meget. Det er ikke så godt for mig […]. 
Tænker på mit hjemland, tænker på at arbejde, tænker på 
at læse [studere, red.], tænker på mine børn” (Rihanna, okt. 
2018)

I dette konstant bevægelige ‘integrationslandskab’, hvor selv-
forsørgelse er øverst på dagsordenen, har også de professio-
nelle vanskelige arbejdsbetingelser, hvilket kom til udtryk i 
flere af vores samtaler med både kommunale frontmedarbej-
dere og andre aktører på beskæftigelsesområdet. Lederen og 
medarbejdere i Solsikken oplevede et svært gennemskueligt 
system og et pres i forhold til at leve op til deadlines, aftaler 
og forventninger:

”Det er en kæmpe, altså en millionindustri det der. […] 
Det er jo kun paragraffer og refusioner og grafer. Og altså, 
du mister fuldstændigt det der med borgeren, ikke? […] Det 
handler bare om at skaffe folk i praktik, bare for at skaffe, 
altså uanset om det er relevant eller ej, eller giver mening el-
ler noget. Så skal folk bare mases ind i alt muligt […]. Folk 
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bliver bare totalt udnyttet” (Kristian, leder af Solsikken, dec. 
2017)

”Der bliver stillet rimeligt stramme krav. Altså, der har hele 
tiden været lovkrav, men de er måske ikke altid blevet overholdt. 
Men tingene har ændret sig. Der er kommet nye kontrakter med 
mere afrapportering, mere journalisering. […] Og så er der dét 
med, at borgerne ikke har lyst til at komme i praktik. De vil ger-
ne have et job, men praktik er de ikke specielt motiverede for, og 
det er rigtig svært når der er det her lovkrav om, at det skal du. 
Du har ikke noget valg” (Clara, medarbejder i Solsikken, nov. 
2018)

Ovenstående udsagn viser, at det beskrevne neksus af udlændin-
ge-, integrations- og beskæftigelseslovgivning rammer alle aktø-
rer i feltet, ikke mindst civilsamfundsorganisationer som Solsik-
ken der, gennem rollen som ’anden aktør’, på en og samme tid 
er underlagt, såvel som medskaber af, hyper-prekære processer 
og hverdagspraksisser (Jørgensen & Sievers, 2015). Således bli-
ver de statslige forbindelser, det vil sige relationerne og kommu-
nikationen mellem stat og borger, som rammesætter og styrer 
en stor del af flygtninges hverdagsliv (Whyte, 2015), også vanske-
liggjort af integrationslandskabets bevægelighed og svære gen-
nemskuelighed. Med denne indsigt bliver flygtninges deltagelse i 
uformelle netværk og lokale fællesskaber afgørende i forhold til 
deres sociale navigationer og bestræbelser på at skabe en værdig 
tilværelse i Danmark. 
 
SOCIAL NAVIGATIONER GENNEM  
LOKALE FORBINDELSER OG FÆLLESSKABER
Hvor ’hyper-prekaritet’ er et relevant begreb, når vi skal under-
søge og forstå den sammensatte usikkerhed, som præger mange 
flygtninge- og familiesammenførte personers hverdagsliv, risike-
rer man samtidig med en ensidig anvendelse af dette begreb, at 
bidrage til kategoriseringen af flygtninge som ’passive ofre’ for 
svære livsbetingelser og derved som personer uden handlekraft 
eller indflydelse på deres livssituation (Jørgensen, 2016). Her er 
begrebet ’social navigation’ afgørende i forhold til at fremhæve 
og begrebssætte personers daglige ageren i forhold til foranderli-
ge livsbetingelser og samtidige bestræbelser på at bevæge deres 
liv i en ønsket retning (Vigh, 2009). I forskningsprojektet fandt 
vi, at sociale navigationer blev muliggjort gennem deltagelse i 
forskellige former for lokale fællesskaber og forbindelser, som 
fik stor betydning for netop flygtninges deltagelsesmuligheder 
og skabelse af nye handlerum.  
    Ikke overraskende, men helt centralt, er det, at flygtninges 
forbindelser til lokale borgere og organiseringer gør det muligt 
at bryde den sociale isolation, som kendetegner en del flygtnin-
ges hverdagsliv i Danmark (Shapiro 2018, Shapiro & Montgo-

“Også for mange 
‘jobparate’ 
skaber 
den aktive 
beskæftigelses- 
indsats 
frustrationer  
og usikkerhed”
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mery, 2019). Den syriske kvinde Mina beskriver f.eks. betyd-
ningen af at deltage i Solsikkens storkøkken, hvor hun laver 
mad sammen med andre flygtninge, frivillige og medarbejde-
re;  
    “Man lærer hinanden at kende, så man bryder den barrie-
re, så vi ikke er bange for hinanden”.  
    For nogle af dem, vi talte med, er deltagelsen i opkvalifi-
ceringsforløb, praktik eller et ugentlige besøg af en frivillig 
‘kontaktperson’ den eneste relation, de har med lokale bor-
gere, der ikke repræsenterer det kommunale system. Derfor 
er disse forbindelser og sociale sammenhænge afgørende hol-
depunkter i det, vi ovenfor beskrev som hyper-prekære hver-
dagsliv.  
    Skabelsen af et sammenhængende hverdagsliv forudsæt-
ter også, at man kan gennemskue og navigere i et omskifte-
ligt offentligt system, hvilket ofte er en udfordring. Mange 
flygtninge og familiesammenførte personer oplever således at 
fare vild i velfærdsstatens bureaukratiske organiseringer, og 
ikke mindst i de forskellige tilbud, som bliver formidlet på 
dansk via e-Boks, og som ikke altid er koordineret internt. 
Inger-Marie, en sprogskolelærer, fortæller:

“Altså, vi har kursister her, som kan møde op uden at vide, 
om de skal være her eller om de skal være i en praktik, på et 
kursus eller til en samtale på kommunen, fordi de har fået 
besked om det hele på en gang. Ingen kan følge med i det, og 
slet ikke dem selv” (Inger-Marie, dec. 2018)

Den adgang til hjælp med at forstå breve fra kommunen, 
ForældreIntra, SKAT med mere, som tilbydes af lokale ci-
vilsamfundsorganisationer, mentorer og frivillige, på sprog-
skoler, lokale mødesteder, biblioteker, i hjemmet eller i sær-
lige beskæftigelses- og opkvalificeringstilbud, er med andre 
ord afgørende for, at flygtninge kan finde vej i et konstant 
foranderligt integrationslandskab: 

”Haya, som for tiden er i virksomhedspraktik i en stor hvi-
devarebutik, kommer uanmeldt forbi Solsikken for at sige hej 
og få hjælp, fordi hun har overset et brev i sin e-Boks, som in-
formerede om, at hun skulle deltage i et CV-kursus på kom-
munen. Da hun forsøgte at opklare sagen på kommunen, sag-
de hendes sagsbehandler, at der ikke var noget at gøre, og at 
hun ville blive sanktioneret” (Feltnoter, nov. 2018)

At den syriske kvinde Haya tidligere har været i intern prak-
tik i Solsikken betyder, at der minimum er ét sted i byen, 
hvor hun altid kan komme forbi og få hjælp til at forstå kom-
munikationen fra kommunen og samtidig hilse på kendte an-
sigter i form af medarbejdere, frivillige og andre flygtninge. 
Udover at de lokale forbindelser og sociale relationer be-

tyder, at flygtninge har adgang til praktiske og sociale res-
sourcer, mens de opbygger et lokalt netværk, som er helt af-
gørende for at kunne føre et sammenhængende hverdagsliv 
(Shapiro, 2018), så udgør disse arenaer også en kilde til om-
sorg og anerkendelse. Flere af deltagerne i forskningspro-
jektet fremhæver dem som helt afgørende ved at beskrive de 
mennesker, som de møder herigennem, som deres venner el-
ler nye familiemedlemmer. Dina, en syrisk kvinde, beskriver 
således hendes frivillige kontaktperson fra en lokal NGO på 
følgende måde: 

“Jeg betragter hende som min mor. Hun har støttet mig. 
Hun har betydet så meget for mig. Hun har støttet os hele ve-
jen igennem”. 

Og på linje hermed fortæller Mina, der har deltaget i et 
særligt forløb på sprogskolen, hvor de mødes og undervises i 
en mindre gruppe: 

“De har virkelig været søde og fulde af forståelse for én. Så 
et smil eller et godt ord betyder virkelig meget for mig. Det be-
tyder mere end 1 mio. kroner“.

 Disse udsagn peger på, at basal medmenneskelighed, for-
ståelse og omsorg har stor betydning for at kunne oprethol-
de dagligdagen i et hyper-prekært hverdagsliv. For flere af 
deltagerne i Solsikkens interne opkvalificeringsforløb, hvor 
de arbejdede i et køkken sammen med ansatte og frivillige, 
blev der skabt et social fællesskab med både grin, gråd og 
udveksling af informationer, fødevarer, kram og jokes delta-
gerne imellem. Dette fællesskab rakte ofte ud over den ak-
tuelle tilknytning til et konkret forløb, hvilket vi så for Haya 
ovenfor, og som også illustreres i følgende eksempel:

”Mehmet, en enlig syrisk mand i 50’erne, som både slås 
med fysiske og psykiske udfordringer samt et stort forbrug af 
medicin, har flere fejlslagne praktikophold bag sig. De ansat-
te i Solsikken fortæller, at han kun ‘holder’ et par uger, hver 
gang han kommer i ekstern virksomhedspraktik, og så ryger 
han tilbage til dem igen. Lige nu er han ikke i gang med et 
forløb, hverken internt eller ekstern, men alligevel dukker han 
op i storkøkkennet, hvor han straks går i gang med at anrette 
dagens frokost og sirligt pynter fadene med krydderurter og 
citronskiver. Han fortæller med et stort smil, at han elsker at 
lave mad og tidligere, i Syrien, har arbejdet i køkkenet på en 
restaurant” (Feltnoter, okt. 2018)

Uddraget ovenfor referer blot til én af de dage, hvor vi mødte 
Mehmet i Solsikken. Ofte kom han forbi omkring frokosttid 
og blev i flere timer, mens han lavede kaffe, deltog i køkken-
snakken eller gav en hånd med, når der skulle bæres stole og 
dækkes op i café eller spisesal. Hans glæde over at kunne bi-
drage og dermed deltage i en social sammenhæng, hvor han 
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er velkommen og bliver mødt med interesse, peger på betyd-
ningen af ’åbne døre’ lokalt, hvor man kan opsøge hjælp, so-
cialt samvær og hvor der ikke mindst etableres muligheder 
for at deltage som andet end ´flygtning’. Og selvom de fle-
ste har mere end travlt med at leve op til de krav, der stil-
les i integrationsprogrammet, og samtidig få hverdagslivet 
til at hænge sammen, udgør adgangen til lokale fællesskaber 
også en mulighed for at støtte andre nyankomne flygtninge i 
lokalområdet. For Lina og hendes mand, der begge har boet 
fem år i Danmark, var det f.eks.  afgørende, at de som frivil-
lige i en lokal Røde Kors butik kunne hjælpe andre menne-
sker med at navigere i nye sammenhænge og falde til i lokal-
området. Muligheden for at kunne deltage i - og bidrage til 
- et lokalt fællesskab kan således betyde, at mennesker, som 
har flygtningestatus i Danmark, for en tid kan være mere og 
andet end ‘flygtning’; f.eks. ‘frivillig’, ‘kok’ eller ’køkkenmed-
hjælper’. På den måde bliver adgangen til forskellige former 
for lokale fællesskaber en mulighed for udvikling af nye del-
tagerpositioner og dermed også for nye handlemuligheder. 
Det sidste blev ikke mindst tydeligt på en af feltarbejdets 
sidste dage i december 2018, hvor deltagerne i Solsikkens 
storkøkken højlydt udtrykte deres frustrationer og ivrigt 
diskuterede danske politikeres seneste forslag til stramnin-
ger af udlændinge- og integrationslovningen:

”Finansloven for 2019 er lige blevet offentliggjort og dis-
kuteres højlydt af kvinderne i køkkenet. Rihanna siger, at 
hun har skrevet på en Dansk Folkeparti-politikers Facebook-
side og spurgt, hvorfor han ikke tror på, at muslimer i Dan-
mark ’Faktisk arbejder hver dag? – de går i sprogskole, lærer 
dansk, arbejder eller i er praktik’. Hun fortæller, at de alle 
sammen skal til en demonstration i København, og hun er 
sikker på, at der vil komme rigtig mange mennesker. En kvin-
de, som sidder ved køkkenbordet, begynder at diskutere et for-
slag om at sende afviste asylansøgere til øen Lindholm, som 
hun hurtigt betegner som ’Danmarks Guantánamo’. Vittig-
hederne ryger på tværs af bordet, hvor navngivne politikere 
placeres på øen for at lave mad til kvinderne i storkøkkenet” 
(Feltnoter, dec. 2018) 

Som uddraget fra vores feltnoter viser, bliver storkøkke-
net, der officielt er en del af Solsikkens beskæftigelsesrette-
de integrationsprojekt, en væsentlig arena for udvikling af 
nye deltagerpositioner og handlerum, hvor kvinderne gen-
nem galgenhumor og kreativitet ikke bare bevæges af hyper-
prekære processer, som de i princippet har begrænset ind-
flydelse på, men også forhandler og dermed bevæger disse 
processer gennem udvikling af et kollektivt handlerum, som 
potentielt muliggør nye forbindelser og deltagerpositioner. I 

det konkrete eksempel som politiske aktører til demonstra-
tionen ”Hold fast i menneskerettighederne, Danmark”, der 
blev markeret i flere danske byer den 10. december 2018, års-
dagen for FNs menneskerettighedserklæring.  
 
FORBINDELSE OG FÆLLESSKAB  
ÅBNER MULIGHEDER
Ved at følge flygtninges sociale navigationer i hyper-prekæ-
re hverdagsliv præget af et magtfuldt neksus af udlændinge-, 
integrations- og beskæftigelseslovgivning bliver det tydeligt, 
at adgang til lokale forbindelser og fællesskaber bidrager til, 
potentielt at overskride produktionen af uvished og magtes-
løshed. Gennem et fokus på kontekstspecifikke betydnings-
konstruktioner og praksisser åbnes der for en forståelse af 
hyper-prekære processer og hverdagsliv, der ikke kun er ka-
rakteriseret af fortvivlelse og håbløshed. Eksempelvis for-
tæller Rihanna ikke kun om ’udmattelse’ og Amir ikke kun 
om at ’spilde sin tid’, men også om nye muligheder for delta-
gelse og kollektiv handlekraft, som når Mehmet kommer for-
bi storkøkkenet og anretter frokost, når Lina er frivillig i den 
lokale genbrugsbutik, og når politiske beslutninger udfordres 
gennem kollektiv deltagelse i en offentlig demonstration. Hy-
per-prekære processer bliver i det perspektiv ikke entydigt 
negative eller entydigt positive, men må forstås, som Jørgen-
sen (2016) påpeger, som samtidige processer af kontinuitet 
og forandring, hvilket netop er den dobbelthed, som et fokus 
på sociale navigationer åbner op for.  
    Vores analyser viser således, hvordan lokale forbindelser 
og muligheder for at blive del af sociale fællesskaber har af-
gørende betydning for flygtninges sociale navigationer i en 
hyper-prekær hverdag, hvor selvforsørgelse står øverst på 
dagsordenen hos både myndigheder og flygtningene selv. I 
et bevægeligt og svært gennemskueligt integrationslandskab 
udgør disse forbindelser og fællesskaber væsentlige ressour-
cer i forhold til flygtninges bestræbelser på at skabe bære-
dygtige hverdagsliv. Dermed peger forskningsprojektet på 
vigtigheden af, at kommuner prioriterer at skabe rammer for 
et godt samarbejde med lokale civilsamfundsaktører. Sam-
tidig er det afgørende, at sagsbehandlere og andre front-
medarbejdere er bevidste om og anerkender civilsamfundets 
centrale betydning for flygtninges skabelse af et sammen-
hængende hverdagsliv og arbejder aktivt på at styrke disse 
lokale forbindelser, fællesskaber og handlerum. 

NOTER
1  Alle person- og stednavne er af etiske hensyn erstattet af 

pseudonymer, ligesom oplysninger af særlig følsom ka-
rakter er udeladt. 
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