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RESUMEN 

Los mejores inmigrantes, los latinoamericanos 

La integración de los inmigrantes es un tema del cual se habla mucho en Dinamarca. El discurso 

sobre la inmigración se enfoca básicamente en aquellos inmigrantes que la población danesa más 

nota en su cotidianidad y en los medios de comunicación enfrentan grandes problemas con su 

adaptabilidad y convivencia con la  sociedad danesa (principalmente los inmigrantes musulmanes).  

El presente trabajo de investigación analiza cómo es pertenecer a una de las categorías de 

inmigrantes fuera del foco, es decir, los inmigrantes latinoamericanos  y así de este modo dar una 

nueva perspectiva a la situación de inmigración e integración con la cultura danesa.  

Los resultados del análisis evidencia cómo el discurso danés sobre los inmigrantes, primeramente  

musulmanes, les afecta a los latinoamericanos entrevistados en este etudio. Estos últimos han 

identificado las categorías que usan los daneses cuando hablan de los inmigrantes y han aprendido 

a usar estas clasificaciones para negociar su propia identidad de una manera que logra que los 

daneses los perciban como mejores inmigrantes que otros. 

En este proceso fueron entrevistados siete inmigrantes de seis paises de América Latina que llevan 

viviendo entre 4 y 36 años en Dinamarca. Este estudio que es basado en el método  

fenomenológico, el cual tiene como  objetivo obtener una comprensión integral de la vida de los 

entrevistados, realizó las entrevistas de una forma semiestructurada con el fin de obtener las 

historias de la manera más espontánea y verosímil.  

El problema principal que impulsó todo el estudio es ¿Cuáles son las identidades que los 

entrevistados negocian en las entrevistas? De esta manera la investigación se basa en la 

comprensión de esa identidad que es construida fundamentalmente en relación con otros, y por 

tanto  el  punto de vista teórico son la teoría de la identidad social y  la categorización de Richard 

Jenkins, la negociación de la identidad de William B. Swann y Jennifer K. Bosson, y la teoría del 

posicionamiento de Bronwyn Davies y Rom Harré.  

El trabajo consiste en cinco partes en las cuales analizó detenidamente los factores que han 

modificado la identidad de los entrevistados, es decir: sus sentidos de pertenencia nacional, sus 
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sentidos de pertencia grupal, su opinión de otros inmigrantes y las situaciones de categorización 

que experimentan ellos en su vida en Dinamarca. Por medio de este análisis se argumenta el tema 

y titulo de la presente tesis – la negociación de la identidad de los entrevistados como mejores 

inmigrantes.  

Al analizar cómo se posicionan y usan las categorías aprendidas de los daneses en su negociación 

de la identidad también se evidencia que el mundo de la vida de los entrevistados encierra 

muchos antagonismos al respeto a su integración y al sentimiento de pertenecer a una comunidad 

nacional. Los entrevistados dicen que se sienten muy bien en Dinamarca, que son integrados y que 

les gusta relacionarse con los daneses. Sin embargo, cuentan varias historias de situaciones en las 

cuales han experimentado situaciones negativas por parte de los daneses en su condición de  

inmigrante. También rechazan enfáticamente el discurso negativo sobre los inmigrantes, incluso 

los musulmanes, aunque no evitan usar las categorías de los daneses en su negociación de la 

identidad. 
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1. INDLEDNING 

1.1 Introduktion 

Det er ingen nyhed, at vi i Danmark beskæftiger os utroligt meget med indvandrerspørgsmål både 

i vores hverdag, i den politiske diskussion og i medierne. De fleste har en mening om 

indvandrerspørgsmålene eller i hvert fald en forestilling om, hvordan situationen ser ud. Det er 

heller ikke nogen hemmelighed, at der er mest fokus på de muslimske indvandrere i Danmark. 

Fokus ligger på de grupper, der er størst eller fylder mest i gadebilledet, og på dem, folk opfatter, 

der er problemer med. Vores opfattelse af indvandrerne og deres opfattelse af os og dem selv 

påvirker vores forhold og den måde, hvorpå vi lever sammen i Danmark.  

Men hvad med de grupper af indvandrere, der ikke er specielt tydelige i gadebilledet eller ikke 

dagligt, hvis nogensinde, bliver fremstillet i medierne? Hvordan er det for dem at leve i et samfund 

som Danmark, der i sit store fokus på indvandring og integration synes ikke at bemærke dem eller 

måske forveksler dem med andre grupper? Hvad er deres opfattelse af deres situation, dem selv 

og danskerne? Dette speciale omhandler én af disse grupper nemlig latinamerikanerne.  

Gennem en kvalitativ undersøgelse med semistrukturerede interviews med latinamerikanere i 

Danmark er det blevet tydeligt, hvordan flere latinamerikanere indtræder i den diskurs, der i 

Danmark siger, at nogle indvandrere er bedre end andre. Latinamerikanere har lært de forskellige 

kategorier at kende, som vi bruger om indvandrere, og de har forstået at forhandle en identitet, så 

de opfattes som gode indvandrere. De har lært, det er fordelagtigt ikke at blive opfattet som 

muslim, og at deres egen kultur har et positivt ry i Danmark. Selvom de i de fleste tilfælde formår 

at forhandle den identitet, de gerne vil forbindes med, undgår de dog alligevel ikke kategorisering 

og bliver ikke rigtig betragtet som en del af det nationale fællesskab.  

I dette speciale analyserer jeg, hvad det har betydet for deres individuelle og kollektive identiteter 

at komme til Danmark, hvad deres forhold er til andre indvandrere, og hvilken rolle kategorisering 

spiller i deres hverdag. Det er igennem denne analyse, jeg er kommet frem til det netop 

præsenterede gennemgående tema i interviewpersonernes identitetsforhandling, nemlig 

identiteten som de bedre indvandrere, og dette tema er derfor i fokus gennem hele specialet.  
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Analysens teoretiske udgangspunkt er Richard Jenkins tilgang til identitet som noget socialt 

konstrueret. For bedre at finde frem til svarene på min problemformulering og forstå min empiri 

inddrager jeg udover Jenkins’ arbejde med social identitet, herunder gruppeidentifikation, 

kategorisering og etnicitet, også teorier om identitetsforhandling af William B. Swann og Jennifer 

K. Bosson og positionering af Bronwyn Davies og Rom Harré. Disse to teorier har under processen 

vist sig at kunne give mig nogle mere konkrete redskaber i min analyse.  

1.2 Problemformulering 

Det hovedspørgsmål der styrer min analyse er følgende: 

Hvilke identiteter forhandler de latinamerikanske indvandrere i mine interview?  

For at svare på dette vil jeg diskutere følgende underspørgsmål: 

1. Hvad har latinamerikanernes immigration til Danmark betydet for deres individuelle og 

kollektive identiteter?  

2. Hvordan positionerer de adspurgte sig selv og andre indvandrere i interviewene? 

3. Hvilken rolle spiller kategorisering i latinamerikanernes identifikationsproces? 

Jeg fokuserer i analysen på, de identiteter interviewpersonerne forhandler i forhold til deres liv 

som indvandrere i Danmark. Når jeg diskuterer kategorisering er det i forbindelse med 

interviewpersonernes personlige forhold og direkte interaktion med danskere og andre 

indvandrere. De latinamerikanske indvandreres repræsentation i medierne har indtil nu været 

meget begrænset, hvorfor kategorisering i medierne ikke tages op som et centralt emne. Men det 

er selvfølgelig relevant at overveje, hvilken betydning den manglende repræsentation har. 

1.3 Begrundelse for undersøgelsen 

Min motivation for dette speciale er min store interesse i både latinamerikanske forhold og i 

indvandrer- og integrationsspørgsmål i udlandet og herhjemme. Jeg har naturligvis gennem mit 

studie, Cand.Ling.Merc. i Spansk og Amerikanske Studier, beskæftiget mig meget med det spanske 

sprog og forhold i USA og Latinamerika. Jeg har desuden opholdt mig i flere latinamerikanske 

lande både som studerende, frivillig arbejder og rygsækrejsende. Min interesse i integrations- og 
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indvandrerspørgsmål har siden august 2009 fået en mere central rolle i min hverdag, da jeg på det 

tidspunkt blev vikar i ”dansk som andetsprog” på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter. 

Undervisningen af voksne flygtninge og indvandrere har givet mig en ny indsigt i integrations- og 

indvandrerspørgsmål og en bredere forståelse af hele det system, der varetager 

integrationsopgaverne. 

De to områder, Latinamerikanske forhold og integrations- og indvandrerspørgsmål i Danmark, 

virkede umiddelbart svære at kombinere, men min interesse blev alligevel vækket yderligere, da 

jeg tog mig selv i at sige: ”Latinamerikanske indvandrere i Danmark.  Jamen, dem er der jo ingen, 

der har problemer med.” Med det mente jeg selvfølgelig, at vi aldrig hører politikerne eller 

medierne tale om problemstillinger i forhold til de latinamerikanske indvandrere. 

Latinamerikanerne i Danmark forekommer mig at være en meget overset gruppe af andre end os, 

der fagligt eller af almindelig interesse beskæftiger os med latinamerikanske forhold. Dette skal 

ikke nødvendigvis forstås som værende negativt, men jeg undrer mig alligevel over, hvad det 

betyder for deres identifikation og interaktion med andre mennesker i Danmark. 

Jeg forventede i begyndelsen, at der eksisterede et vist fællesskab i det at være latinamerikaner, 

men at man nok som udgangspunkt ville søge mod personer med ens egen nationalitet, når man 

kom til Danmark og skulle skabe et netværk. Dernæst var det min hypotese at nogle 

latinamerikanske indvandrere til tider ville føle et tilhørsforhold til den overordnede gruppe af 

indvandrere. På trods af at danskerne ofte fokuserer mere på andre nationale eller religiøse 

grupper, når vi taler om indvandrere, havde jeg alligevel en forventning om, at nogle 

latinamerikanere godt kunne føle sig i samme båd som ”de andre” med hensyn til den behandling, 

de får af det danske system, eller den kategorisering, de er udsat for fra danskernes side. På 

samme tid forventede jeg dog, der ville være adskillige, der ofte gjorde meget ud af at forklare, de 

ikke er en del af den kategori, som jeg tror danskere fejlagtigt kunne sætte dem i på baggrund af 

deres udseende. For eksempel at de forklarer, at de ikke er muslimer, fordi de så har erfaring med 

at få mere positive reaktioner, når de nævner, hvor de er fra. Disse aspekter af de adspurgtes 

identifikation analyserer jeg i undersøgelsen, ligesom jeg inddrager andre aspekter, der under 

arbejdsprocessen har vist sig relevante.  
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Denne fremgangsmåde ledte mig som sagt frem til opdagelsen af den gennemgående tendens til 

at fremstille sig selv som en af de bedre indvandrere i interviewpersonernes identitetsforhandling, 

hvorfor jeg ændrede mit fokus i undersøgelsen til deres identitetsforhandling. Tendensen viser, 

hvor påvirkede de adspurgte latinamerikanere er af den danske indvandrerdiskurs, og hvor 

splittede de er mellem deres afstandtagen fra danskernes fordomme og deres egen 

identitetsforhandling. I forhandlingen af deres identitet kan de ikke undgå selv at forholde sig til 

de forskelle, de oplever, der er mellem dem og især de muslimske indvandrere, og de forskelle de 

oplever danskerne lægger vægt på. Det er også tydeligt, at der er store modsætningsforhold i 

deres oplevelse af deres egen integration. De føler sig meget integrerede, men oplever alligevel en 

del kategorisering fra danskernes side. 

At jeg udnævner alle latinamerikanere til at tilhøre samme indvandrergruppe skal ikke forstås 

sådan, at jeg ignorerer de i mange tilfælde store politiske, økonomiske og kulturelle forskelle, der 

eksisterer mellem de latinamerikanske lande og disses befolkninger. Jeg vil dog vove at påstå, at 

der også eksisterer visse ligheder mellem grupperne som følge af en vis fælles historie samt i stor 

udstrækning fælles sprog og religion. Det er desuden blevet mit indtryk gennem rejser i 

Latinamerika, at denne opfattelse også eksisterer i den latinamerikanske befolkning. 

Jeg mener, resultatet af denne undersøgelse vil være anvendeligt og interessant for alle, der 

beskæftiger sig med indvandrerspørgsmål i Danmark, måtte det være privatpersoner, offentlige 

eller private instanser, heriblandt også diverse venskabsgrupper og organisationer, der arbejder 

for og med latinamerikanerne i Danmark.  Undersøgelsen vil kunne sætte vores opfattelse af de 

aktuelle integrations- og indvandrerspørgsmål i perspektiv og tillade os at se situationen fra en ny 

synsvinkel.  

1.4 Specialets opbygning 

Jeg afslutter denne indledning med en kort introduktion til den latinamerikanske befolkning i 

Danmark og til min empiri. I kapitel 2 diskuterer og redegør jeg for mit metodevalg, herunder 

undersøgelsesmetoden, interviewformen og mine transskriberinger. I kapitel 3 præsenterer jeg 

teorierne med fokus på deres relevans for min undersøgelse. Kapitel 4 er min analyse. Først 

præsenterer jeg kapitlet og dets gennemgående fokus. Dernæst tager jeg fat på analysen af mine 
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interview. Analysen af interviewene består af fem underafsnit, der til sidst rundes af med en 

opsamling. Kapitel 5 er specialets konklusion og kapitel 6 perspektiveringen. Til sidst følger 

bibliografien og bilagene.  

1.5 Latinamerikanernes indvandring i Danmark 

Hvad folk betegner som Latinamerika er ofte forskelligt. Jeg bruger det selv om alle de lande i 

Caribien, Nord-, Mellem- og Sydamerika, der før var spanske eller portugisiske kolonier, og nu har 

enten spansk eller portugisisk som et af sine officielle sprog. I dette speciale vil jeg fokusere på 

personer fra de spansktalende lande, da jeg ingen brasilianere har været i kontakt med.  

De latinamerikanske indvandrere udgør kun ca. 2 procent af indvandrerne i Danmark. Ifølge tal fra 

Danmarks Statistik var der, ved optællingen i 2009, 8411 latinamerikanske indvandrere og 804 

efterkommere (se bilag 1). Hvis man ikke medregner den største gruppe, brasilianerne, svarer 

latinamerikanerne til kun 1,5 procent af indvandrerne i Danmark. 

De fleste er nok klar over, at der kom mange politiske flygtninge fra Chile i halvfjerdserne i 

forbindelse med militærkuppet i 1973 og Pinochets regime. Chilenerne er også den største gruppe 

næst efter brasilianerne. De fleste andre latinamerikanere er enten kommet til Danmark i deres 

søgen på et bedre liv pga. af kriser og sociokulturelle forhold i deres hjemlande, for at arbejde, 

eller fordi de er blevet gift med danskere. 

1.6 Empiri 

Jeg vil her kort præsentere mine interviewpersoner og diskutere, hvordan jeg har udvalgt dem. Se 

bilag 2 for en overskuelig opstilling af hver interviewpersons pseudonym, oprindelsesland, alder, 

opholdsstatus, år i Danmark, årsag til ankomst, uddannelsesniveau og/eller beskæftigelse og 

familieforhold.   

Interviewpersoner og udvælgelse 

I begyndelsen havde jeg ingen andre kriterier, end at de adspurgte skulle være latinamerikanske 

indvandrere eller flygtninge. Jeg valgte ikke at interviewe efterkommere, da jeg ville fokusere på 

den personlige oplevelse i at komme fra ét land til et andet, og hvad det betød for 



10 
 

identifikationen. I Danmark er latinamerikanerne en lille ”ubetydelig” gruppe, og det er netop det, 

der er centralt i min opgave. Mine interesser er selvfølgelig også afgørende for mit fokus, da jeg 

kunne have valgt en anden lille gruppe. Derudover besidder jeg indsigt i latinamerikanske forhold 

og synes, jeg har en vis forståelse for latinamerikanere i kraft af mine egne rejser, ophold og 

studier, hvilket giver mig et godt grundlag for at skabe en god stemning i kommunikationen med 

dem og undgå kulturelt baserede misforståelser.  

Interviewpersonerne fandt jeg gennem egne kontakter, familie, veninder og kolleger. Det lykkedes 

mig at få cirka lige mange kvinder og mænd. Selvom undersøgelsen ikke kunne være 

repræsentativ, ledte jeg efter folk fra forskellige lande og endte med at have syv 

interviewpersoner fra seks lande. Jeg søgte også en vis spredning med hensyn til alder.  I et forsøg 

på at begrænse mig, inkluderede jeg ikke efterkommere født i Danmark. En sammenligning 

mellem generationers meninger kunne have været interessant, men forekom mig at kunne udgøre 

en hel separat opgave. Derfor er fokus på 1. generation og det sammenlignende element andre 

indvandrere.  

Da de fleste latinamerikanere først kommer til Danmark i voksenalderen, er mine 

interviewpersoner mellem 29 og 65 år og har en gennemsnitsalder på 47. De har i gennemsnit 

været i Danmark i 18 år. Den interviewperson, der har været her kortest tid, har været her i fire år, 

mens chilenerne, som flygtede til Danmark i begyndelsen af 1970’erne, begge har været her i 36 år 

nu. Jeg ville gerne have talt med nogen, der lige var kommet til Danmark, for at få nogle 

førstehåndsindtryk med, men det var desværre ikke muligt. Jeg har ikke fundet grund til at 

begrænse min udvælgelse til folk med specielt udseende, men har i stedet været heldig at få både 

ret europæisk udseende personer med og nogen, der tydeligvis ikke er europæiske. Det var min 

hensigt også at få en eller flere sorte med i undersøgelsen for at undersøge, hvad det betød for 

dem at blive sammenlignet med afrikanere, men dette viste sig desværre heller ikke at være 

muligt.  

Blandt mine interviewpersoner er der både folk med midlertidig opholdstilladelse, permanent 

opholdstilladelse og dansk pas, altså statsborgerskab. Jeg har ikke spurgt ind til indkomst, men der 

er en rimelig stor spredning med hensyn til uddannelsesniveau blandt de adspurgte. Alle 

interviewpersonerne bor i København eller omegn. Det kunne have været interessant at se, om 
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der ville være nævneværdig forskel på deres oplevelser i forhold til, om de var bosat på landet 

eller i byen, men alle mine kontakter er i København, der også er den by hovedparten af 

latinamerikanerne i Danmark er bosat i. 
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2. METODE 

2.1 Undersøgelsesmetode 

Denne undersøgelse er en fænomenologisk undersøgelse. Jeg benytter mig i denne undersøgelse 

af en kvalitativ metode for at finde svar på spørgsmålene i min problemformulering. Som Jenkins 

skriver, er den måde, mennesker definerer deres sociale situationer på, blandt nogle af de 

vigtigste sociologiske datakilder (Jenkins, 2006: 108) og derfor giver semistrukturerede interviews, 

som netop ”søger at indhente beskrivelser af interviewpersonernes livsverden” (Kvale 2009: 45), 

mig den bedste mulighed for at belyse en situation, der ikke før er undersøgt. En kvalitativ 

undersøgelse er tidskrævende og dens data er ikke reproducerbare. Min og interviewpersonernes 

opfattelse og formulering af spørgsmål og svar har indflydelse på mine resultater, og derfor kan 

andre ikke opnå præcis de samme resultater. Samtidig kan den viden, der skabes, ikke 

nødvendigvis automatisk ”overføres til eller sammenlignes med viden i andre situationer”, da 

interviewbaseret viden er kontekstuel (Kvale, 2009: 73). Derimod gør en fænomenologisk 

undersøgelse, der netop ”forsøger at forstå sociale fænomener ud fra aktørens egne perspektiver” 

(Kvale, 2009: 44), mig i stand til at belyse de latinamerikanske indvandreres situation indefra, og 

min undersøgelse tager derfor udgangspunkt i deres egne fortællinger. Med deres historier kan jeg 

opnå en nuanceret forståelse af de adspurgtes livsverden, der ikke ville have været tilgængelig for 

mig, hvis jeg havde benyttet mig af et standardiseret spørgeskema, der ikke giver mig mulighed for 

at stille uddybende spørgsmål.  

Min forforståelse om emnet har indflydelse på den måde jeg anskuer problemstillingerne. Jeg 

erkender, jeg er af den opfattelse, at der eksisterer visse xenofobiske strømninger i Danmark, som 

gør, at indvandrere fra især de mellemøstlige lande mistænkeliggøres på baggrund af deres kultur 

og religion. Min socialkonstruktionistiske tilgang til identitet har også indflydelse på min 

fremgangsmåde og mine resultater. Min overordnede forståelse af, hvordan verden hænger 

sammen, siger at intet i sig selv ”er”. Derfor er det ikke hensigten at komme frem til den objektive 

og ”sande” viden, som en positivistisk tilgang ville antage fandtes. Efter min opfattelse og valgte 

tilgang eksisterer der forskellige sandheder for mennesker i forskellige diskurser. Det 

interviewpersonerne siger, og hvordan de siger det, fortæller meget om dem og deres synsvinkel, 

og på samme tid er det med til at konstruere vores fælles verden. Derfor kan det heller ikke 
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nægtes, at min undersøgelse er personafhængig. Det har jeg dog været opmærksom på gennem 

hele processen, hvorfor jeg har været meget fokuseret på ikke at drage meget generelle 

konklusioner. Mine resultater er alligevel troværdige, da formålet som sagt ikke har været at 

afdække ”den sande virkelighed”, men netop at opnå en forståelse af interviewpersonernes 

livsverden.  

Mine fortolkninger og mit perspektiv er også væsentlige for undersøgelsens resultater, hvorfor de 

er gældende i netop denne undersøgelseskontekst, men ikke kan fremlægge generelle 

forklaringer. Den præsenterede teori bliver som nævnt brugt til at analysere empirien og opnå en 

større forståelse af, hvad der ligger i de adspurgtes fortællinger. I disse fortællinger registrerer og 

fortolker jeg meningen med det, mine interviewpersoner siger, og hvordan de siger det. I et 

kvalitativt interview er det nødvendigt at lytte til de eksplicitte beskrivelser, de udtrykte meninger 

og det, der siges ”mellem linjerne” (Kvale, 2009: 48), og derfor er det ofte vigtigt at følge op på 

interviewpersonernes udsagn med uddybende, be- eller afkræftende spørgsmål. Da jeg ikke på 

forhånd kender interviewpersonernes livshistorier, skal jeg desuden være forsigtig med 

fortolkninger og generaliseringer, så mine konklusioner ikke bliver uetiske (Kvale, 2009: 97). Mit 

personlige forhold til min empiri, der er kommet af, at jeg selv har produceret og analyseret den, 

gør, at jeg er underlagt faren for forskerbias. Jeg skal derfor passe på ikke at påvirke resultaterne 

personligt (Andersen, 2003: 270). Derfor har det under hele processen været vigtigt, at jeg 

forholdt mig kritisk til mit materiale og min fremgangsmåde. Jeg har måttet huske på at være 

skeptisk over for mine egne ideer, så jeg ikke selv opfandt et mønster, der ikke eksisterede i min 

forholdsvis lille empirisamling (Andersen, 2003: 271).  

Interviewene er styrede af mig, men åbne for at gøre plads til interviewpersonernes egne 

spontane fortællinger og nye uventede fænomener. Derfor er det heller ikke hensigten at 

forhindre flertydige og selvmodsigende svar, da disse i sig selv er interessante at diskutere, hvis de 

afspejler objektive modsigelser i personens livsverden og ikke en kommunikationsbrist i 

interviewet (Kvale, 2009: 49). Da jeg netop i løbet af processen har fundet frem til analysens 

centrale emner er modsigelserne interessante og spontaniteten vigtig.  I modsætning til en 

hypotesetestende undersøgelse, hvor det kan være problematisk at opdage nye aspekter af sin 

undersøgelse hele tiden, er det er netop formålet med en eksplorativ undersøgelse, at man lærer 
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gennem hele processen (Kvale, 2009: 136). Der findes ingen eksisterende hypoteser omhandlende 

latinamerikanske indvandrere i Danmark. Derfor gør min undersøgelse nye opdagelser i en ikke før 

undersøgt kontekst, ligesom min analyse både vil fokusere på de temaer, jeg fra arbejdets start 

forventede ville være interessante, og på de temaer, der under interviewene viste sig at være 

relevante at analysere nærmere. 

Resultaterne af denne undersøgelse, der er baseret på syv personlige interview, er ikke statistisk 

generelle og repræsentative, men de kan alligevel pege mod nogle tendenser inden for denne 

undersøgelses specifikke område og kontekst. 

2.2 Interviewform 

Interviewene blev foretaget i periode fra december 2009 til marts 2010. Jeg begyndte med et 

pilotinterview, der gjorde det klart for mig, hvad der var vigtigt at få med, og hvordan det var 

muligt at opnå dette. Som relativ uerfaren interviewer lærte jeg meget af det første interview og 

blev hurtigt bedre til at fortolke undervejs i interviewet og stille de rigtige opfølgende spørgsmål. 

Det ville have været fordelagtigt fra begyndelsen at have haft mere erfaring med personlige åbne 

interview. Derfor var det også min intention at have en større empiri med cirka ti eller flere 

interviewpersoner. Desværre sprang flere fra i sidste øjeblik. På trods af at min empiri er lidt 

mindre, end jeg havde ønsket, mener jeg stadig det er muligt at komme til de konklusioner, jeg 

gør. Det var aldrig meningen, ej heller muligt, at undersøgelsen skulle være repræsentativ for alle 

latinamerikanere i Danmark. Undersøgelsens eksplorative karakter og formål har netop tilladt den 

”umålbarhed”.  

For at skabe det bedste udgangspunkt for åbne interview, som skulle fremlokke svar, der ikke på 

forhånd var planlagt eller selvcensureret af interviewpersonen, lagde jeg stor vægt på at 

interviewene bar præg af en uformel samtale. Eftersom interviewpersonerne i denne 

undersøgelse aldrig skulle være kilder til konkret og objektiv information, men i stedet var med til 

at producere ny viden, var det vigtigt, at vores samtaler mindede mere om samtaler mellem 

venner end samtaler mellem forsker og kilde. Skønt jeg i kraft af min nationalitet og mit udseende 

selvfølgelig havde svært ved at undgå at fremstå som en repræsentant for Danmark ved første 

øjekast, gjorde jeg det alligevel klart for interviewpersonerne, at de skulle prøve at se mig som en 



15 
 

objektiv samtalepartner. Derfor prøvede at sætte mig selv uden for kategorien ”danskerne” ved at 

undgå at sige ”vi danskere” i kommunikationen med mine respondenter, og altså ikke på forhånd 

positionere mig i nogen kategorier. Jeg understregede samtidig, at der ingen rigtige eller forkerte 

svar fandtes, og det ikke ville være muligt at fornærme mig med eventuelle negative udtalelser 

omkring Danmark og danskerne. Det var vigtigt for mig, at de var helt klare over, at jeg ikke 

forventede eller på forhånd søgte bestemte svar, da det uformelle og spontane aspekt af 

samtalerne netop skulle være genstand for en interessant og brugbar analyse. Nogle 

interviewpersoner fik mulighed for at tage en ven med til interviewet som et led i at få dem til at 

tale mere åbent og måske få nogle diskussioner frem. Alle valgte dog at blive interviewet alene, de 

fleste hjemme hos dem selv, en enkelt hos mig og en enkelt på en café. 

Interviewguiderne lavede jeg på baggrund af mine forskningsspørgsmål, som kan ses i bilag 3. 

Interviewguiderne består ikke af færdige spørgsmål, men snarere af emner jeg skulle huske at lede 

samtalerne ind på, hvis det, jeg ville have i fokus, ikke opstod af sig selv (se bilag 4 og 5). Selvom 

interviewene var meget åbne, har jeg alligevel, efter de indledende spørgsmål, styret dem med 

mine opfølgende, sonderende og fortolkende spørgsmål. 

Jeg briefede ikke interviewpersonerne særlig meget inden interviewene. Det var vigtigt, at de ikke 

havde opgavens hovedbegreber i tankerne når de svarede, så de ikke havde tænkt over deres svar 

og planlagt dem for meget, og de ikke prøvede at svare, som de troede, jeg ville have det. Derfor 

brugte jeg heller ikke nogen faglige betegnelser i interviewene. Da det netop skulle være uformelle 

interview, kendte de kun til det overordnede tema, nemlig indvandrere i Danmark, og blev på 

forhånd kun bedt om at fortælle om deres egne oplevelser i forbindelser med deres ankomst og 

nuværende liv i Danmark. Jeg spurgte løbende ind til deres udtalelser og holdninger og bad dem 

uddybe deres fortællinger, men det var som udgangspunkt meningen, de selv skulle fortælle så frit 

som muligt. Efter endt interview fortalte jeg mere om undersøgelsen, hvis de spurgte nærmere ind 

til mine temaer. 

Alle interviewpersoner blev informeret om, at jeg ikke ville bruge deres rigtige navn, og de blev 

sikret anonymitet i undersøgelsen. Nogle gav udtryk for, det ikke var nødvendigt for dem, at jeg 

ændrede navnene, men jeg ændrede dem alligevel, selvom min undersøgelse generelt ikke kan få 
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de store konsekvenser for deltagerne. Alle syv har fået pseudonymer, der er almindelige navne i 

Latinamerika.  

Inden interviewdagen gjorde jeg klart for alle de adspurgte, at de kunne vælge, hvilket sprog de 

helst ville interviewes på. De fleste var gode til dansk og de to, Leo og Laura, der valgte at blive 

interviewet på spansk, var de eneste to, der ville kunne have fået problemer med at tale frit og 

nuanceret om visse emner på dansk. Generelt kan man sige, at interviewene foregik på dansk, hvis 

interviewpersonerne var lige så gode eller bedre til dansk, end jeg er til spansk. Formålet var at 

samtalerne blev så frie som mulig, og at de skulle tale på et sprog, der gjorde det let for dem at 

beskrive deres tanker og følelser samtidig med, at de skulle vælge det sprog, de fandt mest 

naturligt i situationen. Jeg formulerede mig så enkelt som muligt, både for at interviewpersonerne 

ikke skulle misforstå mine spørgsmål, og for at de ikke skulle blive sat i en situation, hvor de følte 

sig utilpasse eller generte over at skulle bede om en forklaring på spørgsmålet. 

Det lykkedes mig at få skabt en god stemning i interviewene, og jeg synes generelt, 

interviewpersonerne var meget åbne omkring deres oplevelser og holdninger, også selvom begge 

dele til tider var ret negative. Jeg forsøgte at virke neutral, men prøvede også nogle gange at hive 

fortællinger frem, der fortalte noget negativt om deres oplevelser i Danmark. Det gjorde jeg ved at 

nævne, at andre havde fortalt sådanne historier. Jeg valgte at fremprovokere disse fortællinger, da 

jeg, på trods af mine forsøg på at fremstå neutral, i kraft at mit udseende ville have svært ved ikke 

at fremstå som en repræsentant for Danmark lige meget hvor meget, jeg lagde vægt på, jeg ikke 

kunne fornærmes. En anden interviewer, for eksempel en latinamerikaner, havde sandsynligvis 

fået mere åbne svar, da der nok naturligt ville have opstået en følelse af at have noget tilfælles 

mellem interviewer og interviewpersoner. Hvis intervieweren havde været indvandrer fra 

Mellemøsten, ville det også være naturligt at tro, at historierne havde været anderledes. Måske 

havde de været mere negative over for Danmark ved at lægge mere vægt på diskrimineringen af 

indvandrere generelt og have været mere neutrale i deres udtalelser om muslimske indvandrere. 

Min oplevelse af interviewpersonernes store fokus på at fremstå integrerede mener jeg derfor til 

dels skyldes, at jeg er så dansk i min umiddelbare fremtræden. Det var generelt først senere i 

interviewene, når interviewpersonerne følte sig trykke ved at være kritiske, at de negative 

historier kom frem. 
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2.3 Transskribering 

Fem af de syv interview er blevet transskriberet fuldt ud (se bilag 6,1-5). Det var oprindelig min 

mening at transskribere alle syv, men da to af dem viste sig at have meget få passager, der skulle 

indgå i mine udvalgte citater, virkede det overflødigt. Disse to findes i stedet som lydfiler i bilag 

6,6-7. For at gøre læsningen af mit speciale så let som mulig indgår der i analysen mange citater 

fra interviewene, så man ikke er nødsaget til selv at slå op i dem eller lytte til dem.  

Generelt var mit mål i transskriberingerne at gøre det let læseligt og forståeligt, men samtidig give 

en gyldig oversættelse fra talesprog til skriftsprog. Da deres sproglige færdigheder i sig selv ikke er 

genstand for analysen, men snarere indholdet og de ideer og meninger, der udtrykkes, har jeg 

rettet nogle af interviewpersonernes sproglige fejl. Disse fejl er for eksempel forkert artikelbrug, 

ordstilling og spring i tempus. Dette har jeg gjort for at lette læsningen af citaterne, de steder, 

hvor det ingen konsekvenser kunne få for meningen. Jeg har medtaget interviewpersonernes 

ufærdige sætninger og pauser, da det nogle gange udtrykker, hvornår svarene og ideerne opstår 

spontant, og hvornår personen tænker meget over sin formulering. Disse pauser er markeret med 

tre punktummer. Ord som ”øh” og ”æh” er dog ikke taget med, da det kun ville have gjort 

læsningen sværere. De steder, hvor jeg har ændret i teksten ved for eksempel at slette et navn 

eller udeladt unødvendige passager for at spare plads, har jeg anvendt [ ]. Det samme er gjort ved 

latter. Citaterne er i teksten i kursiv og indrykket for at tydeliggøre dem. Derfor er de ord, som i 

transskriberingen var i kursiv, i citaterne med ret skrift. Disse ord er for eksempel ord, 

interviewpersonen har lagt tryk på, eller ord, de har sagt på et andet sprog. Henvisninger til de 

transskriberede interview er i formen (navn på interviewperson: side, linje). Henvisninger til 

lydfilerne er (navn på interviewperson: minut:sekund). 
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3. TEORI 

3.1 Indledning 

Teoretikerne er valgt ud fra deres socialkonstruktionistiske tilgange til deres felt, der stemmer 

overens med min egen tilgang og opfattelse, samt specialets pointer. De tre teoriers felter hænger 

sammen og indgår i mit speciale i en større helhed. Social identitet herunder især kategorisering 

var fra starten det, der interesserede mig, og som jeg havde lyst til at undersøge i forbindelse med 

latinamerikanske indvandrere. Som arbejdet skred frem, viste det sig nødvendigt og interessant 

for den vej, jeg valgte at gå, at inddrage teorier der omhandlede særlige aspekter af social 

identitet. Jeg ville gerne analysere, hvilke identiteter indvandrerne forhandlede og inddrog derfor 

teorien om identitetsforhandling. I forlængelse af dette inddrog jeg også teorien om positionering, 

der gav mig nogle meget konkrete redskaber til at analysere, hvordan disse identiteter blev 

forhandlet. 

Den valgte teori har medvirket til at give mig en forståelse for mit felt og hjulpet mig til at 

analysere den indsamlede empiri, og hvad der udtrykkes i denne. Jeg redegør ikke for hele det 

teoretiske felt inden for emnerne, ligesom jeg heller ikke redegør for, hvilke teorier og tilgange 

teoretikernes arbejde er inspireret af. I dette kapitel præsenterer og diskuterer jeg derimod den 

teori, der er mest anvendelig og interessant for mit fokus. Derfor medtager jeg kun de dele af 

teoretikernes arbejde, der er direkte relevante for min undersøgelse.   

3.2 Social identitet 

Det er vigtigt at gøre klart, hvad der i denne undersøgelse menes med identitet. Jeg kommer ind 

på adskillige af de aspekter, som identitet omfatter, og derfor redegør jeg først for den tilgang til 

identitet, der bruges i dette speciale, nemlig den tilgang, professor Richard Jenkins præsenterer i 

sin bog Social Identitet. 

Richard Jenkins er uddannet socialantropolog og har siden 1995 været professor i sociologi og 

leder af det sociologiske institut på University of Sheffield. Hans inspiration i ”Social Identitet” 

stammer først og fremmest fra George Herbert Mead, Erving Goffman og Frederik Barth. Han 

inddrager dog også teori af adskillige andre. Jenkins’ teori har en grundlæggende sociologisk 
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tilgangsvinkel, selvom andre discipliner også bliver inddraget her iblandt især socialantropologi og 

socialpsykologi.  

Jenkins udtrykker, at han fokuserer på det helt ”hverdagsagtige” ved identitet – hvordan 

identifikation fungerer, og hvordan identitet skabes i interaktion mellem mennesker (Jenkins, 

2006: 31). Identitet er, i kraft af hans socialkonstruktionistiske tilgang, ifølge Jenkins noget aktivt, 

der altid må skabes (Jenkins, 2006: 28). Lighed og forskellighed er vigtige sammenligningsgrundlag 

i forbindelse med skabelsen af ens identitet. Man identificerer sig, og når man gør det, gør man 

også andre aktive ting, der er afgørende for ens identitetsfølelse og identitetskonstruktion - man 

klassificerer ting eller personer, og man associerer sig med eller knytter sig til nogen eller noget 

(ibid.). Identitet er noget vi hele tiden beskæftiger os med og taler om, omend ikke altid bevidst. I 

følge Jenkins er alle identiteter per definition sociale, og det er derfor ikke altid nødvendigt at 

tilføje ordet social, når man taler om identitet. Identitet er altid social, da det ”at identificere sig 

selv eller andre er et spørgsmål om mening, og mening involverer altid interaktion: enighed og 

uenighed, konvention og innovation, kommunikation og forhandling” (ibid.).  

Identitet henviser til identifikation og er derfor ikke en ting. Identifikation er en proces. Det er 

noget, der er i gang, eller noget, der er ved at opstå. Ens identitet, som samtidig består af flere 

identiteter, ”er aldrig definitiv eller endegyldig” (Jenkins, 2006: 29). Vores identitet står altid til 

forhandling. ”Identitet er vores forståelse af, hvem vi er, og hvem andre mennesker er, og 

samtidig henviser den til andre menneskers forståelse af, hvem de selv er, og hvem de andre er (os 

iberegnet)” (ibid.).  

Jenkins mener, man kan forstå ”selvet” som en primær, i betydningen grundlæggende, identitet. 

Det er ens første identitet – den identitet man bygger oven på i løbet af livet. Selvet er ifølge 

Jenkins sårbart over for forandringer i starten af ens liv, men senere den mest modstandsdygtige 

identitet (Jenkins, 2006: 72). Køn og etnicitet kan i visse sammenhænge også forstås som primære 

identiteter. Primær identifikation er ligesom anden identifikation en proces og derfor er primære 

identiteter også foranderlige og påvirkede af vores interaktion med andre (ibid.). 

I ”Rethinking Ethnicity” diskuterer Jenkins etnicitet som en social identitet dybere. Først og 

fremmest siger han, at etnicitet handler om kultur. I modsætning til race, der ofte fokuserer på 

fysiologiske forskelle (Jenkins, 1997: 74), omhandler etnicitet kulturelle forskelle og ligheder og 
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bliver produceret og reproduceret i interaktion med andre, ligesom al anden form for identitet. 

Derfor er etnicitet også variabel, manipulerbar og ikke endegyldig, samt både kollektiv og 

individuel (Jenkins, 1997: 40). Nationalitet kan ses som en form for etnicitet. De to begreber vil 

nogle gange overlappe, men jeg bruger her etnicitet som det overordnede at være af 

latinamerikansk afstamning, hvad dette end måtte inkludere af mere specifik etnicitet eller race, 

og nationalitet som det at være fra et bestemt land. 

Hos Jenkins er forholdet mellem kollektiv og individuel identitet meget vigtigt. Disse to former for 

identitet er ifølge Jenkins ikke komplet adskillelige. Derimod bliver de konstant sammenfiltret, 

hvorfor man ikke kan tale om det ene uden at tale om det andet, når man diskuterer 

identifikation. Dette vil analysen i høj grad bære præg af. Jenkins forklarer at ”det, der er 

individuelt særegent og det, der deles kollektivt, i vigtige henseender [kan] betragtes som 

identiske” (Jenkins, 2006: 40). Han forklarer endvidere, at selvom individuel og kollektiv 

identifikation begge kommer af samspillet mellem forskellighed og lighed, så er ”den mest 

betydningsfulde kontrast mellem individuel og kollektiv identifikation” ifølge hans model, at 

”førstnævnte betoner forskelligheder, mens sidstnævnte fokuserer på ligheder” (Jenkins, 2006: 

41). I det følgende kapitel analyserer jeg, hvordan disse ligheder og forskelle har indvirkning på 

mine interviewpersoners identifikation.  

Den menneskelige verdens ordener 

Richard Jenkins model til forståelse af den menneskelige verden består af tre ordener: 

1. Den individuelle orden, der er den menneskelige verden bestående af ”kropsliggjorte 

individer og det, der foregår i deres hoveder” (Jenkins, 2006: 42). 

2. Samhandlingsordenen, der er den menneskelige verden, ”der konstitueres i relationerne 

mellem individer og i det, der finder sted mellem mennesker” (Jenkins, 2006: 42). 

Vi kan ikke skabe vores identitet alene. Andres mening om, hvem vi er og ikke er, betyder 

lige så meget som vores egen. Vores identitet skal ”valideres (eller det modsatte) af dem, vi 

omgås”. Vi kan altså ikke blot ”hævde” vores identitet (Jenkins, 2006: 44). Vi forhandler 

vores identitet i samhandlingsordenen, når vi præsenterer billeder af os selv, som vi gerne 

vil have accepteret af andre. Andre kan enten acceptere eller afvise vores præsentation, og 

det er i denne relation, at vores identitet genereres (Jenkins, 2006: 96). 
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3. Den institutionelle orden, der er den menneskelige verden ”bestående af mønstre og 

organisering af de etablerede måder at gøre tingene på” (Jenkins, 2006: 42). 

Denne orden omhandler de kollektive identiteter. Institutioner skal her forstås som de 

faste og anerkendte handlemønstre, der er gældende for den måde man gør ting på i 

kollektivet (Jenkins, 2006: 47). Det er derfor også i den betydning, jeg bruger ordet 

institutioner i de kommende kapitler. Institutionerne er virkelige, fordi vi tror og agerer, 

som om, de er det (Jenkins, 2006: 161). Vi kan have svært ved at overhovedet at forestille 

os at gøre tingene anderledes, hvorfor det vi gør ofte bliver til det vi bør gøre (Jenkins, 

2006:160). Institutioner handler derfor også om kontrol, og derfor kan det have 

konsekvenser at afvige fra ”den institutionaliserede rutine” (Jenkins, 2006: 160). Det er 

dermed ikke sagt, at institutionerne er uforanderlige. De ”behøver også legitimering, hvis 

overleveringen til hver ny generation skal lykkes” (Jenkins, 2006: 161). 

Stempling  

Stempling er et vigtigt begreb, når man taler om den ydre påvirkning på individers identifikation. 

Stempling er ikke nødvendigvis negativ, og positiv stempling kan have lige så store konsekvenser 

for den individuelle identifikation (Jenkins, 2006: 101).  I analysen diskuterer jeg, hvordan de 

adspurgte rent faktisk føler de bliver stemplet, og hvad konsekvenserne er af dette.  

Jenkins behandler den stemplingsmodel, der har med forventninger at gøre, og han skelner her 

mellem det nominelle og det faktuelle. Det nominelle er det stempel, individet identificeres med. 

Stemplet alene er ikke nok til at identiteten optages måtte det være positivt eller negativt. Det er 

heller ikke nok, at individet ser sig selv som ”noget”. Det der kræves, er en stemplingsproces, der 

foregår over tid og får konsekvenser for individet i form af andres og dets egne reaktioner på 

identifikationen. Hvis stempling har institutionel legitimitet og autoritet er den dog mere effektiv 

(Jenkins, 2006: 102). Det faktiske ligger i de nævnte konsekvenser for identifikationen, og derfor er 

den faktiske identifikation det, som den nominelle identifikation ”i praksis og over tid betyder for 

og opleves som af dens bærer” (ibid.). Det nominelle og det faktiske er uadskillelige og lige vigtige 

for identifikationen og er også relevante i forbindelse med kollektive identiteter (Jenkins, 2006: 

104). Det nominelle er den måde, hvorpå gruppen eller kategorien bliver defineret af andre, 

”mens det faktiske drejer sig om, hvordan dens medlemmer faktisk opfører sig eller bliver 
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behandlet” (Jenkins, 2006: 112). De to dimensioner hænger sammen, men stemmer ikke 

nødvendigvis overens (ibid.). 

Grupper og kategorier 

Medlemmer af et kollektiv må nødvendigvis have noget til fælles, hvad det end måtte være, før 

man kan kalde det et kollektiv. Det, de har tilfælles, skal anerkendes, i det mindste af dem selv.  

Derfor skal forskelligheden fra andre også anerkendes. Det, vi har til fælles, er vores forskellighed 

fra andre, og derfor indebærer inklusion logisk set eksklusion (Jenkins: 2006: 105). Lighed og 

forskellighed er altid funktioner af bestemte synsvinkler eller perspektiver i den menneskelige 

verden, og det at definere et ”os” indebærer derfor, at en række ”dem’er” også defineres (ibid.). 

Det kaldes også for ”othering”, når vi retorisk eller diskursivt ekskluderer ”dem” fra vores gruppe. 

Begrebet ”othering” referer i modsætning til begrebet ”eksklusion” ikke også til den praktiske 

eksklusion af mennesker i et samfund (Riggings, 1997:3). 

I analysen analyserer jeg, hvilken betydning grupper og kategorier har i de adspurgtes livsverden. 

Forskellen på grupper og kategorier ligger i forskellen mellem indre og ydre kollektiv definition. En 

gruppe er et produkt af gensidig anerkendelse medlemmerne imellem, mens en kategori i 

princippet kan ”defineres vilkårligt på basis af hvilket som helst kriterium” og af hvem som helst 

(Jenkins, 2006: 108). Andres definition af os har tit, men ikke altid, indflydelse på vores 

identifikation af os selv (Jenkins, 2006: 107) og kategorisering udefra kan da også forstærke eller 

ligefrem lede til en ”gruppeidentifikation” (Jenkins, 2006: 112) eventuelt i form af en 

modstandsidentitet.  

Jenkins forklarer, at vi altid bruger kategorisering som et værktøj til at skabe mening og finde 

forudsigelighed i vores verden. Kategoriseringen giver os en illusion af, at vi ved, hvad vi kan 

forvente af andre mennesker. Hvis vi tror, at noget er virkeligt, vil det også være det, i hvert fald i 

sine konsekvenser (Jenkins, 2006: 108).  

Jenkins siger at gruppemedlemskab, i modsætning til medlemskab af en kategori, ”er en relation 

mellem mennesker”, derfor behøver gruppemedlemmer dog ikke nødvendigvis at kende hinanden 

personligt for at kunne genkende hinanden som medlemmer (Jenkins, 2006: 111). Dette kommer 

selvfølgelig an på, hvad der er kriterierne for at være med i gruppen.   
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3.3 Identitetsforhandling 

Professor i social- og personlighedspsykologi ved University of Texas, William B. Swann, har i sit 

arbejdsliv beskæftiget sig meget med identitetsforhandling. I samarbejde med professor Jennifer 

K. Bosson udgav han i 2008 artiklen ”Identity Negotiation. A theory of Self and Social Interaction”, 

en af mange artikler og publikationer om begrebet identitetsforhandling.  

Swann og Bosson definerer identitet som tanker og følelser omkring selvet eller ens syn eller 

opfattelse af selvet. Identitetsforhandling refererer til den proces folk går igennem for at etablere, 

opretholde og ændre deres identitet. Det er ikke kun op til individet selv at vedligeholde sin 

identitet. Det er også vigtigt at andre medvirker til dette og anerkender den (Swann & Bosson, 

2008: 448). Identitetsforhandlingen starter derfor, når individerne indgår i relationer med andre 

mennesker, og deri prøver at komme frem til, hvem der er hvem (Swann & Bosson, 2008: 465). For 

at forhandle ens identitet så effektivt som muligt, er det vigtigt at kommunikere identiteten ud på 

flere forskellige måder. For eksempel både i sit valg af tøj, ordforråd, venner og bopæl (Swann & 

Bosson, 2008: 453). 

Det er vigtigt at påpege, at identitetsforhandling er en så almindelig og automatisk del af vores 

daglige interaktion med andre mennesker, at vi ikke altid er opmærksomme på den 

forhandlingsproces, der finder sted (Swann & Bosson, 2008: 452). Der findes altså også 

identitetsforhandlinger sted i mine interviews. Nogle af de adspurgte vil måske være meget 

opmærksomme på, hvordan de fremstiller sig selv, mens andre måske ikke vil. I alle tilfælde 

analyserer jeg hvilke identiteter, de forhandler. 

Der er to former for identitet og selvopfattelse: Den personlige selvopfattelse, der består af de 

kvaliteter, der gør personer unikke og anderledes end andre, og den sociale selvopfattelse, som er 

ens roller i samspillet med andre, gruppemedlemskaber og andre kvaliteter man deler med andre 

(Ibid.). Vores identiteter har indflydelse på den persona, vi påtager os. Altså hvem vi vælger at 

være eller fremstille os selv som i hvilke situationer, og hvordan vi opfører os i disse situationer. 

Normalt vil vi vælge en persona, der eksemplificerer vores egen opfattelse af, hvem vi er, og undgå 

personas, der ikke stemmer overens med denne opfattelse (Ibid.). Identitetsforhandling etablerer 

disse personas og er typisk det første skridt, vi tager, når vi indgår i forhold med andre, hvad enten 
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det er venskaber, forretningsforbindelser, parforhold eller andre typer relationer mellem 

mennesker (Swann & Bosson, 2008: 451). Interviewpersonerne påtager sig altså også personas i 

interviewsituationen, ligesom jeg selv gør i mit forsøg på at fremstå som en neutral og åben 

person.  

Individer vil gerne evalueres af andre i overensstemmelse med deres egen opfattelse af dem selv, 

og derfor vælger de naturligt at indgå i forhold med andre individer, der bekræfter denne 

selvopfattelse. Derfor vil individer, når deres selvopfattelse er formet, som regel også lade deres 

opførsel styre af denne opfattelse (Swann & Bosson, 2008: 449). Den persona, de forhandler, er 

ikke målet med identitetsforhandlingen. Det er snarere et middel til at opretholde individets egen 

selvopfattelse (Swann & Bosson, 2008: 452). 

Swann og Bosson præsenterer tre behov, individer søger mættet, når de forhandler deres 

identitet: 

- Agency, der omfatter følelsen af autonomi og personlige kompetencer og søges mættet for 

at afspejle de unikke egenskaber, der gør individet forskelligt fra andre, 

- Communion, der omfatter følelsen af at høre til og følelsen af at have en personlig 

forbindelse til andre for at sammenkoble individet med andre, og 

- Psychological coherence, der omfatter følelser af regelmæssighed, forudsigelighed og 

kontrol, der søges mættet for at blive evalueret af andre i overensstemmelse med 

individets egen selvopfattelse (Swann & Bosson, 2008: 452). 

Det er vigtigt at bemærke, at det ikke altid er muligt, og ej heller individets intention, at få alle 

behov mættet samtidigt. Det kan derfor forhandle forskellige identiteter forskellige steder. En på 

arbejdet og en anden i hjemmet for eksempel (Ibid.). Vores identiteter kan i forlængelse af dette 

også være situationsbestemte. Situationsbestemte identiteter er afhængige af den situation, vi er i 

på det pågældende tidspunkt. Vores situationsbestemte identiteter afspejler både vores egne og 

andres bidrag til vores identiteter (Swann og Bosson, 2008: 460).  

Udfordringer for individers selvopfattelse 

Når et individ mærker, at andre ikke ser det, som det ser sig selv, bliver han eller hun opmærksom 

på sit behov for anerkendelse og bekræftelse af sin selvopfattelse. Dette vil senere være tydeligt i 
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analysen, når jeg ser på, hvad det betyder for de adspurgte, at danskerne ikke tager dem for at 

være latinamerikanere, men derimod for eksempel for tyrkere eller arabere.  

Det, at andre stiller spørgsmålstegn ved eller afviser vores egen selvopfattelse, kan få os til at blive 

meget bevidste om vores identitet. Det samme kan ske ved store og bratte skift i vores liv, nye 

miljøer og nye relationer (Swann & Bosson, 2008: 453). Et brat og betydningsfuldt skift i det 

daglige liv er netop, hvad de adspurgte har været ude for, og derfor er det interessant at se på 

konsekvenserne af dette. 

Nogle gange lægger man ikke mærke til, at andre ikke bekræfter ens selvopfattelse. Andre gange 

er det så tydeligt, at det ikke kan ignoreres. I disse tilfælde reagerer mennesker som regel ved at 

lægge endnu mere vægt på deres egen selvopfattelse og dette kan gøre identiteten endnu 

stærkere og mere modstandsdygtig over for ændringer (Swann & Bosson, 2008: 455). Dermed ikke 

sagt, at identiteten ikke skal bekræftes af andre. Når vi møder mennesker, der ikke bekræfter os i 

vores selvopfattelse, har vi en tendens til ikke kun at afvise rigtigheden af deres feedback, men 

også tvivle på deres troværdighed (Ibid.). Jo flere aspekter vores identiteter består af, des 

nemmere vil vi have ved ikke at føle os truede af andres afvisninger af disse identiteter (Swann & 

Bosson, 2008: 456). 

Ændringer i individers selvopfattelse 

Adskillige livsændringer har været gældende for de adspurgte i kraft af deres immigration til 

Danmark, og derfor vil jeg som sagt se på konsekvenserne af dette for de adspurgtes identitet og 

selvopfattelse. 

Ens identitet kan ifølge Swann og Bosson ændre sig af flere forskellige årsager. Disse årsager kan 

for eksempel være: 

- Kontekstuelle ændringer (herunder sociokulturelle ændringer) 

- Ændringer i miljø 

- Personlig udvikling og rolleskift 

- Erhvervelse eller tab af evner (Swann & Bosson, 2008: 463). 
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Nogle gange sætter individet selv sin identitetsændring i gang på baggrund af utilfredshed med sin 

livssituation eller fordi det mener, det skal forbedre sig. Hvis dette skal lykkes, er det ikke nok kun 

at ændre sin selvopfattelse, men også sine relationer til andre mennesker (Swann & Bosson, 2008: 

465). 

3.4 Positionering 

Bronwyn Davies og Rom Harré udgav i 1990 i ”Journal of the Theory of Social Behaviour” artiklen 

”Positioning: The Discursive Production of Selves” om begrebet positionering i forbindelse med 

sproglige analyser af samtaler.  Ved at analysere hvad mine interviewpersoner siger, kan jeg lære 

meget om deres opfattelser af sig selv og andre, og derfor er det interessant at se, hvordan 

interviewpersonerne positionerer sig selv og andre. 

Davies & Harré bruger termen diskursiv praksis for alle de måder, vi aktivt producerer sociale og 

psykologiske virkeligheder. Diskurs skal i denne forbindelse forstås som en institutionaliseret brug 

af sproget og dets tegnsystemer (Davies & Harré, 1990: 262). Derfor viser interviewpersonernes 

fortællinger og svar de diskurser, de selv er en del af, samt hvordan deres livsverdener til et vist 

punkt hænger sammen og bliver konstrueret.  

Davies og Harré argumenterer for, at der eksisterer nogle særlige processer, der er gældende for, 

hvordan vi opnår og udvikler vores fortolkning af, hvordan vi selv og vores verden er: Først og 

fremmest lærer vi de kategorier at kende, der inkluderer nogle mennesker og ekskluderer andre, 

for eksempel kategorien mand modsat kategorien kvinde (Davies & Harré, 1990: 263).  

Dernæst deltager vi selv i de diskursive praksisser, der giver mening til disse kategorier. Disse 

praksisser er for eksempel de story lines i hvilke subjektspositionerne, som er det positionering 

rent faktisk betyder, udvikles. Fortællinger er altid en del af en samtale, og de fortællinger er det, 

Davies og Harré kalder for story lines (ibid.).  

Samtidig positionerer vi os selv i kategorierne og i vores story lines og anerkender, at vi besidder 

nogle af de karakteristika, der er gældende for nogle kategorier og ikke for andre. Denne 

anerkendelse gør, at vi er følelsesmæssigt forbundet til kategorien og opfører os på en bestemt 

måde som følge af den forbindelse (Ibid.). 



27 
 

Positionering er en proces, der er i gang, når vi tager del i en samtale. Vi placerer os selv og andre 

som værende noget bestemt ud fra bestemte diskurser, når vi taler og interagerer med hinanden: 

”Positioning, as we will use it, is the discursive process whereby selves are located in conversations 

as observably and subjectively coherent participants in jointly produced story lines” (Davies & 

Harré, 1990: 264).  

Der er både interaktiv positionering og refleksiv positionering. Det første er den måde vi 

positionerer andre, når vi taler, og det andet er den måde, vi positionerer os selv. Det er vigtigt at 

understrege, at ingen af delene nødvendigvis gøres bevidst (Davies & Harré, 1990: 264).  

Ved at analyse hvordan folk positionerer sig selv og andre, kan vi få en fornemmelse af deres 

opfattelse af sig selv og af andre. Når vi taler om folk, og altså gør dem til en del af vores historie, 

positionerer vi dem og giver dem en bestemt subjektposition (Davies & Harré, 1990: 264). 

Subjektpositionen er det, positioneringen rent faktisk betyder i vores diskursive verden. 

Subjektpositionerne afspejler den talendes diskurs og opfattes afhængig af tilhørernes diskurs. 

Ordene har i sig selv ingen betydning (Davies & Harré, 1990: 269). Dette betyder også at mine 

konklusioner og fortolkninger er underlagt min diskursive verden. 

Ifølge forfatterne er samtaler en del af vores sociale samspil, og derfor er vores interpersonelle 

forhold produkter af disse samtaler (Davies & Harré, 1990: 261). Den måde, vi taler med og om 

hinanden på, både viser og har indflydelse på, hvordan vi opfatter hinanden og os selv, og hvordan 

andre opfatter både os og dem selv.  Forfatterne lægger vægt på den betydning, de diskursive 

praksisser har for individet i forhold til, hvordan vi positionerer, hvordan dette opfattes, og 

hvordan vores subjektpositioner på den måde genereres (Davies & Harré, 1990: 261). Det er 

vigtigt at bemærke, at den, der taler, kan have forskellige opfattelser af, hvem han eller hun selv 

er, og at disse opfattelser ikke nødvendigvis udgør ét sammenhængende hele. Personen kan skifte 

mellem forskellige diskurser og story lines i samme samtale, også selvom de er selvmodsigende 

(Davies & Harré, 1990: 269). Dette er et aspekt, jeg fokuserer på i analysen af mine interview. 

3.5 Opsamling  

Som påpeget i indledningen har jeg valgt disse tre teorier, da de giver mig de bedste værktøjer til 

at analysere og forstå min empiri. Teorierne overlapper på visse punkter og handler om de 
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processer, folk gennemgår i deres identifikation. Identitet er ifølge Jenkins en vedvarende proces, 

der både omhandler individer og kollektiver. Identitet handler i høj grad om meninger og 

betydninger, og disse skabes og forhandles, når vi interagerer med andre. I relationerne med 

andre får vi en fornemmelse af, hvem vi er, og hvem andre er. Jenkins definition og diskuterede 

aspekter af identifikation ligger til grund for hele specialets forståelsesramme og var fra starten 

det teoretiske grundlag for min undersøgelse. Siden da har interviewprocessen tydeliggjort, at 

yderligere teorier var nødvendige, da det viste sig meget interessant at analysere, hvilke 

identiteter de adspurgte forhandlede både i interviewsituationen og i deres daglige liv. 

Identitetsforhandling refererer til den proces folk går igennem for at etablere, opretholde og 

ændre deres identitet. Processen starter, når vi indgår i relationer med andre mennesker og enten 

bevidst eller ubevidst prøver at kommunikere vores selvopfattelse. Der findes visse livsændringer, 

der kan have stor indflydelse på vores identitet, og som tvinger os til at genforhandle den. Flere af 

disse livsændringer vedrører interviewpersonerne, hvilket yderligere gør denne teori relevant. 

For samtidig at analysere hvordan identiteterne blev forhandlet, inddrog jeg teorien om 

positionering. Positionering er en proces, der er i gang, når vi tager del i en samtale. Når vi taler, 

positionerer vi os selv og de andre i vores fortællinger. Meningen af disse positioneringer viser 

vores opfattelse af os selv og andre, hvorfor det er relevant at analysere, hvordan de adspurgte 

positionerer dem selv og andre i deres fortællinger. 
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4. ANALYSE 

4.1 Indledning 

Det var fra begyndelsen min mening med dette projekt at undersøge de latinamerikanske 

indvandreres sociale identitet med særligt fokus på gruppetilhørsforhold og kategorisering. Jeg 

ville gerne undersøge, i hvilken grad interviewpersonerne følte sig danske eller latinamerikanske, 

og i hvor høj grad de oplevede at blive kategoriseret af danskerne. Analyseprocessen tydeliggjorde 

efterfølgende et gennemgående tema i interviewpersonernes identitetsforhandling. Analysen har 

vist, at interviewpersonerne forhandler en identitet som den bedre indvandrer. Når de fortæller 

om deres oplevelser i Danmark, opstår der i deres story lines nogle modsætninger. De fortæller 

om, hvor integrerede de er, og hvordan de har lettere ved at integrere sig end muslimerne. De 

fortæller dog også om, hvordan de kategoriseres af danskerne, og at de tager afstand fra 

danskernes behandling af flygtninge og indvandrere. Det er tydeligt, at de ikke får lov til at indgå i 

det nationale fællesskab blandt danskerne. Alligevel fortæller de også, hvor ”danske” de er, fordi 

de har lært at man skal være integreret og gøre danske ting. De udtrykker et forholdsvist stort 

tilhørsforhold til danskerne og er tydeligvis påvirket af den danske indvandrerdiskurs, når de i flere 

tilfælde undskylder danskernes kategorisering af muslimske indvandrere.  

I de følgende afsnit vil det blive tydeliggjort, hvordan de adspurgte forhandler identiteten som de 

bedre indvandrere og påvirkes af den danske indvandrerdiskurs, som konstruerer et 

modsætningsforhold mellem accepteret og ”god” kultur fra vesten, og det folk anser for at være 

muslimsk og dermed ”problematisk” kultur. Når interviewpersonerne forhandler deres identitet, 

kan de ikke undgå at forholde sig til de muslimske indvandrere. De positionerer oftest sig selv som 

værende positivt forskellige fra de muslimske indvandrere. Der opstår i hovedparten af 

interviewene en sammenligning af nationalitet eller kultur med religion, hvor alle muslimer 

kategoriseres som værende ens. Det er tydeligt, at de adspurgte ikke kategoriseres negativt af 

danskerne på baggrund af deres nationalitet, og at de derfor heller ikke udvikler en 

modstandsidentitet. Derimod bliver de heller aldrig indlemmet i det nationale fællesskab, men 

bliver kategoriseret som indvandrere. Deres indvandreridentitet er meget stærk og opretholdes 

konstant, både på grund af danskernes kategoriseringer og på grund af de adspurgtes egne 

identitetsforhandlinger.  
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I det første afsnit i analysen af mine interview undersøger jeg, hvilke aspekter af 

interviewpersonernes indvandring til Danmark, der har haft konsekvenser for deres identifikation. 

I andet afsnit analyserer jeg, hvad disse aspekter har haft af betydning for deres etniske eller 

nationale selvopfattelse. Føler de sig danske nu? Og hvad betyder det egentlig for deres 

”oprindelige identitet” nogle gange at føle sig danske? Som Jenkins påpeger, er individuel og 

kollektiv identitet ikke komplet adskillelige og vil tit lappe over eller lige frem være identiske 

(Jenkins, 2006: 40). Jeg har alligevel for overskuelighedens skyld forsøgt at dele min analyse op, så 

jeg i højere grad vil diskutere de kollektive aspekter af de adspurgtes identitet i det efterfølgende 

afsnit om gruppetilhørsforhold. Der findes ingen gruppe uden en ”os – dem” opdeling, og der 

findes ingen sådan opdeling uden kategorisering. Kategorisering har indflydelse på ens 

selvopfattelse og ens gruppetilhørsforhold. Dette aspekt af identifikation behandler jeg i første 

omgang kun kort, men går mere i dybden med det i tredje og fjerde afsnit, hvor jeg først 

undersøger, hvordan latinamerikanerne positionerer og opfatter andre indvandrere i Danmark, og 

dernæst hvordan de selv føler, de kategoriseres af danskerne. I alle afsnittene relaterer jeg til det 

gennemgående tema, nemlig interviewpersonernes gennemgående forhandling af deres 

indvandreridentitet som ”de gode indvandrere”. Til sidst runder jeg analysen af i en delkonklusion.  

4.2 Analyse af interviewene 

4.2.1 Identitetsændrende faktorer 

At flytte til et andet land skaber ofte en ændring i folks identitet samtidig med at det gør folk mere 

fokuserede på den (Swann & Bosson, 2008: 463).  At flytte til Danmark har i alles tilfælde da også 

haft betydning for interviewpersonernes identitet, og det har været tydeligt i alle interviewene, at 

de adspurgte har været klar over denne ændring, enten fordi de har mærket det i sig selv, eller 

fordi andre har gjort dem opmærksom på det. Det har blandt andet kunnet ses ved, at nogle selv 

har benyttet ordet identitet, når de har skullet fortælle om deres oplevelse af at komme til 

Danmark, og det selvom jeg med vilje ikke har brugt begrebet, hverken før eller under interviewet.  

Guatemalaneren Celia er meget opmærksom på, at hendes identitet har ændret sig, efter hun er 

kommet til Danmark. Hun bringer selv ordet på banen og taler meget om identitet i flere 

sammenhænge gennem hele interviewet. Det at komme til et land uden at kunne tale sproget har 
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for hende haft store konsekvenser. Swann og Bosson taler om at tab af evner kan ændre individers 

selvopfattelse (Swann & Bosson, 2008: 463) og skønt tab af evner oftest handler om fysiske 

handicap, er det tydeligt, hvordan latinamerikanernes ”tab” af sprog og dermed deres 

kommunikationsevner har haft indvirkning på deres selvopfattelse. Alle de adspurgte taler om den 

store udfordring ved at lære dansk og de konsekvenser, det har haft ikke at kunne dansk fra 

starten, og derfor ikke have kunnet deltage i noget. I Celias story lines er det tydeligt, at det har 

været meget udfordrende for hendes selvopfattelse, da det har gjort hende meget afhængig af sin 

daværende mand at være helt ekskluderet af samfundet som følge af manglende 

sprogkundskaber. Hun udtrykker, hvor handicappende oplevelsen har været for hende, når hun 

beskriver sine frustrationer og siger at ”man begynder at få det lidt bedre” (Celia: 7, 23) og ”man 

føler sig, som om man er mere eller mindre normal igen” (Celia: 7, 28), når man har lært noget 

dansk og kan indtræde i det danske samfund og få et job.  

Ændringer i miljø, som Swann og Bosson også udnævner som noget, der kan have store 

konsekvenser for individers selvopfattelse, er som sagt noget alle de adspurgte har oplevet. Det at 

flytte til Danmark har udstyret dem med nye sociale netværk og i mange tilfælde nye normer. De 

danske institutioner, i betydningen ”måder at gøre ting på”, er i mange tilfælde anderledes end 

institutionerne, hvor de er kommet fra. I de fleste tilfælde lægger de vægt på det, de betragter 

som positive ændringer. Andre institutioner på det statslige niveau fremhæves af flere, deriblandt 

mindre korruption og mere lige muligheder for alle, men også institutioner i de personlige forhold 

mellem mennesker har haft stor betydning for flere. Det er ikke relevant at nævne alle de forskelle 

mellem Danmark og de latinamerikanske lande, der bliver taget op. Kun dem der tydeligt har haft 

indflydelse på de adspurgtes identitet. Flere nævner det danske forhold til tid og det faktum, at 

det er uhøfligt at komme for sent. Alle, der har været i Latinamerika, vil være klar over, at der 

eksisterer et andet forhold til tid og aftaler i den verdensdel. Det interessante er dog, at de 

adspurgte her faktisk foretrækker ”den danske model”. For eksempel fortæller Laura, hvordan hun 

kritiserer sin familie i hjemlandet: 

“Siri: Hablas con tu familia sobre esas cosas? Las diferencias? 

Laura: No no. Bueno, sí hablo de las diferencias, no? Y ellos consideran que “ay que 
pesada esta”. Porque yo siempre les digo: “Ah! Es que en Dinamarca la gente es mucho 
más organizada que aqui. Es que en Dinamarca cuando una persona invita a otra 
persona llega en punto. Sí es puntual. Porque es maleducado venir a un almuerzo... Te 
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invitan a un almuerzo a la una de la tarde y vienes a las dos o a las tres cuando ya se 
dañó la comida [griner] Entonces les digo eso, no? Un danes jamas  lo haría. Entonces ya 
ellos estan pensado: “Ay que pesada!”. (Laura: 50:00) 

Dette citat viser, hvordan de nye normer i Danmark har haft indflydelse på Lauras identitet og 

gjort hende anderledes, end hun var før. Hun tager åbenlyst afstand fra familiens institutioner, og 

dette kan meget nemt virke bedrevidende på hendes familie og medvirke til en højere grad af 

eksklusion fra den gruppe hun tilhører eller tilhørte i sit hjemland. Selvom disse afvigelser fra den 

institutionaliserede rutine kan virke små, kan de få betydning i deres konsekvenser (Jenkins, 2006: 

160) og ændre folks opfattelse af sig selv og hinanden. Det er her, når interviewpersonernes 

interaktion med nogle mennesker får nye omstændigheder på grund af interaktionen med andre 

mennesker, at det hverdagsagtige ved identitet bliver meget tydeligt. At hun fortæller mig denne 

historie er samtidig en måde at forhandle en identitet som en integreret indvandrer, der 

foretrækker visse ting i Danmark frem for i hendes eget hjemland. Tidligere i interviewet fortæller 

Laura, hvordan hun oplever at danskerne er mindre overfladiske end latinamerikanere: 

“Sabes los daneses son... Son un poco alejados en el principio, no? Privados diria yo. Asi 
son. Pero ya cuando logras que se abran un poco son gente muy buena. Son muy 
humanos. Es mi idea, ¿no? Son humanos, son buenos. Y si yo tengo un problema yo voy a 
donde mis vecinos y tal vez les digo “tengo un problema, ayudenme” y ellos me van a 
ayudar. No es asi en Sudamérica. En Sudamérica somos muy amigables, muy agradables 
y muy abiertos pero es algo superficial. No toma nada hacerte amigos. Pero es 
superficial. [...] En cambio aca te toma mucho tiempo a veces años. Lo cual a nosotros 
nos desespera, ¿no? ¿Pero sabes qué? Es una amistad. Si haces amistades es para 
siempre.” (Laura: 21:30) 

I denne historie lægger hun igen vægt på, hvad hun oplever som positive sider ved at bo i Danmark 

og forhandler på den måde en positiv indvandreridentitet. Jeg går ud fra, at hun også fortæller 

dette synspunkt til andre danskere, hun møder, og dette vil hjælpe hende til at blive opfattet 

positivt af danskerne, der vil være mere tilbøjelige til at acceptere hende og anerkende, at hun er 

en indvandrer der hører til og passer godt til Danmark. 

Ændringerne i interviewpersonernes institutionelle ordner giver udslag i ændringer i deres 

kollektive identiteter. I denne forbindelse vil jeg ligeledes nævne, hvordan de danske 

kønsrollemønstre haft betydning for de kvindelige interviewpersoner. Deres storylines udtrykker 

alle en tilfredshed over den nærmest ikke eksisterende ”machismo” i Danmark, hvilket har tilladt 

dem at udvikle sig på en anden måde i deres voksenliv. Deres positioneringer af mænd og kvinder i 
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deres hjemlande modsat kvinder og mænd i Danmark viser, hvordan de føler, de selv har fået 

mere magt over deres liv og mere respekt. Dette giver helt naturligt en positiv forstærkning af ens 

selvopfattelse som en selvstændig person, ligesom det gør tilhørsforholdet til Danmark større, 

fordi de danske institutioner tillader kvinderne at få lettere adgang til den identitet, de ønsker. I 

Celias fortælling er det tydeligt, hvor vigtig ligheden mellem mænd og kvinder er for hende og i 

den forbindelse bringer hun de muslimske indvandrere på banen (Celia: 20, 16). Interviewet fandt 

sted kort efter, det var kommet op i medierne, at en skole havde tilladt ”mødremøder” i stedet for 

almindelige forældremøder, fordi de muslimske mænd ikke ville have deres koner i samme rum 

som fremmede mænd. Dette blev en større politisk diskussion. Celia bruger i sin fortælling dette 

som eksempel på, hvor vigtigt det er for danskerne at holde fat i deres frihedsprincipper. Ved at 

gøre dette forhandler hun samtidig en identitet, som en der passer godt ind i det danske samfund 

med hensyn til dets værdier og normer. Det samme gør hun tidligere, da hun fortæller om, 

hvordan hun har lært noget af at se, hvordan det danske samfund fungerer. Dette har gjort, at hun 

kritiserer sin familie for ikke, som hun fremstiller det, at indse at det er vigtigt selv at gøre noget, 

nemlig at betale skat og ikke snyde, hvis man vil have samfundet til at fungere (Celia: 8, 22). 

4.2.2 Nationale tilhørsforhold 

Når jeg i dette afsnit taler om det at være dansk, mener jeg i forhold til ens selvopfattelse og de 

institutioner, man indgår i, og altså ikke kun ens officielle nationalitet. Jeg analyserer, hvor meget 

den danske kultur og de danske samfundsforhold har haft indflydelse på de adspurgte i forhold til 

deres identifikation. Definitionen af at være dansk vil selvfølgelig afhænge af både deres og min 

opfattelse af, hvad det egentlig er at være dansk. Det er ikke min intention objektivt at kunne 

konkludere, hvad de ”er”, da det drejer sig om deres selvopfattelse, og hvordan den forhandles. 

Selvom nationalitet kan betragtes som en primær identitet, er den foranderlig (Jenkins, 2006:72). 

Dette vil være tydeligt af det følgende, ligesom det vil være tydeligt, at nationalitet og etnicitet 

betyder mere for nogle end for andre. 

Individuel og kollektiv identifikation hænger næsten uløseligt sammen, hvilket også vil være meget 

tydeligt i dette afsnit. Når de adspurgte føler, de adskiller sig fra deres landsmænd, er de 

individuelle aspekter af deres identitet samtidig noget, de har til fælles med danskerne, eller i 

hvert fald noget, der kommer af deres interaktion med danskerne. Når de føler, de adskiller sig 
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individuelt fra danskerne, er det ligeledes ofte i kraft af det, de har tilfælles med deres landsmænd 

eller andre latinamerikanere. Selvom ens etnicitet eller nationalitet som social identitet hænger 

sammen med ens gruppetilhørsforhold, fokuserer jeg først i næste afsnit direkte på 

gruppeidentiteter. 

De oplevede ændringer i miljø, institutioner og evner har, som vi lige har set, haft konsekvenser 

for de adspurgtes selvopfattelse. De har bevæget sig mere eller mindre væk fra, hvad de har været 

før. Dette har for eksempel haft den konsekvens, at de fleste nu ikke føler sig lige så chilenske, 

guatemalanske, ecuadorianske etc., som de gjorde før. Celia føler sig, som flere af de andre, midt 

mellem at være latinamerikansk og at være dansk: 

”Celia: Man mister på en eller anden måde sin identitet, tror jeg. […] Fordi man føler sig 
stadigvæk latinamerikansk, fordi man er ikke 100 procent dansker. Det kan man aldrig 
være, fordi man ikke har… Man har fået nogle andre input, mens man er vokset op, så 
man kan ikke bare fjerne det. Hvor skal du få de andre input fra, altså? Jeg har ikke gået 
gennem det der folkeskole og gymnasiet og konfirmation, og det har jeg ikke gået 
igennem så... Så jeg kan ikke forholde mig 100 procent til det, selvom jeg prøver at forstå 
det og se, hvordan tingene fungerer. Man kan ikke være inde i det 100 procent. Så man 
er stadigvæk indvandrer på den måde, ikke? Men på den anden side, så sker det der, 
hvor jeg ikke kan tage mange af de ting som samfundet fungerer, ikke? Så jeg er ikke 100 
procent Guatemalaner. Så, jeg har nok mistet lidt identitet. Man ved ikke helt hvor man 
er.” (Celia: 8, 33) 

Efter Celias opfattelse kan en indvandrer altså aldrig blive helt dansk. Det samme udtrykker flere af 

de andre. At være dansk er blandt andet at have oplevet nogle specielle ting – at have 

gennemgået nogle specielle ritualer, som gør, at danskerne forstår hinanden indbyrdes. Celia har 

selv nogle andre oplevelser, der derfor gør, at en del af hende altid vil være indvandrer. Selvom 

hun allerede nu indgår i danske institutioner, viser det, at hun ikke mener, hun kan blive helt 

dansk, også at det er en længere proces. Den helt overordnede proces, der inkluderer de 

betydningsfulde ritualer, der finder sted over længere tid, har hun ikke deltaget i, og det kan ikke 

ændres. Hun mener til gengæld, at det at få børn med sin danske kæreste ville gøre hende mere 

dansk (Celia: 10, 18). Dette ville da også kunne skabe en større tilknytning til Danmark og kunne 

indlemme hende i nye aspekter i den institutionelle orden.  

Flere andre af de adspurgte føler, de er et sted midt imellem deres oprindelige nationalitet og at 

være dansk. For eksempel positionerer chileneren Sonia sig selv som ”mest dansker” i forhold til 

sin mentalitet og de holdninger, hun har nu efter at have været i Danmark siden halvfjerdserne. 
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Dette udtrykker en opfattelse af, at det at være dansker ikke blot har noget at gøre med, hvor man 

er født og opvokset, men altså også med ens måde at tænke på. Sonia er, ligesom mange af de 

andre, nu blevet så ”dansk” i sin tankegang, at hun tager afstand fra flere måder at gøre tingene 

på i sit hjemland. 

”Sonia: Hvis man spørger mig i dag, hvad jeg er mest, om man er dansker eller chilener, 
så tror jeg, jeg vil sige, jeg er dansker, fordi min mentalitet, den er også… Man vænner 
sig til det. Og så kan jeg godt se, at når jeg rejser til Chile nu, så kan jeg kritisere mange 
ting derovre. Altså, det er ting som jeg måske kritiserede, da jeg kom til Danmark.”  
(Sonia: 1, 19) 

Det er tydeligt, at hendes ophold i Danmark har udstyret hende med nogle nye institutioner og har 

derfor haft stor betydning for hendes nuværende nationale tilhørsforhold. Selvom hun stadig føler 

sig som chilener, føler hun sig langt fra den tankegang, der er gennemgående hos chilenerne i 

Chile: 

”Sonia: Men jeg tror ikke, jeg kunne bo i Chile i øjeblikket. Det tror jeg ikke. Jeg synes min 
mentalitet er så anderledes nu, at jeg ikke kan være en del af samfundet derovre. 

Siri: Hvordan er den anderledes? 

Sonia: Altså… Alt faktisk. Hvordan man tænker, hvordan man opfører sig, hvordan man… 
Altså alt. Men også det der med respekt. Hvad man har respekt for. ” (Sonia: 7, 17)   

Sonia forhandler en identitet som meget dansk eller i hvert fald som perfekt integreret. Som jeg 

kommer ind på senere, er ingen af hendes nærmeste venner dog danskere. Hendes tilhørsforhold 

til andre latinamerikanere i Danmark er stærkt, hvilket trækker hende i den anden retning og, i 

hvert fald i nogle menneskers øjne, gør hende mindre dansk. Man kan sige, at hun, sammen med 

andre latinamerikanere, der deler hendes oplevelser, har fundet sin egen måde at være dansk og 

latinamerikansk på. 

Eduardo har ligesom Sonia bevæget sig fra at være ”rigtig chilener” til en mellemting mellem 

chilener og dansker: 

”Vi føler os som chilenere i Danmark, men ikke som chilenere i Chile.” (Eduardo: 4, 25) 

Eduardo kalder sin kone og sig selv for ”bløde chilenere” i den forstand, at de er mere latin- eller 

sydamerikanere, end de er chilenere (Eduardo: 4, 32). For ham er selve nationaliteten i sig selv 

ikke så vigtig, men mere det latinamerikanske i ham, der adskiller ham fra danskerne. Han 

positionerer aldrig sig selv i kategorien ”danskerne”, men forhandler gennem hele interviewet en 
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identitet som, det jeg tidligere kaldte, en af de ”gode integrerede indvandrere”. Dette kommer jeg 

nærmere ind på i det følgende afsnit.  

En ting der er gennemgående i hovedparten af mine interview er, at vennerne her i Danmark, 

måtte de være latinamerikanere eller af andre nationaliteter, supplerer eller ligefrem overtager 

den rolle familien oprindelig spillede i hjemlandet. Sonia siger, at afstanden til familien i sig selv 

ikke har været grunden til det, men derimod ændringen i hendes mentalitet, der har gjort, at hun 

føler, hun bedre kan kommunikere med sine latinamerikanske veninder i Danmark end med 

familien i Chile (Sonia: 8, 12). Eduardo mener heller ikke hans familie kan flytte tilbage til sit 

hjemland, hvor de nu kun ifølge ham har bekendte (Eduardo: 4, 16). Deres gruppetilhørsforhold 

har altså mest at gøre med fælles oplevelser og institutioner og ikke kun nationalitet.  

Som jeg også kommer ind på i det efterfølgende afsnit af analysen, kender mexicaneren Juán det 

danske sprog utroligt godt og forstår at bruge dets udtryk i sin forhandling af en integreret 

identitet. På et tidspunkt positionerer han sig selv som ”så dansk som leverpostej” i forbindelse 

med sit danske forhold til arbejdstid over for fritid, der gør, han ikke ville kunne indfinde sig med 

de mexicanske mere flydende grænser (Juán: 8, 18). Alligevel svarer han nej, da jeg spørger ham, 

om han føler sig dansk, når han er i Mexico (Juán: 8, 23). Selvom han altså erkender, han har 

ændret sig, og selvom han gennem sit sprogbrug forhandler en indvandreridentitet, der er så 

dansk som overhovedet muligt, har det tilsyneladende ingen konsekvenser for hans identitet i 

Mexico. Selvom det umiddelbart virker selvmodsigende, tyder det på, hans identitet er meget 

situationsbestemt (Swann og Bosson, 2008: 460). Han oplever ingen konflikt mellem det at være 

mexicaner og det at være dansk, men lader det være to forskellige aspekter af sin identitet, hvilket 

tillader ham at være mindre truet af andres afvisninger af disse identiteter (Swann og Bosson, 

2008: 456). På den måde har han opbygget og forstår at forhandle en identitet, der er meget 

modstandsdygtig over for andres påvirkninger og som tillader ham at være både dansk og 

mexicansk uden at føle sig splittet.  

Peruvianeren Eric er den interviewperson, der har opholdt sig kortest tid i Danmark, den der føler 

sig mindst dansk, og den der lægger mest vægt på sit tilhørsforhold til peruvianere og andre 

latinamerikanere. Skønt Eric erkender, at han har ændret sig, efter han har boet i Danmark i fire 

år, har det tilsyneladende alligevel ikke fået ham til at tage sin identitet synderligt meget op til 
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overvejelse. Han virker ikke splittet mellem det peruvianske og det danske på nogen måde, men 

lægger i stedet vægt på, at han har sin egen personlighed.  

”Siri: Men du føler dig slet ikke dansk nogle gange? 

Eric: Nej. Det tror jeg ikke. […] Nej, fordi jeg har for eksempel ikke nogen kalender 
stadigvæk. Men jeg prøver det, en lille kalender. Fordi, som jeg siger til dig, det er vigtigt, 
hvis mennesker, hvis personer, har sin egen personlighed no matter where. Så det er 
vigtigt. Og selvfølgelig, som jeg siger til dig, det er vigtigt at respektere hinanden. Men 
nogle gange, selvfølgelig, når jeg rejser og besøger mit land for eksempel en gang om 
året... Jeg føler mig anderledes, end da jeg kom her. Og mine venner og min familie ser 
det. ”Hey, hvorfor er du anderledes, hvorfor gør du det på den måde, hvorfor laver du 
det, hvorfor… ”De ser det, ja. De ser det mere end mig. De mener det mere end mig.” 
(Eric: 4, 27) 

Dette siger også noget om hans opfattelse af sin identitet. Han erkender, at han gør ting, der 

passer til kategorien ”danskere”, men han mener alligevel ikke, at ændringen i hans institutioner 

har betydning for hans identitet. Han er først og fremmet sin egen og søger altså at få mættet det 

behov, Swann og Bosson kalder for agency, i den pågældende identitetsforhandling. Hans etnicitet 

eller nationalitet er altså heller ikke det mest betydningsfulde i det, han er. Om han har ændret sig 

eller ej er derimod i virkeligheden ikke det vigtigste, men snarere at familien tror og synes, han har 

ændret sig (Jenkins, 2006: 108). Hvis de kategoriserer ham som ”mindre peruviansk end før”, vil 

det på en eller anden måde alligevel få konsekvenser for både deres opfattelse af ham og hans 

egen opfattelse af sig selv på længere sigt.  

Ovenstående analyse viser, at der blandt de adspurgte eksisterer ”grader” af at være dansk og 

latinamerikansk. Flere af dem føler sig danske, og dem, der ikke gør, kategoriseres alligevel som 

anderledes, når de vender hjem, hvilket også har betydning. I det følgende analyserer jeg mig frem 

til, at deres indvandreridentitet er meget stærk. De danske aspekter gør ikke, at de er danskere, 

men det gør dem både i deres egen og i danskernes opfattelse til gode indvandrere. 

4.2.3 Gruppetilhørsforhold 

Det er bemærkelsesværdigt at se, hvordan ”os” og ”dem” bliver brugt i interviewpersonernes 

storylines. Når ”os” udtrykker et tydeligt tilhørsforhold refererer det oftest til landsmænd og 

latinamerikanere modsat ”dem”, værende danskerne. Hos nogle refererer ”os” også til ”os 

danskere” eller ”os latinamerikanere” modsat ”dem”, de andre indvandrere, hovedsageligt 

muslimer.  
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Når ”os” bruges som ”alle os indvandrere” er ”dem” danskerne. Dog udtrykker 

interviewpersonerne ikke noget nært tilhørsforhold til denne kategori. De viser, de erkender, de er 

en kategori, da de nævner, de alle har en fælles oplevelse i kraft af at være kommet til Danmark. 

Men de synes generelt ikke, der eksisterer nævneværdige ligheder, der gør, at de ellers har noget 

tilfælles. Det er altså tydeligt at latinamerikanerne, i nogle tilfælde med undtagelse af Celia og Eric, 

ikke betragter alle indvandrere som tilhørende én stor gruppe i Jenkins’ betydning af ordet 

(Jenkins, 2006: 108). Opdelingen af ”os”, værende alle indvandrere mod ”dem”, danskerne, 

kommer heller ikke naturligt i svarpersonernes story lines, hvilket jeg oprindeligt havde forventet. 

Det er generelt først en opdeling der opstår, når jeg specifikt spørger, om de føler, de har noget 

særligt tilfælles med andre indvandrere. Dette viser også, hvor indlemmet de adspurgte i 

virkeligheden er i den danske indvandrerdiskurs. Det er tydeligt, hvordan de har lært, at det ikke er 

godt at blive opfattet som værende det samme som muslimerne. Dette vil jeg give flere eksempler 

på. Kun Eduardo indlemmer uden opfordring sig selv i kategorien ”alle indvandrere” med sin brug 

af ”vores” til sidst i det følgende citat, men det er snarere en brug af ordet som et værktøj til at 

undgå at fremstå fordomsfuld over for særlige kategorier af indvandrere: 

”Da vi kom til den her lejlighed for 30 år siden. Havde vi varmeradiatorer over det hele. 
Inden i lejligheden. Udenfor. Og på gangen. Alle steder. Det var rent over det hele. 
Legepladsen var fin. Og så efter nogle år så begyndte der at flytte folk herind, nye folk. 
Og desværre begyndte danskerne at flytte ud. Og så kom der flere folk fra andre… lande 
som… det er svært for mig at forklare dette, for jeg vil ikke sige noget imod andre 
udlændinge, for jeg er selv fremmed her. Men derfor siger jeg… Nogle gange er det vores 
egen skyld, at der sker nogle ændringer her.” (Eduardo: 6, 11) 

Han fortæller hvordan danskerne ”desværre” flyttede ud og hans brug af ”men” i næstsidste 

sætning, siger i sig selv, at der ifølge ham er negative ting at sige om andre indvandrere. Selvom 

han positionerer sig selv i samme kategori som ”de nye folk” med sit brug af ”vores”, gør hans 

yderligere sprogbrug alligevel at der opstår en ”othering”, der diskursivt ekskluderer ”de nye” fra 

hans egen gruppe og kategoriserer dem negativt. Han undskylder på samme tid også nogle 

danskeres negative holdninger til indvandrere, selvom han faktisk selv kategoriseres negativt af 

dem til tider. Han bliver dog som regel ikke negativt kategoriseret på baggrund af sin oprindelse, 

men på grund af hvor danskerne fejlagtigt tror, han er fra. Dette kommer jeg nærmere ind på i 

afsnittet om oplevede kategoriseringer. 
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Flere interviewpersoner udtrykker et gruppetilhørsforhold til deres landsmænd og andre 

latinamerikanere i Danmark. Skønt Sonia ifølge hende selv ikke er chilener som chilenerne, der 

fortsat er bosat i Chile, omhandler hendes brug af ”vi” eller ”os” alligevel aldrig danskerne. Alle 

hendes referencer med ”vi” henviser enten til hende og hendes gruppe af chilenske og 

latinamerikanske venner, eller i et enkelt tilfælde, fremprovokeret af mig, til hende og andre 

indvandrere. Sonias nærmeste venner er alle latinamerikanere. Det, der binder dem sammen, er 

ifølge Sonia især sproget (Sonia: 4, 22). Tilhørsforholdet til andre latinamerikanere betyder klart 

noget for Sonia og hendes venner. De er et tydeligt eksempel på at medlemmer af en gruppe godt 

kan genkende andre som medlemmer, selvom de ikke kender hinanden personligt. Til 

spørgsmålet, om der eksisterer et stort fællesskab af latinamerikanere i Danmark, der søger 

sammen svarer hun: 

”Sonia: Ja, det gør vi faktisk. Hvis der er nogle, der er syge, så besøger vi den person, der 
er syg. Hvis der er nogen der dør, så kommer der 100, altså der kommer alle sammen. 
Som vi måske ikke engang har kendt den person, men bare fordi de er chilenere eller 
latinamerikanere, så kommer man.” (Sonia: 4, 6) 

Der eksisterer altså en særlig gruppe af latinamerikanere i Danmark, der, skønt de ikke kender 

hinanden personligt, alligevel anerkender hinanden som medlemmer af den samme gruppe og 

aktivt tager del i at opretholde den gruppefølelse. Når de deltager i disse ting forhandler de på 

samme tid en latinamerikansk identitet. Selvom Sonia som nævnt tidligere på nogle punkter føler 

sig ”mest dansk”, gør hun alligevel noget aktivt, der medvirker til, at hun opretholder sin 

latinamerikanske identitet, og den må derfor være vigtig for hende. Dette betyder ikke, at det ikke 

er rigtigt, når hun siger, hun blevet meget dansk i sin mentalitet. Det betyder blot, at hun stadig 

også er latinamerikaner, og derfor først og fremmest indvandrer eller flygtning.  

Eduardo synes, der eksisterer en fællesskabsfølelse mellem latinamerikanere på grund af deres 

fælles historie, sproget, og især på grund af musikken. Da de opdagede, hvor udbredt og vellidt 

latinamerikansk musik var i Europa, gav det dem en følelse af stolthed. Det er tydeligt af Eduardos 

fortælling, at det har været med til at styrke deres fællesskabsfølelse, da det har givet dem en 

positiv grund til at fastholde deres latinamerikanske gruppeidentitet (Eduardo: 5, 31). Dette er et 

eksempel på, hvordan et positiv stempel også kan have indvirkning på folks identitet, selvom vi 

ofte er mest opmærksomme på negativ stempling og kategorisering (Jenkins, 2006: 101). For 

danskerne har musikken været noget, der har været med til at repræsentere latinamerikanerne 
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positivt, og dette har gjort, at de har følt sig taget godt imod og har fået bekræftet noget positivt 

ved deres kultur, de kan være stolte af. 

Ecuadorianeren Eric har både danske og latinamerikanske, hovedsageligt sydamerikanske, venner. 

Det er to vennegrupper, der har forskellige funktioner i hans liv i Danmark. Danskerne er udover at 

være venner et led i hans integration. Han er meget fokuseret på at integrere sig og at fremstå 

som en, der er villig til det: 

”Faktisk har jeg flere danske venner end latinamerikanske venner. Og jeg arbejder nogle 
gange sammen med latinamerikanske kollegaer, selvfølgelig. Men jeg synes, det er 
meget vigtigt, hvis nogen vil være i det danske samfund, skal de have danske måder til at 
integrere sig.  

Siri: Så du prøver at være mest sammen med danskere? 

Eric: Ja ja, selvfølgelig. Jeg har haft to danske kærester.” (Eric: 13, 24) 

Mennesker indgår i relationer, der bekræfter deres selvopfattelse (Swann & Bosson, 2008, 452). 

Ved at omgås danskere forhandler Eric mere effektivt en identitet som en, der vil integrere sig, 

hvilket stemmer overens med både hans selvopfattelse og med de krav, der stilles til ham fra 

Udlændingeservices side. Gennem hele interviewet med Eric positioneres Udlændingeservice som 

en meget vigtig spiller i hans daglige liv i Danmark, som er en daglig kamp for at blive i landet. 

Eric lægger vægt på, at også de latinamerikanske venner bruges som et led i hans integration (Eric: 

4, 16), da han taler med dem om deres oplevelser for at få tips til, hvordan han kan integrere sig. 

Derudover bliver de latinamerikanske venner karakteriseret ved at besidde nogle kvaliteter, 

danskerne ikke besidder: 

”Siri: Er det meget anderledes, nå du er sammen med dine peruvianske venner, end når 
du er sammen med dine danske venner? Kan du mærke, at det sådan er to sider af dig 
selv? 

Eric: Ja, fordi vi peruvianere har nogle codes. Hvad hedder det, nogle keywords. Ikke 
keywords, codes. Nogle måder at snakke på. Vi snakker, laver jokes, vi joker hinanden på 
en latin måde, kan man sige. […] In the beginning er danske mennesker meget closed, de 
er meget reserverede, de er meget…  

Siri: Lukkede. 

Eric: Lukkede præcis. Som siger: ”Hej hej” med hånden, ikke kys. Ikke første gang. 
Forbudt! […] Det [betyder] en distance. Og så ok, det er ok. Men når jeg besøger mine 
peruvianske venner, så: ”Hvad så? Hvad sker der?” Knus. Kram. ”Det er min veninde, det 
er min kone, det er min mand”. ”Hej hej”. Det er lige meget. Det er mit hus, selvom det er 
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danske mænd og kvinder. Fordi det er vores kultur. Det betyder intet dårligt. Ingen 
dårlige intenciones… […] Så sådan er det. Vi er meget meget åbne mennesker” (Eric: 14, 
4) 

Danskerne positioneres som lukkede, i hvert fald til at begynde med, og peruvianerne som åbne. 

Det er tydeligt at Eric føler, han har meget tilfælles med andre peruvianere på baggrund af de 

institutioner, der er kendetegnene for deres måde at være sammen på. Han siger ikke noget 

negativt om danskerne, men der er ifølge Eric kulturelle forskelle, der gør at en ”os – dem” 

opdeling er uundgåelig i hans story lines. Han er selv en del af det ”os”, der betyder peruvianerne, 

og som står i modsætning til danskerne. Han forhandler en meget positiv indvandreridentitet, når 

han positionerer sig i kategorien ”peruvianere”, som han tydeligvis er følelsesmæssigt forbundet 

til. 

Når de adspurgte taler om de latinamerikanere, de mener, de har noget tilfælles med, er det 

tydeligt, at de mener dem, der ligesom dem selv har taget Danmark til sig og prøver at integrere 

sig. Selv i kategorien ”latinamerikanerne i Danmark”, er der en ”os – dem” opdeling. ”Os” er i alle 

tilfælde her dem, der integrerer sig, mens ”dem” er dem, der ikke gør, enten ved at holde for 

meget fast i deres kulturelle baggrund (Juán: 4, 13), ved at nægte de har ændret sig i løbet af deres 

ophold i Danmark (Sonia: 10, 4) eller ved at udnytte systemet (Eric: 10, 22).  

Leo, Laura og Celia mener ikke latinamerikanere umiddelbart har noget tilfælles, selvom de 

alligevel i flere af deres story lines taler om, hvordan latinamerikanere skiller sig ud med hensyn til 

åbenhed og tætte familieforhold. Blandt andre Leo fremstiller sig selv som en, der virkelig kæmper 

for at integrere sig. Netop for at integrere sig omgås han mest danskere og mener ikke, der 

eksisterer noget nævneværdigt fællesskab mellem latinamerikanerne i Danmark: 

 “Leo: Estoy luchando para mi trabajo y estudios para llegar a ser una persona más 
integrada, como un danés más integrado en Dinamarca. Es por eso que estoy luchando y 
me gustariá... Me gustan los daneses, me gusta relacionar con daneses me gusta hablar 
con daneses. Sí. 

Siri: Y andas con daneses. 

Lazaro: Sí. Y... 

Siri: Yo creía que los latinos estaban... 
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Lázaro: Sí. No, los latinos... Necesaríamente, hay muchos latinos aqui. Pero muchos 
latinos no se juntan mucho. Porque cada uno tiene su vida y yo no puedo decir la vida 
que tiene otro latino, y otro latino no puedo decir la vida que tengo yo.” (Leo: 17:55) 

Han taler om, at cubanerne hilser på hinanden i byen, når de er ude at danse, men at de ikke har 

de store personlige relationer. Dette står i kontrast til manges opfattelse af cubanere. For 

eksempel udtrykker Eric, som er peruvianer, at han synes, cubanerne er meget lukkede og holder 

sig til deres egen gruppe (Eric: 15, 15). Men Leo lægger over for mig vægt på sine danske 

bekendtskaber og sin ”kamp” for at integrere sig. 

Når Celia vælger venner, har nationalitet intet at sige. Hun fortæller hun både har danske og 

udenlandske venner. De udenlandske venner, hun har, er andre indvandrere fra sprogskolen, og 

de er blevet hendes venner på grund af deres personligheder og deres fælles oplevelser. Hun har 

ikke søgt efter guatemalanske eller latinamerikanske venner, da hun siger venskaber handler om 

personligheder ikke om nationalitet (Celia: 4, 18). Nationalitet eller etnicitet er altså ifølge Celias 

opfattelse ikke noget, der har betydelig indflydelse på et menneskes personlighed og dermed 

heller ikke noget, der er afgørende for personlige forhold. Der er ifølge Celia flere 

latinamerikanske fællesskaber delt op efter nationaliteter. De grupper, der har fællesskaberne, er 

ifølge hende, de store grupper, og dem der har en ambassade. Hendes egne landsmænd, 

guatemalanerne, er ifølge hende selv meget reserverede, og hun har som sagt ikke guatemalanske 

venner, fordi de er guatemalanere, men snarere på grund af deres individuelle personligheder. 

Selvom nogle af de adspurgte mener, der eksisterer latinamerikanske fællesskaber, er grupperne 

alligevel ikke stærkere, end at der stadig kategoriseres og ekskluderes internt. Nogle mener, der er 

forskel på sydamerikanere og mellemamerikanere. Celia mener, peruvianerne holder sig for sig 

selv, mens peruvianeren Eric mener, cubanerne holder sig for sig selv, og cubaneren Leo mener 

ikke, cubanerne egentlig søger sammen. Man kan naturligvis ikke konkludere hvilke nationaliteter, 

der har de stærkeste fællesskaber ud fra dette, men man kan udlede, at der eksisterer en del 

kategorisering latinamerikanerne imellem, der i sig selv gør, at én stærk gruppeidentitet har 

trange kår.  

Juán er den eneste af de adspurgte, der bevidst holder sig væk fra de af sine landsmænd, der er 

bosat i Danmark. Han føler ikke en tilknytning til den gruppe af mexicanere, der holder sammen i 

Danmark. Det er hverken hans etnicitet eller nationalitet, der er vigtig for ham i hans valg af 
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venner. De mexicanere, han omgås, ser han ikke som værende en del af det, han kategoriserer 

som den ”mexicanske gruppe”. Juán har selv ekskluderet sig fra denne gruppe ved bevidst ikke at 

deltage i den opførsel, han mener, er kriteriet for at være en del af den: 

”Siri: Dit netværk, er det danskere eller er det mange latinamerikanere eller…? 

Juán: Jeg har [nævner navnet på en mexicansk ven] hvilket jeg møder en sjælden gang i 
mellem, og så har jeg en anden ven. Vi snakker ca. en gang om ugen. Men ellers de fleste 
er danskere. Jeg bor sammen med en fyr, som er dansker, så ja mit netværk er for det 
meste danskere. Jeg kender mange spansktalende, men jeg vil ikke opleve det der 
”guacamole nostalgi”, som jeg kalder det, [griner] hvor man er nødt til at snakke om 
guacamole og sådan. 

Siri: […] Er der et stort fællesskab? Synes du, der er et? 

Juán: Ja, der er en mexicansk - dansk forening, og de mødes ofte og det er jo selvfølgelig 
for at snakke om guacamole eller hæve sig frem som noget særligt, du ved. Jeg har altid 
været imod alt det der. Folk der mødes og siger: ”Nå jeg er filminstruktør, og jeg er 
kunstner, og jeg er ditten, dutten og datten”. Og jeg ved godt, at de vasker trapper, 
altså. Det er sandheden, ikke også?  Og jeg er ikke selv… Jeg er ikke selv populær, for jeg 
er blevet spurgt, hvad jeg laver, og jeg siger jamen, jeg er… Gør rent, ikke? Så var det 
ligesom ikke så godt… Så er jeg sådan en uden status. Men sådan kører det, og jeg tror 
det er det sammen fænomen i alle de der ghettoagtige foreninger, du ved, de mødes for 
at snakke om deres land, eller de hæver sig frem som noget som, de i virkeligheden 
ønsker at være, og der er det jeg godt kan lide at [nævner vennen igen], han er helt nede 
på jorden.” (Juán: 4, 10) 

Juán sætter en ære i ikke at deltage i den nostalgiske behandling af hjemlandet. Han positionerer 

de fleste andre mexicanere i Danmark meget negativt og ser ned på deres institutioner i gruppen. 

Juán ekskluderer sig selv fra gruppen ved ikke at opfylde de kriterier, der ifølge ham stilles til dens 

medlemmer. Juán taler generelt ud fra en diskurs, der viser et stort tilhørsforhold til Danmark. Han 

er en meget integreret del af det danske samfund, og man kan se flere gange at hans ”os” 

refererer til ham selv og danskerne. Han siger for eksempel, at ”vi” mister noget af det, der hører 

til Danmark på grund af den fælles union (Juán: 2, 25), han taler om massefyringerne i ”vores” 

sundhedssektor (Juán: 5,2), og han siger at ”vi skal bare have vores egen mønt”, når han fortæller 

om, at det er naturligt, at danskerne er bange for at miste identitet på grund af EU, og derfor også 

er lidt bange for fremmede (Juán: 9: 28). Som nævnt i analysen af de nationale tilhørsforhold 

kender Juán desuden meget til danske termer og udtryk. Også i ovenstående citat, kan man se, 

hvordan han bruger dette kendskab til at forhandle en identitet som en integreret indvandrer 

modsat andre mexicanere, når han kategoriserer dem og positionerer deres fællesskab som en 

”ghettolignende forening”. ”Ghetto” er i den danske indvandrerdebat blevet til et skældsord og et 
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fænomen, man bør undgå. Derfor er det endnu et led i hans forhandling af en integreret identitet 

at tage afstand fra sine landsmænd og sidestille dem med kategorier af indvandrere, der generelt 

bruges som eksempler på mangelfuld integration i indvandrerdebatten. På den måde fremhæver 

han sig selv som værende bedre indvandrer end de andre. 

4.2.4 Opfattelse af andre indvandrere  

Inden jeg begyndte at interviewe, havde jeg en forventning om, at jeg ville støde på nogle 

modsætninger i de adspurgtes positionering af andre indvandrergrupper. Jeg antog, at 

latinamerikanerne, som selv er indvandrere, ville føle, de havde noget tilfælles med andre 

indvandrere, men alligevel tage afstand fra dem i nogle sammenhænge. Det sidste viste sig at 

være gældende i langt de fleste tilfælde. I samtalen med Sonia kommer vi ind på integration, og 

den måde, de muslimske indvandrere positioneres på, gør det tydeligt, at hun ser dem som en 

særlig kategori af indvandrere. Selvom Sonia giver fremmedhad i Danmark, for meget fokus på 

indvandrere og for mange love og regler det meste af skylden for, at muslimer ikke er så nemme at 

integrere (Sonia: 8, 30), bliver de alligevel også positioneret på en måde, der viser, at Sonia har en 

opfattelse af muslimer som mennesker, der ikke er rigtig villige til at integrere sig: 

”Siri: Tror du latinamerikanere har lettere ved at integrere sig end andre grupper? 

Sonia: Ja, dét tror jeg. Dét tror jeg. Øh, jeg tror også at… Men jeg ved ikke, om det er… 
Altså de fleste latinamerikanere eller… Jeg tror ikke, vi er så katolske som… Og der er 
heller ikke… Der er noget forskel, men ikke så stor, som der måske er med muslimer.  Det 
tror jeg ikke, der er. Jeg tror, vi har nemmere ved at integrere os. Meget nemmere ved at 
acceptere andres mentalitet og være en del af det, altså, og også at lave om på os selv, 
fordi det tror jeg nok, muslimer har sværere ved, for de vil heller ikke lave om på sig selv. 
De mener, at deres opfattelse af verden og deres holdninger og religion er den bedste, så 
hvorfor skulle man lave den om, altså… Hvor jeg tror, vi har været meget mere 
realistiske.” (Sonia: 9, 24) 

Som i flere af interviewene skifter Sonia mellem forskellige diskurser i sine story lines, og man får 

en fornemmelse af, at hun er splittet mellem to modstridende holdninger. På den ene side vil hun 

gerne undgå at kategorisere muslimer. På den anden side kan hun alligevel ikke undgå det. Med 

dette mener jeg ikke, at hun prøver at skjule sin ”rigtige” holdning. Blot at de er modstridende. 

Hun positionerer chilenerne som ”realistiske” i forhold til muslimer, der ”ikke vil lave om på sig 

selv”, hvilket udtrykker hvordan chilenerne altså er bedre indvandrere end muslimerne, selvom 

hun også tager afstand fra danskernes diskrimineringer. For hende er det at integrere sig det 
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samme som at lave om på sig selv. Man kan ikke forblive den samme, tværtimod skal man være 

villig til både at ændre sine holdninger og sit syn på sin religion og det er netop denne religion, der 

fremstilles som forhindringen. 

I Lauras story line er det også muslimernes religion og kultur, der anses for at være problemet: 

“Yo le decia a mi esposo, eso es la suerte de ser latino aqui en Dinamarca. Porque por lo 
menos yo creo que la idea que tienen los daneses de los latinos es que “estos latinos son 
medios payasos” [Griner] [...] Pero no tienen un idea de que somos ni teoristas ni somos 
malas gentes ni venimos a rechazar una cultura. [...] Tal vez en la religion de la 
protestante lutherana no creen en la virgen ni en los santos pero creo que nos 
respetamos mutualmente los religiones y creemos en jesucristo y el... y eso está... es 
sufienciente, no? Pero en cambio otras religiones que creen en otras cosas... Y que 
quieren imponerse ahi. Entonces eso tambien es algo que te ayuda a que te adaptas.” 
(Laura: 68:54) 

Hun siger, det er danskerne, der tror at muslimerne er terrorister der ikke vil acceptere dansk 

kultur, og latinamerikanerne derfor er heldige, at de bliver accepteret på baggrund af deres kultur. 

Men samtidig siger hun også at det er religion, der gør, at de ikke fungerer godt i Danmark, hvorfor 

latinamerikanerne altså har lettere ved at adaptere sig. 

Den samme splittelse mellem at forklare de såkaldte problemer med danskernes fordomme, men 

samtidig validere selvsamme fordomme opstår i flere af Eduardos story lines. For eksempel 

følgende, der handler om dengang i 70’erne, da han og hans familie kom til Danmark: 

”Og vi kunne ikke mærke at nogen overhovedet… Ikke noget med racisme og 
diskrimination, tværtimod. Vi syntes, danskerne var meget venlige. Jeg ved godt, det i 
dag er helt anderledes, men jeg ved ikke om det er på grund af… At det er os selv, der har 
lavet noget forkert måske. For det andet, jeg ved da godt, at det er forskellige 
nationaliteter, som kommer til Danmark i den sidste tid. Deres baggrund er måske lidt 
anderledes end vores. Det vil sige, vi er på en eller anden måde lidt mere europæiske. Og 
så havde vi ikke noget mod at blive integreret. Tværtimod. Vi prøvede selv at gøre det 
meget hurtigt.” (Eduardo: 3, 16) 

Eduardo undskylder igen danskernes kategorisering af indvandrere med, at det er deres, altså alle 

indvandrernes, egen skyld. Alligevel sætter han sig selv uden for kategorien af skyldige 

indvandrere, når han lægger vægt på at de nye er ”anderledes” og ikke lige så ”europæiske” som 

chilenerne. Samtidig siger han, at de nye har noget imod at integrere sig, når han siger, de ikke 

selv havde. Alt i alt bliver der altså igen udtrykt, at han selv tilhører den gode gruppe af 

indvandrere, der er integrerede og ligger nærmere danskerne end de nye. 
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Leo taler meget om, hvor meget han gør for at lære dansk og integrere sig, men han 

sammenligner, i modsætning til hvad flere af de andre gør, aldrig sig selv med andre indvandrere 

direkte. I det hele taget siger han aldrig noget negativt om nogen som helst. Der er kun en enkel 

gang, jeg fornemmer en holdning og positionering af andre indvandrere. Han fortæller, han aldrig 

er blevet diskrimineret imod, og at han har papirerne i orden og betaler skat (Leo: 50:27). 

Efterfølgende siger han: 

“Leo: Yo no quiero problemas con la sociedad danesa. [Griner] No no no no no. Y ahora 
estoy viendo que hay muchos más inmigrantes y estan sacando otros inmigrantes. Que 
no quieren que estén más ahi. ¿Me entiendes? Y eso...  

Siri: Si hay muchos que tienen problemas con... 

Leo: Pero el problema tiene el que se lo busca. Problema tiene el que se lo busca.” (Leo: 
50:48) 

Han kategoriserer ingen specifikt, men når han siger, hvordan han selv er, siger han også noget 

om, hvordan andre er (Jenkins, 2006: 105). Han udtrykker en opfattelse af, at man ikke bliver 

diskrimineret, hvis man ikke opfører sig dårligt, og at man selv er skyld i de problemer, man har. 

Han anerkender altså ikke, som mange af de andre, at danskernes fordomme også spiller en rolle. 

Etnicitet kommer ikke på banen i denne sammenhæng, og da jeg senere spørger, om han virkelig 

ikke har haft en eneste dårlig oplevelse, svarer han nej og siger, at der er respekt omkring hans 

person, og at han altid sørger for at fremstå ren og organiseret. Han slår også på et tidspunkt over 

i dansk for at bevise at han godt kan sproget, hvilket yderligere er et middel til at forhandle sin 

identitet som den gode, integrerede indvandrer.  

Mexicaneren Juán giver udtryk for, at både indvandrerne og danskerne har et ansvar for at få 

integrationen til at virke, ikke fordi han selv har problemer, men fordi han kan se, siger han, at 

muslimerne ikke kan integrere sig, og at det ikke hjælper, at ”danskerne og europæerne i 

ytringsfrihedens navn overskrider nogle grænser” (Juán: 5, 26). Alligevel kan man senere se i hans 

positionering af muslimer, at han selv har fordomme, hvilket han også på et tidspunkt erkender. 

Han kategoriserer alle muslimer negativt og undskylder lige som Eduardo danskernes negative 

holdninger: 

”Og jeg ved bare, at muslimerne de holder sig for sig selv, og de har en familie på 12-13, 
der bor i sådan en 50 kvadratmeter lejlighed med sådan en lampe i. Og et klædeskab. 
Det er jo deres kulturelle niveau kan man sige. De kan måske være, hvad kalder man det, 
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analfabeter og sådan noget. Og så kommer de, og så kræver de bistandshjælp og sådan 
noget, og jeg kan forstå at danskerne kan blive vrede over det. Jeg kan også blive det, for 
jeg knokler og har gjort det hele mit liv.” (Juán: 6, 15)   

Betydningen af Juáns positionering af muslimer er her nogle, der udnytter systemet. Igen 

indtræder han i en diskurs, der udnævner muslimer til at være en særlig type indvandrere, og 

fremstiller dem som dårligere indvandrere end ham selv på grund af deres ”kulturelle niveau”, 

som han ser som underlegent. Da han senere beskriver, hvordan han har svært ved at 

kommunikere med muslimske patienter og pårørende på sit arbejde, er det tydeligt, at han føler 

sig skræmt af, hvordan de klæder sig, og hvordan de taler på deres eget sprog, så han ikke forstår 

det. Han positionerer muslimerne som meget lukkede og beskriver, hvad han synes er en 

ubehagelig atmosfære omkring dem (Juán: 6, 20). I en efterfølgende fortælling fra et tidligere 

arbejde i et køkken positioneres de muslimske kolleger igen som nogle, der holder sig for sig selv 

og skaber en ubehagelig atmosfære, i modsætning til de andre kolleger, som var spaniere og 

englændere (Juán: 7, 18) Igen bliver nogle indvandreres religion altså det, der bringes i fokus og 

indgår på lige fod med nationalitet i hans sammenligning. 

Ud af det Celia fortæller, kan man se, at hun føler, hun har en forståelse for andre 

indvandrergrupper i kraft af sine oplevelser med at komme til Danmark, skulle lære sproget og 

skulle få et job. Hun tilslutter sig opfattelsen af, at der findes en systematisk diskrimination af 

indvandrere, når arbejdsgivere med vilje ser bort fra ansøgninger med ikke-danske navne, og hun 

mener også, at sværhedsgraden af det danske sprog undskylder mange indvandreres problemer 

med at tale helt korrekt (Celia: 17, 7). Samtidig tager hun dog afstand fra nogle kategorier af 

arabere: 

”Men ja, på en anden måde, så vil jeg ikke have folk tror, at jeg er araber. Fordi… Ja, det 
er dårligt set. Og jeg kan også godt forstå, når de kommer med nogle af deres traditioner 
som ikke passer helt med denne kultur. Og det er det kulturchok der er. Fra begge sider. 
Og som også generer mig.  Som jeg ikke er helt enig med nogle af de der ting. Kulturelle. 
Så… det kommer an på… jeg kan godt forstå det nogle gange, men på den anden side 
kan jeg heller ikke tage nogle af attituderne. Men det kan være at de attituder, de har 
netop… De er en slags forsvar. […] De der måder de nogle gange præsenterer sig selv.  
Specielt den unge generation. Det er ikke den ældre generation. Det er faktisk dem, der 
er født i Danmark. Det er ikke teenagere men omkring tyverne. Det er meget… Hvordan 
kan man sige det? De er meget stolte og det der. Det er ikke pænt. […] Jeg tror også, det 
hjælper for latinamerikanerne, at det ikke bliver sådan. For det første, fordi vi ikke bliver 
set som helt… Strange. […] Helt fremmede. Ja. På en eller anden måde. Og fordi normalt 
har vi også danske [be]kendtskaber, og vi er gift med en dansker, eller har kærester, der 
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er danskere. Og så… Selvom der er nogle tilfælde, hvor der er en eller anden dum person, 
der kommer med en dum kommentar, så ja. Så er det ligesom… Så glemmer du det, for 
du kender også danskerne. Og hvordan de fleste danskere tænker. Så jeg ved godt, at 
den dumme person der sagde noget, det er bare én. Én. Altså.” (Celia: 17, 14) 

Celia oplever altså, at latinamerikanerne kender danskerne bedre, end mange andre indvandrere 

gør. Når hun siger, at de godt ved, at det kun er én person og ikke alle danskerne der er dumme, 

siger hun på samme tid, at visse andre indvandrere ikke ved det. Det er altså ikke kun danskernes 

fremmedfjendskhed, der efter hendes opfattelse har skylden, men også problemet i, at der ikke er 

større interaktion mellem disse indvandrere og danskerne. Hun nævner noget, som jeg vil 

fremhæve som en af mine pointer, når hun siger, at de unge arabiske indvandreres attituder er en 

slags forsvar, og at dette ikke sker med latinamerikanere, fordi de ikke ses på samme måde af 

danskerne. Når danskerne ikke er lige så negative over for latinamerikanerne, som de er over for 

arabere, tillader det latinamerikanerne at være mere positivt stillede over for danskerne. Med 

hensyn til den stempling de to kategorier af indvandrere er udsat for, stemmer det nominelle og 

det faktuelle bedre overens i stemplingen af latinamerikanerne, end det gør med araberne, 

hvorfor latinamerikanerne har lettere ved at forhandle en positiv indvandreridentitet. Desuden får 

latinamerikanerne flere positive stempler, hvilket jeg vil komme nærmere ind på i det følgende 

afsnit. 

4.2.5 Oplevede kategoriseringer 

Flere af interviewpersonerne erkender, at de til tider kategoriseres negativt af danskerne. Alle, der 

føler sig kategoriseret negativt, hævder at den pågældende kategori ikke stemmer overens med 

virkeligheden. Det bemærkelsesværdige i kategoriseringen af de latinamerikanske indvandrere er 

dog, at den kategori, de bliver sat i, ikke stemmer overens med deres rigtige etnicitet. De 

kategoriseres derimod oftest som tyrkere, arabere eller mere overordnet som muslimer. 

Eduardo fortæller: 

”Hvis der er en dansker, som ikke kender mig. Og jeg møder ham i et supermarked, eller 
hvad ved jeg. Han kigger skævt på mig, og hvis jeg får lov til at sige til ham, om han har 
noget imod mig. Og hvis han siger... Og måske ikke vil sige det, men jeg kan mærke han 
ikke er særlig tilfreds med mig. Så kommer jeg i gang med at snakke med ham, så jeg 
fortæller ham, hvem jeg er. Og jeg fortæller ham, at vi er ikke ens. Alle mennesker er 
forskellige. Ligesom danskerne. De er også forskellige. Og vi skal også få lov til det nogle 
gang, at være forskellige.  Jeg har oplevet det selv mange, mange gange. At danskerne 
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så bare kigger på mig som noget mærkeligt noget, som noget negativt. Når jeg har fået 
lov til at snakke med dem, har de… Deres synspunkt drejer sig 180 procent med det 
samme. De siger: ”Nå… Jeg troede, du var tyrker.  Jeg troede, du var araber”. Så siger 
jeg: ”Jeg har ikke noget imod dem, men hvis de laver noget forkert, hvad kan jeg så gøre, 
men det gør jeg ikke”. ”Nååårh nej. Det er noget helt andet. Du er noget helt andet”. 
(Eduardo: 6, 27)  

Det er tydeligt, at Eduardo gør hvad han kan for at gøre danskerne opmærksomme på, hvad han 

er, og hvad han ikke er. Han er meget opmærksom på at få forhandlet den identitet, han vil 

forbindes med. Dette gør han ved at tage direkte kontakt til de danskere, han føler ser skævt til 

ham. Han vil ikke forveksles med tyrkere og arabere på grund af den gennemgående negative 

diskurs mod muslimer, som han oplever, og derfor sørger han for at gøre opmærksom på, at han 

er noget ”andet”. Denne argumentation går igen hos hovedparten af interviewpersonerne. Blandt 

andet i følgende uddrag af interviewet med Juán:  

”Siri: Hvor tror danskere, du er fra når du møder dem sådan første gang? Gætter de på 
Mexico? 

Juan: Nej, det er faktisk meget sjovt. Tværtimod. Det er også fordi man er fordomsfuld, 
og når jeg nu… Når jeg bliver spurgt ”Hvor er du fra?” Og jeg siger ”Mexico”, er det 
ligesom, at det er en lettelse for så betyder det, jeg ikke er muslim. […] Og det er jeg kun 
glad for, men selvfølgelig… Jeg ser ud som en muslim. Det gør mig ikke noget. 
Tværtimod. Jeg er meget stolt af det, men i forhold til hvordan samfundet ser ud, så 
kigger de meget, når de tror jeg er muslim, og når jeg svarer, så ender historien meget 
fint.  

Siri: Kan du mærke, du bliver bedre behandlet, når de finder ud af du er mexicaner? […] 

Juan: Ja, det er jo en systematisk reaktion af danskerne. Men jeg kan da udmærket forstå 
det, fordi Danmark er et lille land og alt det der familiesammenføring ikke også? Det er 
voldsomt og har været voldsomt.  Nu er det ikke mere.” (Juán 6, 1) 

Igen bliver der sagt, at det er på grund af danskernes reaktioner, at Juán ikke vil forveksles med 

muslimer. Alligevel siger han også, at han godt kan forstå reaktionerne, og på den måde 

forhandler han en identitet, som en indvandrer der er tættere på danskerne end på de muslimske 

indvandrere.  

Selvom det generer de adspurgte, at de som det første bliver kategoriseret negativt af danskerne, 

glemmes det alligevel lidt, når danskerne efterfølgende reagerer positivt på deres nationalitet. Når 

Jenkins taler om det nominelle og det faktiske ved stempling, er det betydningsfulde her, at det 

nominelle og det faktiske ikke stemmer overens, når latinamerikanerne stemples i første omgang, 

men at det i anden omgang gør med hensyn til de positive sider ved deres nationalitet. Dog 
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kategoriseres de i begge tilfælde som indvandrere på baggrund af deres udseende, hvilket i sig selv 

udelukker dem fra det nationale fællesskab. 

Celia oplever ofte at blive forvekslet med andre nationaliteter. Hun føler, hun tydeligt mærker en 

negativ kategorisering fra danskernes side, når de tror hun er araber. For eksempel føler hun sig 

mere holdt øje med i butikker (Celia: 15, 7). Det er også på grund af denne kategorisering, hun ikke 

vil forveksles med dem. Når hun siger, hvor hun er fra, oplever hun ligesom andre adspurgte, at 

danskerne ændrer holdning og tager hendes fremmedhed som noget positivt.  Hun forklarer, at 

hun tror, danskerne synes, hun kommer fra noget ”eksotisk” eller også fra noget, der ikke er lige så 

fremmed som Mellemøsten for eksempel (Celia: 15, 16). Hvor andre adspurgte har lagt væk på det 

positive i, at danskerne ændrer holdninger, når de får interviewpersonernes nationalitet at vide, 

lægger Celia mere vægt på det irriterende ved selve det altid at blive behandlet som indvandrer. 

Da jeg spørger hende, hvordan det er at blive forvekslet med andre, svarer hun: 

”Celia: Det er irriterende nogle gange, synes jeg. Det er irriterende.  I går for eksempel, 
ikke? Jeg arbejde i et bageri, der ligger lige hernede i gaden. Og så var jeg der og så 
kommer der en mand og siger til mig… altså jeg har næsten ikke sagt noget bare det... 
Du ved godt når du kommer ind i et bageri og bestiller så siger du værsgo’ og alt muligt 
altså det er det. De samme replikker. […] Så siger han: ”Ej hvor taler du godt, flot dansk. 
Hvor kommer du fra?” Og jeg har ikke snakket særligt meget eller bare det at… Han 
kunne bare selv tænke på det, og lade være med at sige det. I stedet for. Jeg tror, det er 
bedre, hvis de tager det som meget normalt. I stedet for at blive overraskede. […] For det 
er ligesom det med, at de siger: ”Ej, hvor taler du flot dansk”. Det er ligesom at de siger, 
at en det er en indvandrer, der taler flot dansk i forhold til andre indvandrere, der ikke 
taler godt dansk, altså. Men det gør dig til en indvandrer. Bare dét. Det er lige som om 
de tager dig ud af samfundet på en eller anden måde, når de siger sådan noget.”(Celia: 
14, 11)   

Selvom Celia oplever danskerne, at mener det godt, når de komplimentere hende for hendes 

sprog, vil hun gerne have lov at blive accepteret som en del af det danske samfund i stedet for 

konstant at blive behandlet som en, der ikke rigtig hører til. At hun oplever, at hun som indvandrer 

ikke hører til, selvom hun er så integreret, som hun er, viser hvor meget den danske 

indvandrerdiskurs egentlig påvirker hende. Andre adspurgte har lagt væk på den stolthed, de har 

følt ved at være indvandrere fra positivt opfattede steder. Celia vil snarere anerkendes som en 

slags dansker i betydningen ”ikke fremmed”, men bliver altid positioneret som fremmed i sin 

interaktion med danskerne, og dette har betydning for hendes identitet. Når danskerne nægter at 

indlemme hende i det at være dansk og på den måde ekskluderer hende fra fællesskabet, gør de 
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det ikke muligt for hende at forhandle den identitet, hun ønsker. Det får betydning for hendes 

identifikation, fordi en identitet ikke er gyldig, hvis man ikke får den anerkendt (Jenkins, 2006: 44). 

Det får også betydning for hendes integration, fordi det samtidigt gør, at hun opbygger en vis 

negativitet over for nogle danskere. Selvom hun er integreret og taler ”flot dansk”, oplever hun, at 

hun altid vil være indvandrer i danskernes øjne og derfor aldrig blive en fuldt accepteret del af 

samfundet. På den måde er det kategoriseringen i sig selv, der forhindrer hendes fulde 

integration, fordi hun oplever det som noget negativt. 

 Til sidst i interviewet med Eduardo kommer han pludselig i tanker om, at han rent faktisk er blevet 

alvorligt diskrimineret og også fyret for ikke at være af dansk oprindelse, selvom de 

diskriminerende vidste han var chilener (Eduardo: 12, 3). Om han ikke har haft lyst til at fortælle 

den historie før til sidst, eller om han virkelig havde glemt den, som han siger, er umuligt at sige. I 

hvert fald er det i forhold til hans identitetsforhandling interessant, hvordan han gerne vil 

fremstille sig selv som forstående over for danskerne, og at han gentagne gange lægger vægt på, 

at der ikke diskrimineres mere i Danmark end i andre lande (Eduardo: 11, 12). Inden han fortæller 

den ret lange historie, siger han ligesom Juán, at han ”på en måde godt kan forstå det” (Eduardo: 

12, 5). Selvom det viser sig, at han i virkeligheden ikke er blevet taget så godt imod, som han først 

fortalte, undgår han bevidst at positionere danskerne som racister, og han giver 

udlændingepolitikken, som danskerne jo trods alt står for, skylden for mange af de nuværende 

problemer med indvandrere.  Der opstår tydeligvis en konflikt mellem hans ønske om ikke at tale 

dårligt om nogen, og hans egentlige oplevelser.  

4.3 Opsamling 

Jeg vil nu samle om på de fem dele af min analyse for derefter i konklusionen at bringe det 

gennemgående tema i fokus i forbindelse med svaret på min problemformulerings 

hovedspørgsmål.  

Som min analyse viser, er de indvandrere, jeg har talt med, tydelige eksempler på at identitet er 

foranderlig. Identifikation er ifølge Jenkins en proces, og den proces, deres identifikation 

gennemgår, indeholder flere af de aspekter som Swann og Bosson udnævner som betydningsfulde 

faktorer i ændringen af ens identitet.  Det at komme til Danmark har ændret de fleste adspurgtes 
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opfattelse af sig selv og deres syn på hjemlandet. I nogle tilfælde så meget, at de direkte kritiserer 

institutionerne i hjemlandet og på den måde selv, til en vis grad, ekskluderer sig fra deres tidligere 

grupper. De fleste af dem er nu udstyret med adskillige danske institutioner, der gør, at de ikke 

føler sig helt, som de var før, og at de på nogle punkter afviger fra den institutionaliserede rutine i 

hjemlandet. Der findes grader af at være dansk og latinamerikansk. De fleste befinder sig nu et 

sted ”midt imellem” og har skabt deres egne institutioner og kriterier for deres 

gruppemedlemskaber i Danmark.  

For nogle af interviewpersonerne betyder det noget at omgås med andre latinamerikanere, for 

andre ikke. Fælles for dem alle er, at de fortæller, hvordan de gør danske ting eller har danske 

venner, hvilket de udtrykker gør dem mere integrerede og til bedre indvandrere end visse andre 

indvandrergrupper. Deres brug af ”os – dem” viser i de fleste tilfælde et nært tilhørsforhold til 

danskerne. Skønt de deler oplevelsen af at komme til et nyt land med mange indvandrere, ser de 

sig alligevel som mere lig danskerne end mange andre grupper. Heriblandt især de muslimske 

indvandrere som de fleste generelt positionerer ret negativt, skønt de samtidig tager afstand fra 

danskernes fordomme og stramme udlændingepolitik.  

De er selv udsat for fordomme og negativ kategorisering, og det er tydeligt, at det har haft 

betydning for flere af de adspurgtes identifikation. Det, at danskerne dog ændrer mening, når de 

finder ud af, at de er latinamerikanere, er også vigtigt for deres identitet. Identitet skal ifølge 

Jenkins valideres af andre, når vi indgår i samhandlingsordenen (Jenkins, 2006: 44). Det, at 

danskerne i anden omgang faktisk anerkender den identitet som latinamerikanerne i virkeligheden 

prøver at forhandle, nemlig den positive indvandreridentitet, har en gavnende effekt for 

identifikationen. For det første gør det det lettere for latinamerikanerne at kommunikere deres 

selvopfattelse. For det andet giver det ikke meget belæg for at modstandsidentiteter opstår. 

Latinamerikanerne går i danskernes øjne fra at være fremmede til at være eksotiske, og denne 

anerkendelse og positive respons forstærker interviewpersonernes selvopfattelse i de fleste 

tilfælde. De bliver på denne måde i højere grad tilbøjelige til at anerkende danskerne for, hvad de 

gerne vil opfattes som, og acceptere de danske institutioner. Samtidig adskiller de sig stadig fra 

danskerne ved deres medbragte institutioner og personlige oplevelser og mener ikke, at de kan 
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blive 100 % danske i kulturel forstand, ligesom de heller aldrig af danskerne anses for at være 

danske.   
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5. KONKLUSION 

I dette speciale er det blevet tydeligt, hvor store konsekvenser det har at være de indvandrere, der 

ikke er i centrum i den offentlige debat om integration og indvandring. I de interviewede 

latinamerikaneres tilfælde har det positive konsekvenser, i den forstand at de anses som værende 

bedre end dem, der er i fokus, muslimerne, skønt de ofte forveksles med dem. Derudover har det 

den konsekvens, at latinamerikanerne i de fleste tilfælde føler sig tættere på danskerne end på 

andre indvandrergrupper. 

Specialet har kastet lys over de mange modsætninger i de adspurgtes livsverden. De har det godt i 

Danmark, men de kategoriseres. De er stolte af deres indvandreridentitet, men de kategoriseres 

negativt blot for at være indvandrere. Samtidig ses de som bedre indvandrere. De tager afstand fra 

danskernes negative behandling af muslimske indvandrere, men bruger selv kategoriseringerne, 

når de forhandler deres egen positive indvandreridentitet. 

Gennem en analyse af interviewpersonernes tilhørsforhold, kategoriseringer og positioneringer er 

det blevet tydeligt, hvordan de, gennem deres forhandlinger af deres identiteter som integrerede, 

meget danske, og kæmpende, forhandler en identitet som de bedre indvandrere. Det, at de 

udtrykker at de er bedre, viser at der er nogen, der er anset for at være værre indvandrere end 

dem selv. Denne opdeling har de først og fremmest lært af danskernes opførsel over for dem selv i 

dagligdagen. Selvom de fleste af interviewpersonerne tager afstand fra visse danskeres fordomme 

over for muslimer, er det tydeligt, at flere af dem selv indgår i en systematisk 

kategoriseringsproces af indvandrere, der ikke vil integrere sig, herunder i følge dem hovedsageligt 

muslimer. De kan ikke undgå at forholde sig til og sammenligne sig selv med muslimske 

indvandrere, når de beskriver sig selv. Ifølge Harré og Davies er det vi gør, når vi udvikler vores 

fortolkning af, hvem vi er og hvem andre er, at lære de kategorier at kende, vi bruger til at 

inkludere og ekskludere, og at positionere os selv i disse kategorier i vores diskursive praksisser. 

Interviewpersonerne har lært de kategorier at kende, der bruges i Danmark om indvandrere, og de 

bruger dem derfor i deres identitetsforhandling. Hvad enten de er enige i dem eller ej, er de 

påvirkede af dem og forstår at positionere sig i de kategorier, der stemmer overens med deres 

egen selvopfattelse, altså de kategorier de er følelsesmæssigt forbundet til, og det de gerne vil ses 

som af danskerne. Interviewpersonerne påvirkes altså meget af indvandrerdiskursen i Danmark og 
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er på visse punkter selv med til at opretholde den ved konstant at tage afstand fra visse kategorier 

af indvandrere, som de oplever danskerne tager afstand fra, og som de oplever ikke vil integrere 

sig eller ikke kan integrere sig, fordi de er for forskellige fra danskerne på grund af deres kulturelle 

eller religiøse baggrund. Denne afstandtagen fra muslimer og indvandrere, der ikke integrerer sig, 

er en del af deres identitetsforhandlinger, der bruges til at beskrive, hvad de selv ikke er, så de står 

i tydelig kontrast til de indvandrere, der af danskerne er set som problematiske. 

I de adspurgtes story lines er modsætningsforholdet mellem deres beskrevne integration og 

danskernes behandling dog alligevel stor. De kommer alle ind på emnet integration og fremstiller 

sig selv som integrerede. De beskriver deres integration som succesfuld, men udtrykker altid et 

”men” i deres storylines. Selvom de er integrerede og føler de har meget tilfælles med danskerne, 

oplever de fleste alligevel, at de mødes med negativitet som det første på baggrund af deres 

udseende, der i fleres tilfælde gør, at de forveksles med muslimske indvandrere. De kan som følge 

af deres udseende ikke undgå at danskerne altid ser dem som indvandrere, hvilket umiddelbart 

ikke har positive konsekvenser. Danskerne skal snarere overbevises om, at de her har at gøre med 

gode indvandrere, og derfor må latinamerikanerne som sagt gøre meget ud af at fortælle, hvor de 

er fra, da de har lært, at de så modtages mere positivt. Selvom danskerne accepterer dem og 

anerkender deres identitet som de bedre indvandrere, der integrerer sig og arbejder for føden, går 

accepten ikke længere end det. De kategoriseres altid som indvandrere, ofte først negativt, så 

mere positivt, og de indlemmes ikke i det nationale fællesskab, hvis kriterier for medlemskab 

virker uopnåelige for interviewpersonerne.  

Specialet har givet et nyt perspektiv på indvandrer- og integrationsdebatten. Den oprindelige 

intention med arbejdet var primært at analysere nationale gruppetilhørsforhold og 

kategoriseringer mellem danskere, latinamerikanere og andre indvandrere. Dette fokus og det 

teoretiske udgangspunkt ledte mig frem til opdagelsen af det gennemgående tema i de adspurgtes 

forhandling, nemlig deres forhandling af deres indvandreridentitet, som de bedre indvandrere. Det 

er tydeligt i alle interviewene, at interviewpersonerne er meget påvirkede af indvandrerdiskursen, 

selvom den primært ikke forholder sig til kategorien latinamerikanske indvandrere. Det er altså 

ikke kun de indvandrere, der er i fokus, denne diskurs har betydning for. Kategoriseringen af nogle 

kategorier af indvandrere, har betydning for latinamerikanerne, da de opfattes som nogle fra en 
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god kultur og kan bruge dette i deres identitetsforhandling. Fordi den danske indvandrerdiskurs 

fokuserer så meget på religion, har latinamerikanerne en fordel, da de i deres 

identitetsforhandlinger kan lægge vægt på, at de ikke er muslimer. 
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6. PERSPEKTIVERING 

Min undersøgelse har vist, hvor meget den dominerende danske indvandrerdiskurs påvirker de 

latinamerikanske indvandrere, der er del af undersøgelsen, skønt diskursen som udgangspunkt 

ikke fokuserer på dem. Alle modsætningerne i de adspurgtes livsverden er eksempler på dette. Det 

er tydeligt af mine resultater, at de adspurgte er i stand til at forhandle en indvandreridentitet, der 

er bedre end flertallet af indvandrerne i Danmark, fordi de oplever, at den latinamerikanske kultur 

er anset for at være god, og deres religion ikke fundamental anderledes end danskernes. 

Hvor et land som for eksempel USA definerer sig selv som et indvandrerland, skønt mange nu er 

overvejende mistænksomme over for nye bølger af indvandrere, er indvandrerne ikke i samme 

forstand en positiv figur i det danske samfund. Indvandrernes tilpasning i Danmark ses ikke som en 

proces, der er en del af samfundsudviklingen, men som noget der skal overstås, for at 

indvandrerne kan blive en del af samfundet (Olwig & Pærregaard, 2007: 16). Men hvad mener vi 

egentlig med at de skal blive en del af samfundet? Selvom latinamerikanerne opfylder de danske 

krav om integration med hensyn til danskkundskaber og arbejde, og alle har danske venner, kan 

de alligevel ikke undgå den kategorisering, som opstår på baggrund af deres udseende. 

Kategoriseringen står altså i sig selv i vejen for integrationen og tillader aldrig latinamerikanerne at 

være fuldt integrerede. Det får mig til at stille spørgsmålstegn ved hele integrationsdiskursen i 

Danmark. Integration er nu blevet et almindelig anvendt ord i det danske sprog og refererer for 

det meste til det politiske projekt, der har til opgave at optage udefrakommende i det danske 

samfund (Olwig & Pærregaard, 2007:10). Som min analyse blandt andet giver eksempel på, ses 

visse kategorier af indvandrere som ”for anderledes”, mens latinamerikanernes kultur opfattes 

positivt, selvom de alligevel bøder for ikke at ligne danskerne. Spørgsmålet er, om det 

overhovedet er muligt at integrere indvandrere på den måde, mange danskere og partier ønsker. 

Hvis indvandrerne, som latinamerikanerne i min undersøgelse, taler dansk, har arbejde, er dansk 

gift og respekterer de danske love og normer, burde det ifølge regeringens omtale af vellykket 

integration betyde, de var integrerede.  

Så vidt jeg ved, er ”vellykket integration” ikke blevet præcist defineret siden år 2000. Da nedsatte 

Indenrigsministeriet en tænketank om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark. Denne 

tænketanks første udgivelse, "Udlændinges integration i det danske samfund", opstillede syv mål 
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for vellykket integration på baggrund af en teoretisk og en politisk definition af integration 

(Indenrigsministeriet, 2001: Bilag 1). Disse definitioner ligger ifølge tænketanken til grund for dens 

efterfølgende rapporter, som er udarbejdet under VK-regeringen. Men er man integreret, hvis 

man konstant udsættes for kategorisering og ”othering”? Ikke ifølge selvsamme definition af 

vellykket integration (Ibid.).  Hvis man ofte bliver mødt med negativitet på trods af, at man 

opfylder danskernes krav om integration, er integrationen ikke vellykket. Selvom denne 

kategorisering kommer af fordomme om andre grupper, betyder det stadig at integrationen ikke 

er komplet. For kategoriseringen er der stadig og vil altid få konsekvenser. Enten i form af 

indvandrernes udelukkelse af det nationale fællesskab, deres afstandtagen fra danskerne, eller i 

form af en yderligere kategorisering af muslimer, hvis dårlige ry gør latinamerikanerne til bedre 

indvandrere i danskernes øjne, og derfor indirekte kan bruges til at forhandle en accepteret 

indvandreridentitet. 

Vores diskursive praksisser i vores brug af ord som ”dansk” og ”muslim” sidestiller desuden 

nationalitet med religion og udelukker på samme tid, at man kan være begge dele. Vi udtrykker, at 

man ikke kan være dansk og muslim, når vi siger ting som ”muslimer integrerer sig ikke så godt i 

det danske samfund”. Man kan hævde, det bare er fordi, det er nemmere at sige ”muslimer” end 

at nævne alle nationaliteterne, men det er stadig en kategorisering, der har betydning for, 

hvordan nogle indvandrer opfattes, ligesom det er en diskursiv udelukkelse fra fællesskabet. 

Denne diskurs går igen i flere af mine interview. Både interviewpersonernes refleksive og 

interaktive positioneringer viser, at de har lært de kategorier at kende, som danskerne bruger, og 

at de forstår at positionere sig selv og andre i disse kategorier, så det kommer dem selv til gode. 

Dette er en naturlig proces, når individer udvikler og opnår en fortolkning af, hvordan deres 

verden hænger sammen (Davies & Harré, 1990: 263). De ved, at der er forskel på, hvordan de 

forskellige kategorier af indvandrere opfattes, og derfor gør de også noget ud af at afvise stempler 

som ”araber”, ”tyrker” og ”muslim”, ligesom de tager afstand fra folk, der ikke vil integrere sig. De 

har lært, at det er dårligt set at holde for meget fast i sin kultur og sin religion. De har fundet en 

balance, der tillader dem at holde fast i deres kultur og samtidig integrere dem. Nogle af de 

adspurgte har tæt kontakt til deres hjemland og rejser jævnligt frem og tilbage, skønt de stadig 

tegner et billede af deres vellykkede integration. Danskerne ser nemlig ikke deres medbragte 
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kultur som et problem. Deres kultur og oprindelse er derimod det, der gør dem til bedre 

indvandrere end de indvandrere, hvis kultur ses som en forhindring for deres integration.  
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