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Abstract: Immigration debate in immigrant perspective 

This thesis starts with the claim that Denmark needs and in the future still will need qualified immigration. 

On that background I consider it to be interesting to investigate how the debate about immigrants in 

Denmark, is being perceived by the immigrants themselves. I therefore seek to answer the following research 

questions: 

How is the Danish immigration debate perceived by the immigrants?  

- What consequences might this have?  

- What is the recommendation to politicians and the media when looking at the results of 

my investigation? 

To investigate this, I decided to use the single case study. So I got to work with a class of immigrants from 

Copenhagen Language Center which I use as my “case-class”. I made personal interviews with the people in 

the class and they wrote an assignment about the topic. Furthermore I involve an article from Information (a 

Danish newspaper), written by an immigrant in Denmark about the Danish immigration debate, to get an 

impression of what other people than the case-class have to say on this matter. 

I choose to base my investigation on critical discourse analysis and I use the three dimensional model of 

Norman Fairclough as my primary theory and method. The focus of critical discourse analysis is how 

language use plays a big role in the maintenance of power relations in our society and therefore it seems like 

the right way of investigating my research question. 

During the analysis of my empirical material I identify several discourses that the immigrants use to describe 

their perception of the immigration debate in Denmark. The high degree of interdiscursivity in my empirical 

material is what Fairclough interprets as a sign of change. Hence, I open up to the possibility that change is 

coming to the immigration debate in Denmark, if the immigrants gets included on a bigger scale, than the 

case is presently. 

Within the high interdiscursivity I find two consistent discourses that exist in all of my data. These are the 

“generalization discourse” and the “inclusion discourse”. The generalization discourse is among other 

materialized through the vocabulary used by the immigrants. Thus I observe that the word “immigrant” is 

continuously linked to negative semantic areas, which I choose to gather under the term “generalization”. So 

the answer to my main research question is that the immigration debate is perceived very negatively by the 

immigrants. The “inclusion discourse” is in the same manner confirmed through vocabulary, cohesion and so 

on. But it works as an opposition to the “generalization discourse” and represent what the immigrants would 

like to have happen in the debate about them. So the word “inclusion” is exclusively connected with positive 

semantic areas. 
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I find that the generalization discourse has been naturalized and have reached the point where it is considered 

to be “common sense” in Denmark - an ideology. In this connection I interpret the inclusion discourse as the 

counterattack from the immigrants in the ongoing hegemonic fight for discursive power. 

I end up by looking at the consequences of my results and I point out the possible link between the 

negatively perceived immigration debate and the fact that qualified immigrants tend to leave the country. 

This leads me to recommend that we expand the Danish vocabulary so it will be possible to involve 

immigrants in society to a larger extend than the language permits currently. Also I recommend a sort of 

language training which focuses on critical attention to ideological processes in discourse, so people can be 

more aware of their own practice and thus be more critical towards the ideological invested discourses that 

they are subjected to. 
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Kapitel 1. 

Indledning 

Det er efterhånden anerkendt, at Danmarks fremtidige velfærd højst sandsynligt afhænger af udenlandsk 

arbejdskraft og altså i hvilken grad, vi vil være i stand til at tiltrække kvalificerede indvandrere til landet  

(Thomsen, 2009, s. 9). Til trods for dette, lever vi i et land, hvor debatten om indvandrere og udenlandsk 

arbejdskraft ofte bliver drejet i en retning, der sætter fokus på, hvordan vi kan begrænse indvandringen og 

hvordan vi derigennem kan bevare Danmark som i de gode gamle dage (Fenger-Grøn, et al., 2003, s. 56). 

Den nyligt afgåede VKO-regering med Dansk Folkeparti som parlamentarisk grundlag, fik i den grad 

spørgsmålet om vores udlændingepolitik bragt på banen og det er til stadighed en af de helt store kæpheste 

for DF. Der er dog forskellige meninger om, hvorvidt en begrænsning af indvandringen er den rigtige vej 

frem. Eller med Thomsens ord:  

”Uden indvandring kan vi ikke fastholde velfærds-Danmark” (Thomsen, 2009, s. 8). 

Efterhånden som de små generationer kommer på arbejdsmarkedet og de store generationer går på pension, 

vil der bl.a. ifølge Thomsen (2009), Rasmussen (2000) og Fenger-Grøn et al (2003). være et stort behov for 

kvalificeret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I denne forbindelse er det interessant at finde ud af, hvad 

Danmarks kvalificerede indvandrere mener om udlændingedebatten. Det er interessant af to årsager. For det 

første for at belyse hvordan udlændingedebatten perciperes af dem, den omhandler. Og i forlængelse heraf, 

for at kunne vurdere, om udlændingedebatten har nogen indflydelse på Danmarks evne til at fastholde og 

tiltrække kvalificerede indvandrere.  

Jeg vælger at fokusere på debatten frem for politikken, da der er større sandsynlighed for i første omgang at 

kunne påvirke en debat end en politik. Skal jeg derfor gøre mig forhåbninger om, at mit speciale skal kunne 

gøre nogen forskel, må jeg starte her. Ligeledes vil mit speciale omhandle sprogbrug, hvilket ”debat” som 

princip består af. 

 Jeg kommer på denne baggrund frem til en problemformulering, der lyder, som følger:  

Problemformulering 

Hvordan perciperes udlændingedebatten af indvandrerne i Danmark? 

Og med efterfølgende spørgsmål: 
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1. Hvad kan dette have af betydning for Danmark i et aldrende Europa, hvor en øget konkurrence om de 

kvalificerede hænder og hjerner må forventes? 

2. Hvad er anbefalingen til politikere og medier, når man ser udlændingedebatten fra 

indvandrerperspektiv? 

Indvandrerdefinition 

Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration definerer indvandrere under punktet ”Definition af 

udlændinge i Danmark” på følgende måde: 

”En person er dansker, hvis mindst én af forældrene både er dansk statsborger og er født i Danmark. Det 

har således ikke betydning, om personen selv er dansk statsborger eller født i Danmark. 

Hvis personen ikke er dansker, er vedkommende: 

o indvandrer, hvis personen er født i udlandet 

o efterkommer, hvis personen er født i Danmark.” (Ministeriet for flygtninge, indvandrere og 

integration) 

For at analysere den debat, der foregår blandt indvandrerne, er det oplagt at inddrage den kritiske 

diskursanalyse. Det er det fordi kritisk diskursanalyse er en metode til at studere sammenhængen mellem 

sprog og samfund og det er netop det, jeg gerne vil i dette speciale.  

Begrebsdefinition 

Jeg vil her kort redegøre for min brug af ordene ”indvandrere” og ”udlændinge(-debat)”. 

Jeg bruger ordet ”indvandrer”, når jeg benævner den gruppe af personer, som jeg undersøger. Det drejer sig 

altså primært om det, man kan kalde ”kvalificerede indvandrere”, men jeg vil nøjes med at skrive 

”indvandrere”, for lethedens skyld.  

Jeg bruger til gengæld ordet ”udlændingedebat”, til at benævne debatten på området. Årsagen til jeg ikke 

bruger udlændinge generelt, er, at udlændinge er en mere bred term, der også dækker asylansøgere og 

flygtninge, som er grupper, jeg ikke vil undersøge. Dog har jeg set det nødvendigt, at inddrage hele 

”udlændingedebatten” og ikke kun ”indvandrerdebatten”, da det ville være svært rent praktisk at skelne 

mellem disse to - grænsen mellem dem er flydende. 

I forbindelse med min empiri, bemærker jeg, at ordene ”indvandrere” og ”udlændinge” ofte bliver brugt 

synonymt. Derfor skelner jeg ikke mellem dem i analysen. 
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Motivation og rationale 

For at min afhandling giver mening, er det nødvendigt at specificere, hvad jeg forudsætter som værende 

ønskværdigt for Danmark som land. Det er nødvendigt fordi dele af min argumentation grunder i nogle 

antagelser, jeg vurderer, er alment gældende i det samfund vi lever i. En antagelse jeg gør mig er 

eksempelvis, at det er ønskværdigt for Danmark at bibeholde en form for offentlig velfærd, der eksempelvis 

kan sikre de ældre en respektabel pleje, hvilket også er en genspejling af, hvad vores nuværende S-SF-R 

regering lader til at repræsentere (Regeringsgrundlaget, 2011, s. 47-50). Det er således min vurdering, at der 

findes en holdning om at vedligeholde det sociale velfærdssystem, da et flertal stemte på regeringen til valget 

den 15. september 2011. Udgangspunktet er således, at den sociale velfærd er noget vi bør kæmpe for, også 

selvom det kommer til at betyde en øget indvandring til Danmark. Samtidig vil jeg antage, at netop vores 

velfærd og indvandring hænger sammen, hvilket Thomsen bekræfter i sin bog ”Den nødvendige indvandring 

(2009)”. 

Jeg antager ligeledes, at indvandring til de vestlige lande generelt og dermed også til Danmark, er et 

fænomen, som vil vedblive uanset lovgivningen på området bl.a. på den baggrund at befolkningsfordelingen 

i verden, i fremtiden vil se helt anderledes ud (United Nations, 2001) og endvidere pga. den statistik, der 

findes, som viser, at indvandring har fundet sted, stadig finder sted og med al sandsynlighed til stadighed vil 

finde sted i fremtiden (Seeberg, et al., 2001, s. 80-83). Dette betyder, at vi alligevel ikke kan begrænse 

indvandringen som vi lyster. Derimod kan vi vælge, hvordan vi vil håndtere den indvandring, som med stor 

sandsynlighed i endnu højere grad vil præge Danmark såvel som hele Europa i fremtiden. Og hvis vi 

håndterer situationen på en god måde nu, er der også god chance for, at Danmark vil kunne nyde godt af de 

kvalificerede indvandrere, der beslutter sig for at kommer hertil. Det er nemlig de bedst kvalificerede 

indvandrere, der rejser først (Thomsen, 2009, s. 10) og hvis Danmark kan få disse mennesker til at slå sig 

ned og blive her, så vil udsigterne være gode i en global verden, der konkurrerer om de klogeste hoveder. 

Men hvordan skal Danmark formå det? Jeg mener et godt sted at starte undersøgelsen af dette, er ved 

udlændingedebatten og hvordan denne perciperes af de herboende indvandrere. Debatten afspejler nemlig 

politikken på området og indvandreres mening om debatten, må derfor til en vis grad afspejle, hvordan det 

føles at være indvandrer i Danmark. Og denne følelse, må kunne give et praj om, hvordan Danmark klarer 

sig i konkurrencen om at tiltrække og fastholde kvalificerede indvandrere.  

FN rapporten Replacement Migration og andre internationale medier 

Når jeg antager, at indvandrere er vigtige for Danmark nu og i fremtiden, er det også vigtigt at vide, hvad de 

synes om udlændingedebatten. Ligeledes er det interessant for politikerne at vide, hvad der bliver snakket om 

i denne, for det danske samfund, vigtige gruppe. Det er vigtigt for politikerne at vide, fordi de har et ansvar 

for, til befolkningen at kommunikere nogle konkrete og konstruktive forslag, til hvordan det danske samfund 

vil kunne klare sig bedst fremover. I den forbindelse er der nogle tal, som er umulige at komme udenom, 
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nemlig at der i Danmark i 1946 blev født 96.111 børn, hvor der i 1984 blev født 49.414 (Thomsen, 2009, s. 

11). Tallene viser, at Danmark står overfor det, som er blevet døbt ”forsørgerbyrden” i FN rapporten 

”Replacement Migration” (Rasmussen, 2000, s. 144). Kort fortalt betyder det, at vi bliver færre og færre i 

den arbejdsdygtige alder, alt imens nogle meget store generationer går på pension, hvilket i sagens natur 

betyder flere ældre, der skal forsørges. Ser man på aldersfordelingen i Europa, der relativt præcist kan 

forudses, hvis man ser bort fra risikoen for, at en virus eller naturkatastrofe pludseligt nedlægger store dele af 

befolkningen, tegner der sig en meget tydelig tendens.  FN rapporten om global befolkningsudvikling 

indikerer således, at der er god sandsynlighed for, at konkurrencen om specielt de kvalificerede ikke-vestlige 

indvandrere i Europa vil eskalere de kommende år (United Nations, 2001). Med det in mente, er det rimeligt 

at antage, at det/de land/e som er dårligst til at tiltrække og fastholde indvandrerne, vil komme bagud i 

kapløbet og ende i en ufordelagtig situation, i forhold til de lande, som med succes formår at tiltrække og 

fastholde kvalificerede indvandrere. Med Thomsens ord, forholder det sig således:  

”Ikke vi, men de bedst kvalificerede kan vrage og vælge” (Thomsen, 2009, s. 10) 

Kigger man i de internationale medier, bliver problemstillingen vedr. befolkningsudviklingen i Europa 

ligeledes behandlet. Således skriver ”The Economist” følgende: 

“In truth the bad demographic outlook of much of western and eastern Europe will make the continent 

increasingly reliant on foreign labour. And one irony is that, for all the current fretting about too many 

foreigners, a chronic shortage of suitable workers may be felt most acutely in the countries that seem most 

hostile to outsiders” (The Economist, 2007). 

Det umiddelbare indtryk man får, når man undersøger litteraturen indenfor emner som ”indvandring” eller 

”udlændinge” er altså, at Danmark har al mulig god grund til at forsøge, først og fremmest at fastholde dem, 

som allerede er her, men dernæst at udvikle en seriøs strategi for, hvordan man fremover vil forsøge at 

tiltrække de bedst kvalificerede (Thomsen, 2009, s. 9). Og på den baggrund bliver det interessant at 

undersøge, hvordan indvandrerne opfatter og bliver påvirkede af den udlændingedebat, der foregår i 

Danmark.  

Videnskabsteori 

I dette afsnit vil jeg redegøre for hvilket videnskabsteoretisk udgangspunkt jeg arbejder ud fra i dette 

speciale. 

Afhandling er lavet indenfor det socialkonstruktionistiske og hermeneutiske paradigme af en person, som 

igennem mere end 5 år har opereret indenfor netop disse tilgange. Det ville derfor være en fejl at tro, at det 

ikke har betydning for hvordan problemfeltet bliver opfattet, samt hvilke problemer, der er blevet tegnet op 
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som værende væsentlige. Dette er dog i og for sig acceptabelt, så længe jeg er bevidst om, at det har 

konsekvenser for specialet i sin helhed. 

Historisk set har der været stor diskussion om, hvad rigtig videnskab er, samt måderne hvorpå man opnår 

sand viden. Det er imidlertid ikke lykkedes at komme frem til ét bestemt paradigme, der er alment gyldigt for 

alle videnskaberne. Således fastslår Rasmussen et al.: 

“It has not been possible at the present time to identify a paradigm that is valid across all sciences.” 

(Rasmussen, Østergaard, & Beckmann, 2006, p. 30) 

Det er derfor stadig vigtigt at være opmærksom på, at de teorier og metoder man bruger, samt de antagelser 

man gør sig, kan være gyldige i det paradigme man bevæger sig indenfor, men ikke nødvendigvis ville blive 

godtaget i andre videnskabelige kredse.  

Socialkonstruktionisme 

Burr fastslår, at socialkonstruktionismen er et meget bredt felt, som ikke har en entydig definition, men 

identificerer 4 nøglebegreber, som man ifølge Gergen nødvendigvis må tro på, for at kunne kalde sig 

socialkonstruktionist: 

1. Et kritisk standpunkt over for selvfølgelig viden 

Dvs. at være opmærksom på at stille spørgsmål til vore antagelser om, hvordan verden ser ud til at være, 

forstået på den måde, at de kategorier, vi mennesker anskuer verden igennem, ikke nødvendigvis refererer til 

virkelige, ’naturgivne’ inddelinger. 

2.  Historisk og kulturel specificitet 

Dvs. at alle måder at forstå verden på er kulturelt og historisk betingede. Man bør derfor ikke antage, at ens 

egne måder at forstå ting på nødvendigvis er bedre eller mere sande end andre måder. 

3.  Viden opretholdes gennem sociale processer 

Vores versioner af viden om verden bliver konstrueret i vores daglige sociale interaktion med andre 

mennesker og er ikke resultatet af objektiv observation af verden, hvorfor al social interaktion – og især 

sprog – er af interesse for socialkonstruktionister. 

4.  Viden og social handling går hånd i hånd 

Siden forståelse af verden ’forhandles’ gennem social interaktion, er utallige sociale konstruktioner af verden 

mulige. Men med hver anderledes konstruktion følger forskellige handlinger, hvorfor én bestemt 

konstruktion vil understøtte nogle former for handling mens den udelukker andre og får på denne måde 

konkret samfundsmæssig konsekvens (Burr, 1995, p. 2)
1
. 

                                                           
1
 Egen oversættelse 
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Vivien Burr og Jørgensen & Phillips følger Gergens anbefaling om at bruge udtrykket 

”socialkonstruktionisme” for at undgå forvirring med Piagets konstruktivistiske teori
2
, se bl.a. (Jørgensen & 

Phillips, 1999, s. 13) og (Burr, 1995, p. 2). Jeg vælger således også at bruge ordet socialkonstruktionisme 

frem for socialkonstruktivisme. 

Et velkendt indbygget problem ved at arbejde socialkonstruktionistisk er den implicitte relativisme. Hvis vi 

altså accepterer, at virkeligheden er socialt opbygget, at sandheder er diskursivt produceret og at subjekter er 

decentrerede, hvad gør vi da med den ”sandhed”, som vi som undersøgere producerer? 

Problemet takles refleksivt og ved at gøre ens arbejde så gennemsigtigt som muligt  (Jørgensen & Phillips, 

2002, p. 22). Jeg vil derfor forsøge at håndtere det indbyggede problem på denne måde. 

Hermeneutik 

Hermeneutik medtages i forlængelse af det socialkonstruktionistiske perspektiv, for at angive den 

fortolkende del af mit arbejde. Hermeneutik betyder nemlig fortolkningskunst eller læren om fortolkning 

(Mølgaard & Fibiger, 2008, s. 16). For at sætte hermeneutikken i forbindelse med emnet for dette speciale og 

vise hvorfor tilgangen er relevant at have med, kan med inddrage et citat fra Fairclough, som er den 

teoretiker, hvis teorier jeg vil arbejde ud fra i min kritiske diskursanalyse: 

 “What one “sees” in a text, what one regards as worth describing, and what one chooses to emphasize in a 

description, are all dependent on how one interprets a text. There is a positivist (…) tendency to regard 

language texts as “objects” whose formal properties can be mechanically described without interpretation. 

But try as they may, analysts cannot prevent themselves engaging with human products in a human, and 

therefore interpretative, way” (Fairclough, 2001, p. 22). 

Her siger han faktisk, at hermeneutik er en inkluderet del af det at foretage tekstanalyse og derfor skal 

hermeneutikken også medtages som videnskabsteoretisk tilgang i dette speciale. 

Hermeneutikkens historie går tilbage til det antikke Grækenland, hvor Platons dialoger mellem Sokrates og 

diverse sofister omhandler problemet: Hvordan vi forstår hinandens begreber. Det er dog med udgangspunkt 

i Heideggers ”Sein und Zeit (1927)”, at der skabes en egentlig filosofisk hermeneutik. Heideggers 

hermeneutik går ud på, at mennesket altid som et forstående væsen lever i sine forståelsesudkast og forsøger 

at tilegne sig den foreliggende viden (Mølgaard & Fibiger, 2008, s. 17). Han har fokus på sproget, der spiller 

                                                           
2
 I psykologien henviser «konstruktivisme» typisk til en udviklingspsykologisk tradition, der er udviklet af den 

schweiziske psykolog, Jean Piaget (1896-1980), men som er meget forskellig fra socialkonstruktivismen. I 1985 
foreslog den amerikanske psykolog, Kenneth Gergen derfor, at man ændrede lidt på navnet, så det var helt klart og 
tydeligt for enhver, at socialkonstruktionisme betød noget andet end det, man her kaldte konstruktivisme (Busch-
Jensen, 2000). 

http://www.leksikon.org/art.php?n=2026
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en hovedrolle i menneskets evne til at forstå verden, eller som han formulerer det i ”Et brev om 

”humanismen”” fra 1946:  

”Sproget er værens hus. I dets bolig bor mennesker.” (Heidegger, 1946) 

I den moderne hermeneutik står Hans-Georg Gadamer og hans værk ”Wahrheit und methode” (1960) som et 

af fyrtårnene. Gadamer mener ligesom Heidegger, at menneskets erkendelse er sprogligt betinget og det er 

kun i kraft af sin forforståelse, at mennesker tolker verden meningsfuldt. Han bruger begrebet ”for-

dommene” i ordets oprindelige betydning og siger, at disse former enhver forståelse. Pointen er så, at intet 

menneske kan undslippe sin forståelseshorisont, den kan kun udvides eller korrigeres. Vi kan så at sige ikke 

overskride den sprogligt og historisk givne horisont, som vi tænker indenfor og i (Mølgaard & Fibiger, 2008, 

s. 17). Denne opfattelse er i aller højeste grad i overensstemmelse med Faircloughs citat ovenfor og man må 

derfor gå ud fra, at Faircloughs videnskabsteoretiske udgangspunkt, udover socialkonstruktionismen også er 

inspireret af Gadamers og Heideggers hermeneutik. 

I forbindelse med hermeneutikken er det også på sin plads at nævne den hermeneutiske cirkel. Der findes 

adskillige bud på den, men jeg vil kun nævne den, som er relevant for mit speciale. Den tager som 

udgangspunkt, at den helhed, vi forstår, ikke kan begribes, uden at den begribes af nogen. Enhver tekst 

indgår således i en subjekt-objekt/læser-tekst-relation. Budskabet er, at teksten (eller verden) kun afgiver 

betydning i mødet med en forståelseshorisont. Med andre ord forstår vi virkeligheden ud fra det, vi i forvejen 

forstår. Denne problematik er essentiel i alle fag. Eksempelvis kan man se på Dansk Folkeparti og deres 

insisteren på, at indvandring koster det danske samfund dyrt. Her minder Preben Etwill, der er cand.polit. og 

medlem af Socialpolitisk Forening os om, at: 

”…hvis man udvælger en gruppe tilpas selektivt, kan man få alle til at give underskud” (Nørgaard, 

Willadsen, & Lilholm, 2011) 

Subjektets måling påvirker altså objektet og objektet opstår først som objekt, qua at det skilles ud som noget, 

der har interesse for bevidstheden (Mølgaard & Fibiger, 2008, s. 18). 

Forforståelse 

I forbindelse med forsørgerbyrden, er der den mulighed, at det ikke vil blive en særlig stor udfordring, fordi 

vi til den tid vil opleve en øget effektivitet i vores produktivitet, en øget rationalitet i vores systemer, en øget 

teknologisk viden og måske en øget del af ældre, der fortsætter på et mere fleksibelt arbejdsmarked på trods 

af deres alder. Dette vil naturligvis have en række konsekvenser, som er svære præcist at forudse. Men én 

konsekvens kunne være, at unge nyuddannede vil få sværere ved at få arbejde - en tendens vi i dag ser i 

Europa med høj ungdomsarbejdsløshed på 21,4 % samlet set (Gjertsen, 2010). En anden og mere sikker 

konsekvens ville jo være, at vi helt eller delvist kunne fjerne behovet for kvalificeret indvandring, afhængigt 
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af graden og hurtigheden hvormed det sker. Omvendt mener jeg, at vi må overveje mere end én mulighed. Vi 

må forholde os til hvor meget og hvor hurtigt vi skal blive bedre, for at vi kan undgå at stå i en situation, 

hvor vi vil mangle arbejdskraft. Samtidig må vi være forberedt, hvis det viser sig at ovennævnte faktorer 

(øget effektivitet, rationalitet og produktivitet) ikke forbedrer sig nævneværdigt, at vi da vil stå i en situation, 

hvor Danmarks evne til at tiltrække og fastholde kvalificerede hænder og hjerner, vil have stor betydning for, 

hvordan vi vil kunne klare os som land i et konkurrerende Europa. 

Spørgsmålet bliver således om det med rimelighed kan antages, at det er fordelagtigt, at mennesker 

bosiddende i Danmark føler sig velkomne og hjemme, hvis Danmark skal være konkurrencedygtigt i/have 

mulighed for at tiltrække flere kvalificerede indvandrere i forbindelse med forsørgerbyrden? 

Jeg antager, at svaret er ”ja”, hvilket bl.a. Thomsen indikerer (Thomsen, 2009), og det må således betragtes 

som interessant at finde ud af, hvordan indvandrere i Danmark opfatter den debat, der omhandler dem.  

Afgrænsning 

Jeg afgrænser mig til at undersøge, hvordan udlændingedebatten i Danmark perciperes af indvandrerne.  

Jeg har i den forbindelse fået mulighed for at arbejde med en klasse fra Københavns Sprogcenter, som jeg vil 

bruge som case for specialet. Jeg vælger at arbejde med case-klassen, fordi det giver mig mulighed for 

relativt intensivt at undersøge en gruppe mennesker, der har tre vigtige kendetegn, nemlig 1) at være 

indvandrere i Danmark, 2) at have et vist danskkundskabsniveau, hvilket er nødvendigt for at kunne følge 

med i en debat og 3) ved at have en lang skoleuddannelse fra hjemlandet, hvilket betyder, at de er 

kvalificerede og dermed mennesker, som Danmark har et udtalt ønske om at tiltrække og fastholde 

(Regeringsgrundlaget, 2011, s. 51). 

Personerne i min case-klasse er fra Danskuddannelse 3, modul 4, og bliver objekt for undersøgelsen bl.a. 

fordi, at der på denne uddannelse allerede forefindes den afgrænsning, som er relevant, nemlig: 

DANSKUDDANNELSE 3 

Er for kursister med en lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet (ca. 12 år). 

Kursister på Danskuddannelse 3 forventes at have en hurtig progression og lave meget hjemmearbejde.  

Vi forventer stabilt fremmøde og aktiv deltagelse i undervisningen. (Sprogcenter, 2011) 

Fordelen ved at arbejde med case-klassen er selvfølgelig, at selve udvælgelsen af personerne er foregået så 

tilfældigt som overhovedet muligt, idet jeg ikke vidste hverken hvilke nationaliteter eller religioner, der ville 

være repræsenteret. Samtidigt er klassen principielt repræsentativ for den kvalificerede indvandring, da den 

er udtryk for en tilfældig klasse på et bestemt uddannelsesniveau på et offentligt sprogcenter i København. 

Disse mennesker kan altså siges at repræsentere et udsnit af den kommende kvalificerede dansktalende 
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indvandring til Danmark, hvilket er præcis den gruppe jeg ønsker at undersøge, da disse mennesker 

principielt vil være i stand til at bidrage positivt til dansk økonomi via deres værdiskabende arbejde. 

Ulempen er egentlig også fordelen, nemlig at udvælgelsen er tilfældig. Jeg kan altså ikke garantere, at de 

ytringer og meninger, der er fremkommet i løbet af mit arbejde med case-klassen, er repræsentative for al 

kvalificeret indvandring i Danmark, kun at det er udtryk for disse specifikke personers meninger og at disse 

personer også går ind under betegnelsen ”kvalificerede indvandrere”. En undersøgelse, som med sikkerhed 

repræsenterer alle kvalificerede indvandrere, ville dog i realiteten kun kunne opnås ved at interviewe alle 

kvalificerede indvandrere i Danmark, hvilket ikke er realistisk. 

Det er således også diskuterbart, i hvor høj grad man vil kunne tale om min undersøgelse som værende 

almen gyldig. Dette har dog heller ikke været mit mål med afhandlingen. Målet har været at forstå verden ud 

fra interviewpersonernes synspunkter og udfolde den mening, der knytter sig til deres oplevelser (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 17). Diskussionen om gyldigheden af min empiri bliver således en videnskabsteoretisk 

diskussion med udgangspunkt i, om man kan acceptere en hermeneutisk og socialkonstruktionistisk tilgang 

frem for en positivistisk. 

 Faktorer som nationalitet og religion bliver altså ikke eksplicit behandlet i min afhandling, selvom det uden 

tvivl har en betydning for hvordan man opfatter verden som helhed samt hvilke rettigheder, man har i 

Danmark. Ser man på eksempelvis EU-borgere, har disse nogle rettigheder som er omfattet af EU-lovgivning 

og derfor kun kan påvirkes af dansk lovgivning indenfor visse grænser. Men selvom EU-borgere har visse 

lovmæssige rettigheder, betyder det jo ikke, at de ikke kan blive påvirkede af den debat der foregår. Sagt på 

en anden måde: det kan godt være, at EU-borgere ikke skal opfylde kriterierne i eksempelvis pointsystemet, 

men en debat om udlændinge kan sagtens påvirke EU-borgere, i det omfang, at de opfatter sig selv som 

indvandrere i Danmark, hvilket både min, men også den eksterne empiri lader til at bekræfte. 

At udlændingedebatten muligvis også har en indvirkning på hvordan danskere ser på udlændinge og 

indvandring generelt og at dette kan betyde noget for, hvordan indvandrere befinder sig i Danmark, er en 

anden sag, som også er meget interessant. Det er delvist behandlet i en undersøgelse foretaget af 

worktrotter.dk
3
, som indikerer, at nogle indvandrere opfatter danskere som lukkede og på denne baggrund 

føler de, at det er meget svært at falde til i Danmark. Ligeledes konkluderer en undersøgelse (Expat Survey 

2010) udført af Oxford Research
4
, at eksempelvis det danske sprog er en meget vigtig faktor for succesfuld 

integration. Således kunne man angribe dette emne fra mange forskellige vinkler og det er også blevet gjort 

af både regeringen, forskere og forfattere. Mængden af statistik på området er ligeledes imponerende 

                                                           
3
 http://www.worktrotter.dk/blog/2010/10/03/6-danesopen.html 

4
 http://www.expatindenmark.com/Documents/Living%20and%20Working%20in%20Denmark.pdf 

http://www.worktrotter.dk/blog/2010/10/03/6-danesopen.html
http://www.expatindenmark.com/Documents/Living%20and%20Working%20in%20Denmark.pdf
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(Danmarks Statistik, 2010). Bl.a. på denne baggrund synes jeg, det ville være interessant at undersøge et 

aspekt omkring indvandringen, som ikke i særlig høj grad er blevet behandlet.  

Det forholder sig nemlig således at udlændingedebatten foretages og kommunikeres næsten udelukkende fra 

en side, nemlig ”danskernes”. Stort set alle, der udtaler sig eller som nyder medieopmærksomhed på området 

er danskere med dansk oprindelse. Og når der endelig er en person med en anden etnisk baggrund end dansk, 

der involverer sig i debatten, bliver det ofte reduceret til spørgsmål om personens privatliv, etnicitet og 

religiøse tilhørsforhold. Asmaa Abdol-Hamid
5
 udtaler således i mit telefoninterview med hende, at: 

”… det blev en meget personlig frem for en politisk deltagelse i den offentlige debat, fordi der var mange 

myter og forestillinger, jeg ikke følte mig som en del af, som jeg pludselig skulle forholde mig til … jeg gik 

jo, må jeg indrømme, ret naivt ind i det og ville tale politik…”(Bilag 1, s. 64)
6
 

Og om det forhold, at fokus gik fra at være politisk til personligt, siger hun: 

”… på daværende tidspunkt irriterede det mig grænseløst, fordi jeg ikke følte mig som en ligeværdig 

deltager (i debatten), hvilket ellers er min demokratiske ret…”(Bilag 1, s.65) 

 Ovenstående udtalelser er måske ligeså meget et billede af, hvorfor der ikke findes særligt meget materiale, 

der belyser indvandreres perspektiv på debatten i Danmark, som det er en mening om den debat, der foregår. 

Hvis Danmark altså skal fastholde den basale demokratiske ret, det er at deltage aktivt i debatter, må man, 

for mig at se, også inddrage den gruppe i befolkningen, der defineres som ”indvandrere”, høre hvordan de 

bliver påvirkede og i forlængelse heraf tage stilling til, om noget bør ændres. 

Dette gør Faircloughs kritiske diskursanalyse velegnet til brug i denne afhandling, da fokus netop er på 

forandring. Nærmere bestemt forandring af diskursive praksisser som en vigtig del af en bredere social og 

kulturel forandringsproces (Fairclough, 1995, p. 87). 

Kapitel 2. 

                                                           
5
 Asmaa Abdol-Hamid er en dansk-palæstinensisk socialrådgiver og samfundsdebattør, der har fået en del 

pressebevågenhed i forbindelse med, at hun som troende muslim stillede op som folketingskandidat for Enhedslisten i 
2007. Jeg lavede et telefoninterview med hende i forbindelse med min forundersøgelse og inddrager citater fra det 
udvalgte steder i specialet, men ikke i selve diskursanalysen, da jeg vil have fokus på empirien fra case-klassen. 
6
 Når jeg henviser til sidetallet i forbindelse med mine interview, henviser jeg til sidetallet i dette dokument for at 

facilitere opslagningen. Dvs. eksempelvis ”Bilag 1, s. 64” kan findes på side 64 i dette dokument, så man hurtigt kan 
finde frem til citater og lignende. Jeg bruger kun sidetal i forbindelse med mine interview, ikke for læserbrevene eller 
artiklen, da disse ikke fylder mere end en side hver især. Det er derfor let at slå op efter henvisningen til 
bilagsnummeret. 

http://da.wikipedia.org/wiki/Danmark
http://da.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A6stina
http://da.wikipedia.org/wiki/Socialr%C3%A5dgiver
http://da.wikipedia.org/wiki/Samfundsdebatt%C3%B8r
http://da.wikipedia.org/wiki/Muslim
http://da.wikipedia.org/wiki/Folketingskandidat
http://da.wikipedia.org/wiki/Enhedslisten
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Metode 

Eftersom metode i forbindelse med kritisk diskursanalyse er del af en samlet pakke og derfor vil blive 

beskrevet ved gennemgangen af teorien, vil jeg i dette afsnit gøre rede for, hvilke metoder jeg har brugt i 

forbindelse med indsamlingen af min empiri. 

Metodevalget er nemlig et enormt vigtigt element i det videnskabelige arbejde. Det er det fordi: 

“The way in which we validate knowledge is called method. Method is, in brief, the systematic process we 

use to validate a given body of knowledge.” (Rasmussen, Østergaard, & Beckmann, 2006, p. 10) 

Normalt opererer man med tre overordnede tilgange til viden, nemlig den religiøse, den håndværksmæssige 

og den videnskabelige. Metode er i den sammenhæng det, der adskiller videnskab fra religion, som er baseret 

på tro, og håndværk, som er baseret på tilegnelsen af erfaring. Sagt på en anden måde har religion en 

dogmatisk tilgang til viden, håndværk har en pragmatisk tilgang til viden, hvor videnskab har en skeptisk 

tilgang til viden (Rasmussen, Østergaard, & Beckmann, 2006, p. 12). 

Overordnet set er der to meget vigtige begreber i forbindelse med konstruktionen og anvendelsen af viden. 

De er kendt som induktion og deduktion og udgør de basale måder hvorpå vi angriber en problemstilling. 

Lidt firkantet kan man sige, at induktion bevæger sig fra empiri mod teori og deduktion bevæger sig fra teori 

mod empiri. Rasmussen et al. forklarer det således: 

”In a scientific context, the inductive process creates new knowledge through the gathering of data and 

experience, and the deductive process allows the application of such systemised knowledge in new areas.” 

(Rasmussen, Østergaard, & Beckmann, 2006, p. 50) 

Min tilgang kan derfor kaldes induktiv, da jeg via min empiri forsøger at producere ny viden. 

Undersøgelsesdesign 

Ifølge Ib Andersen er et undersøgelsesdesign 

”… betegnelsen for den måde, hvorpå vi udforsker det fænomen, der er genstand for undersøgelsen. Mere 

nøjagtigt udgør undersøgelsesdesignet den kombination af fremgangsmåder, vi benytter ved indsamling, 

analyse og tolkning af data.” (Andersen I. , 2005, s. 103) 

Jeg har som mit undersøgelsesdesign valgt at gøre brug af casestudiet. Ordet case kommer fra latin ”casus” 

og ”cadere”, der betyder en begivenhed, et tilfælde og det, der sker. Andersen (2005) benytter Yins (2002) 

definition af casestudiet og siger derfor, at det er en empirisk undersøgelse, der belyser et samtidigt fænomen 

inden for det virkelige livs rammer (Andersen I. , 2005, s. 112). Fænomenet der undersøges kan være af 

forskellig art, men i mit tilfælde er det en gruppe af mennesker og deres meninger om et bestemt emne. 
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Mere specifikt er mit undersøgelsesdesign et single casestudie, til forskel fra et multiple casestudie. Single 

casestudiet indebærer, at jeg arbejder med én enhed, som for mit vedkommende er klassen på Københavns 

Sprogcenter. Der er ifølge Yin tre typiske formål, der kan begrunde et single casestudie, nemlig 1) at caset er 

kritisk i forhold til gældende teori, modeller, antagelser eller praksis, 2) at caset er unikt, dvs. at det 

repræsenterer en ny kombination af mere eller mindre kendte forhold, og 3) at caset er fænomenafslørende, 

dvs. at det studerede fænomen ikke tidligere har været genstand for undersøgelse (Andersen I. , 2005, s. 

114). Mit casestudie falder under det andet formål, idet dansk udlændingedebat gentagne gange har været 

objekt for analyser, kommentarer og kritik. Dansk udlændingedebat i indvandrerperspektiv er derimod ikke 

blevet behandlet med samme intensitet, hvis overhovedet. Og det er vel mildest talt pudsigt, at 

samfundsdebattører, medier og politikere ikke i højere grad har inddraget dette perspektiv i det meget 

akademiske arbejde (statistikker, sproglige analyser og økonomiske vurderinger som eksempel), der forgår 

på netop dette område. Jeg siger” i højere grad”, da der faktisk findes en del eksempler på, at man i TV 

inddrager indvandrere i debatten
7
. Hvordan, hvorfor og hvem man inddrager, er så en anden diskussion, der 

bl.a. omfatter spørgsmål om magtrelationer og diskursordner i samfundet, men det skal jeg ikke gå i detaljer 

med her. Det jeg skal sige her, er, at der ikke findes metodisk og teoretisk funderet akademisk arbejde, der 

vedrører indvandreres perspektiv på udlændingedebatten og derfor kommer mit single casestudie ind under 

formål 2, som nævnt ovenfor. Som yderligere begrundelse for mit valg af single casestudiet vil jeg nævne 

min ressourceramme, problemformulering og genstandsfelt. Det ville med andre ord være for omfattende at 

svare på min problemformulering med et antalsmæssigt repræsentativt mål for øje da mit genstandsfelt er af 

store dimensioner i forhold til et speciale. Desuden er det ifølge Yin, muligt at generalisere ud fra single 

casestudier. Det drejer sig i den forbindelse om at beskrive sit casestudie så godt som muligt samt have øje 

for hvilke resultater, der er specifikke for caset og hvilke, der måske kan tilskrives en mere generel tendens. 

Andersen kommenterer på dette ved at sige følgende: 

”Men spørgsmålet er jo som oftest ikke, om vi er i stand til at producere generel viden, men mere om hvor 

holdbar (valid) denne viden er.” (Andersen I. , 2005, s. 115). 

Jeg er derfor opmærksom på, at jeg skal passe på med at konkludere, at resultaterne fra min case-klasse er 

almen gyldige. Til gengæld kan jeg via min metode og teori, gøre hvad der står i min magt for, at de 

resultater jeg indhenter fra klassen er valide og dermed brugbare. 

I mit casestudie gør jeg brug af to metoder for at undersøge min problemstilling. Disse metoder gør jeg rede 

for i de næste afsnit.  

                                                           
7
 Se fx: http://www.youtube.com/watch?v=CQN1m_Mrw70 eller 

http://www.youtube.com/watch?v=EWLPmKaNmzs&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=CQN1m_Mrw70
http://www.youtube.com/watch?v=EWLPmKaNmzs&feature=related
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Kvalitative interview 

Jeg vil først kort gøre rede for det kvalitative interview, jeg har gjort brug af, hvorefter jeg vil komme ind på 

detaljerne omkring mine interview. 

Forskningsinterviewet, som Kvale & Brinkmann kalder det, har mange facetter og mulige 

anvendelsesmuligheder. Der forefindes altså ikke generelle standardprocedurer og regler for 

forskningsinterviewet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 168). Til gengæld findes der interviewformer, som er 

mere eller mindre hensigtsmæssige til forskellige forskningsformål. I den forbindelse nævner Andersen 

(2005) det delvist strukturerede interview, der er kendetegnet ved, at man har en række forhold man skal 

have belyst, men samtidigt er man åben overfor nye synsvinkler og informationer. I denne interviewform er 

det normalt at have en spørge- eller interviewguide, der stikordsmæssigt angiver de emner, der skal belyses 

(Andersen I. , 2005, s. 168). Jeg har valgt at gøre brug af denne interviewform, da jeg er interesseret i at få 

afdækket et specifikt emne over en begrænset tidsperiode. Kvale & Brinkmann (2009) behandler også det 

diskursive interview i deres opridsning af forskellige interviewtyper, hvor de siger, at alle interview i sagens 

natur er diskursive. Ligeledes siger de, at et diskursivt perspektiv skærper interviewerens modtagelighed for 

forskelle mellem forskerens og interviewpersonens diskurser under et interview og forskellene i deres magt 

til at definere diskurserne (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 176). Jeg gør derfor også brug af dette fokus i mine 

interview, da min videre behandling af data indebærer en kritisk diskursanalyse. 

Jeg foretog individuelle interview med 7 udvalgte personer fra klassen. Personerne blev udvalgt ud fra 

kriterier om dels hvor meget man havde at sige, dels hvad man havde at sige og dels om personen var villig 

til at blive interviewet. Det var med andre ord tydeligt i løbet af fokusgruppen
8
, at nogle af de 

tilstedeværende ikke havde en mening om emnet, eller simpelthen ikke ønskede at deltage særligt aktivt i 

processen. Dette blev naturligvis respekteret og mit fokus blev derfor de personer, som gerne ville lege med, 

så at sige. 

Før hvert interview sørgede jeg for at gøre klart for mine interviewpersoner, at vi skulle diskutere emnet 

”dansk udlændingedebat” og at mit eneste ønske var at høre deres opfattelse af den. Jeg gjorde klart, at deres 

interview kunne være anonymt, hvis de ønskede det og at hvis de havde nogle specifikke ønsker i den 

sammenhæng, så kunne vi også finde ud af det. Desuden afsluttede jeg hvert interview med at spørge, om de 

havde mere at tilføje eller havde yderligere kommentarer til emnet. På denne måde prøvede jeg at opnå en 

mere fri og spontan tale om emnet, end når jeg stillede spørgsmålene i løbet af interviewet. Selve set-uppet 

var dog meget afslappende og foregik i et lille klasseværelse tæt på deres eget klasseværelse. Jeg gjorde mig 

umage i løbet af interviewene med ikke at komme med egne meninger eller på anden måde pådutte 

                                                           
8
 Jeg foretog også et fokusgruppeinterview med case-klassen, men jeg har valgt ikke at inddrage disse data i specialet, da mange af 

de meninger, der kom frem her, også bliver udtrykt i læserbrevene og interviewene. Min prioritering skyldes også pladsmangel, da 
der ikke ville være noget i vejen for at inddrage fokusgruppen som yderligere belæg for mine resultater. 
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interviewpersonerne en holdning, som de måske reelt ikke havde. Jeg stiller således ofte spørgsmålet ”er det 

sådan jeg skal forstå det?” efter jeg med mine egne ord forsøger at forklare, hvad der lige er blevet sagt. 

Årsagen til denne fremgangsmåde var, at interviewpersonerne ikke alle snakkede lige godt dansk. Når jeg 

derfor var i tvivl om, hvad der egentlig blev sagt, var jeg nødt til at omformulere udmeldingen og derefter 

spørge om den pågældende persons accept. 

Læserbreve 

Som led i mit samarbejde med case-klassen, fik jeg dem til at udarbejde et læserbrev omhandlende deres 

opfattelse af dansk udlændingedebat. Opgavebeskrivelsen lød ”Kommentér det officielle Danmarks 

udtalelser i udlændingedebatten”. Foregående havde Maria Refer (klassens underviser) sat klassen ind i 

detaljerne omkring, hvad jeg mente med ”det officielle Danmarks udtalelser i udlændingedebatten” og hvad 

der forstås ved genren ”læserbrev”. På den måde kunne eventuelle tvivlspørgsmål komme frem i lyset og 

blive afklaret før opgaven skulle laves derhjemme. 

Opgaverne vil indgå i analysen og udgør en facilitering af kontrol, forstået på den måde, at jeg både har 

interview og læserbreve at sammenligne og dermed kan se om der er konsistens i svarene, da spørgsmålene, 

selvom de bliver stillet forskelligt og selve mediet er anderledes, omhandler præcis det samme emne. 

Teori 

I dette afsnit vil jeg redegøre for de hovedteorier, jeg bruger i afhandlingen. I forbindelse med diskursanalyse 

er det vigtigt at pointere, at teori og metode er kædet sammen. Der er tale om en såkaldt pakkeløsning, eller 

et teoretisk og metodisk hele. Det er derfor afgørende, at man accepterer de grundlæggende filosofiske 

præmisser (se afsnittet ”Videnskabsteori”) for at bruge diskursanalyse som metode i empiriske undersøgelser 

(Jørgensen & Phillips, 1999, s. 12). 

 I førstkommende afsnit vil jeg redegøre for kritisk diskursanalyse (KDA) og Faircloughs tredimensionelle 

model, som jeg bruger til analysen af min empiri. Yderligere teorier og begreber jeg bruger, vil blive 

introduceret undervejs. 

Kritisk diskursanalyse 

I forbindelse med en socialkonstruktionistisk tilgang, som er mit udgangspunkt, er det oplagt at inkludere 

diskursanalyse som teoretisk og metodisk grundlag. Det skyldes det tætte bånd, der eksisterer mellem netop 

socialkonstruktionisme og overbevisningen om, at sproget har en afgørende betydning for hvordan vi skaber 

forestillingen om verden.  

Jeg betragter Norman Faircloughs teoretiske ramme som velegnet til at foretage en KDA af 

udlændingedebatten i indvandreperspektiv. Det grunder bl.a. i, at KDA bruger konkret lingvistisk 
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tekstanalyse af sprogbrug i sociale interaktioner. Dette adskiller KDA fra fx Laclau & Mouffes diskursteori, 

som ikke foretager systematiske, empiriske studier af sprogbrug, men også fra diskursiv psykologi, som 

foretager retoriske, men ikke lingvistiske studier af sprogbrug (Jørgensen & Phillips, 2002, p. 63). 

En vigtig skillelinje mellem Fairclough og alle andre kritisk diskursanalytiske tilgange, er Faircloughs mere 

poststrukturalistiske
9
 syn på diskurs og det sociale. Diskurs bliver betragtet som delvist konstituerende og 

ligger bag Faircloughs empiriske interesse for diskursens dynamiske rolle i social og kulturel forandring og 

her ligger jeg mig op ad hans tilgang. Dette er ellers i kontrast til andre tilgange, der dels har en tendens til at 

se på diskurs som noget, der reproducerer en bagvedliggende struktur og dels har et empirisk fokus på 

diskursens rolle i social reproduktion (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 103). 

Med henblik på magt trækker Fairclough på Gramscis hegemonibegreb, hvor magt ses som ”forhandlet”, 

altså at folk til en vis grad handler som agenter, der har muligheder for at yde modstand. Endvidere er den 

poststrukturalistiske opfattelse af magt, at den både kan være produktiv såvel som undertrykkende (efter 

Foucault). Her står eksempelvis Teun van Dijks diskursanalytiske tilgang i kontrast, med en tilgang, hvor 

magt udelukkende er undertrykkende og udøves af bestemte interessegrupper over passive subjekter. Dette 

har som følge, at van Dijk ikke på samme måde indtænker folks mulighed for modstand (Ibid.), hvilket jeg 

ikke kan stå inde for. Jeg anser derfor henholdsvis Foucaults og Gramscis tilgange som realistiske og dermed 

bliver Fairclough yderligere interessant for mig.   

I forbindelse med en teoretisk beskrivelse af KDA, er det vigtigt at definere, hvordan man anskuer diskurs. 

Det er nemlig et udtryk, som har mange betydninger og fortolkninger. Afhængigt af hvilken teoretiker man 

vælger at tage udgangspunkt i, varierer nogle helt basale ting, som fx om diskurs er et udtryk, der er 

begrænset til semiotiske systemer (sprog eller billeder) eller om al social praksis bliver betragtet som diskurs. 

Fairclough hører til den første gruppe og siger følgende om diskurs: 

”My focus is upon language, and accordingly I use ‟discourse‟ more narrowly than social scientists 

generally do to refer to spoken or written language use. I shall be using the term „discourse‟ where linguists 

have traditionally written about „language use‟, „parole‟ or „performance‟.” (Fairclough, 1992, p. 62) 

                                                           
9 Poststrukturalisme er en samlebetegnelse for en række videreudviklinger af den klassiske strukturalisme, dvs. den filosofi, der er 

inspireret af Ferdinand de Saussures sprogteori. 

I 1960'erne fremsatte en række franske filosoffer, bl.a. Michel Foucault, Jacques Derrida og Gilles Deleuze, det synspunkt, at en 

konsekvent strukturalisme også måtte anvendes på sig selv. 

Dette betød efter deres mening, at idéen om en objektiv strukturel beskrivelse af sprog og kulturfænomener måtte opgives. 

Poststrukturalismen repræsenterer en mere pluralistisk og eksperimenterende indstilling. Derrida taler fx om "decentrerede" 

strukturer, og Foucault interesserede sig mere for brud og forskelle mellem magt- og tankestrukturer end for disse strukturer selv 

(http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Filosofi/Filosofi_og_filosoffer_-_1900-t./poststrukturalisme). 

 

http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Sprog/Sprogvidenskab%2c_overbegreber/strukturalisme
http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Sprog/Sprogforskeres_biografier/Ferdinand_de_Saussure
http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Filosofi/Filosofi_i_1800-_og_1900-t./Michel_Foucault
http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Filosofi/Filosofi_i_1800-_og_1900-t./Jacques_Derrida
http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Filosofi/Filosofi_i_1800-_og_1900-t./Gilles_Deleuze
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Filosofi/Filosofi_og_filosoffer_-_1900-t./poststrukturalisme
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Jeg foretrækker derfor Fairclough, da hans teori ligger sig på midten af det kontinuum, som Phillips og 

Jørgensen præsenterer: 

 

(Jørgensen & Phillips, 2002, p. 20) 

Dette dialektiske forhold betyder, at diskurs ifølge Fairclough både konstituerer og bliver konstitueret i 

forhold til verden. Dette synspunkt deler jeg med ham og derfor bliver han mere relevant for min afhandling 

end teoretikere, som mener enten, at diskurs udelukkende konstituerer (til venstre på kontinuummet) eller 

udelukkende bliver konstitueret (til højre på kontinuummet) af omverden. 

Fairclough er også oplagt pga. de systematiske lingvistiske analyseværktøjer han er ophavsmand til. Disse 

værktøjer giver et grundigt belæg for de påstande jeg vil fremsætte om mine data i løbet af specialet og 

dokumenterer, hvordan jeg når frem til analyseresultaterne. Ser man på eksempelvis diskurspsykologer som 

Widdicombe og Wooffitt eller diskursteoretikere som Laclau og Mouffe, finder man ikke på samme måde 

praktisk orienterede værktøjer at arbejde med, hvilket i øvrigt er et af kritikpunkterne til disse tilgange 

(Jørgensen & Phillips, 1999, s. 152). 

Endvidere bør KDA involvere en tværfaglig integration af teorier for at behandle de ikke-diskursive dele af 

den bredere sammenhæng, eller med Faircloughs egne ord: 

”Discourse analysis ought ideally to be an interdisciplinary undertaking.” (Fairclough, 1992, p. 225) 

Dette er samtidigt et punkt, hvor Fairclough bliver kritiseret, da han ikke giver nogen forklaring på, hvorvidt 

alle former for teorier kan kombineres med diskursanalysen, men det behandler jeg yderligere i afsnittet 

”Kritik af Fairclough”. 

Faircloughs tredimensionelle model 

Fairclough argumenterer for, at en diskursanalyse må foregå på flere niveauer for at give brugbare resultater. 

Med det som udgangspunkt, må man undersøge sproget gennem lingvistisk analyse, men sideløbende må 

man have øje for den bredere sammenhæng, hvori sproget forekommer. Han skelner altså mellem tre 
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analyseniveauer, hvor vi bevæger os fra det helt tekstnære, igennem en dimension, der beskæftiger sig med 

produktion og modtagelse af tekst og videre til det overordnede sociale niveau, hvor mennesker skaber, 

vedligeholder og forandrer relationerne imellem sig. Ifølge Fairclough har enhver kommunikativ begivenhed 

således tre analytiske dimensioner: 

1. Tekstanalyse - den tekstnære lingvistiske analyse  

2. Den diskursive praksis – tekstproduktion og fortolkningsmæssige omstændigheder 

3. Den sociale praksis – samfundsmæssig kontekst, dvs. såvel politiske, økonomiske som kulturelle 

sammenhænge (Fairclough, 1992, p. 72).  

Dette forhold illustrerer han selv på følgende måde:  

 (Fairclough, 1992, p. 73) 

Analysestrategi 

I dette afsnit vil jeg redegøre for de for afhandlingen vigtigste dele af Faircloughs diskursanalyse. Jeg 

foretager således en prioritering og går i dybden med de aspekter af hans analyseværktøjer, jeg kommer til at 

bruge og omvendt, udelader dem, som jeg ikke vil benytte. Fairclough siger selv om dette forhold: 

 “Let me stress that the procedure should not be treated as holy writ – it is a guide and not a blueprint. In 

some cases, readers using it may find that some parts are overly detailed or even irrelevant for their 

purposes.” (Fairclough, 2001, p. 92) 

Det er altså ikke imperativt at gå ind i alle aspekter af hans analyse og man bør reflektere aktivt over, hvad 

man egentlig har brug for til sit specifikke projekt.  
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Jeg gør brug af Faircloughs fremgangsmåde som beskrevet i bogen ”Discourse and social change” (1992). 

Han argumenterer her for, at i forbindelse med et fokus på forandring, vil det være fordelagtigt at starte med 

en gennemgang af den diskursive praksis, fortsætte med tekstanalyse og afslutte med den sociale praksis. 

Han begrunder rækkefølgen ved at sige følgende: 

”These three dimensions of analysis will inevitably overlap in practice; analysts, for example, always begin 

with some sense of the social practice that the discourse is embedded within. But this progression is a useful 

one for ordering the outcome of one‟s engagement with a particular discourse sample before presenting it in 

written or spoken form. Notice that it involves a progression…: from interpretation of the discourse practice 

(processes of text production and consumption), to description of the text, to interpretation of both of these in 

the light of the social practice in which the discourse is embedded.” (Fairclough, 1992, p. 231) 

Jeg bruger bl.a. analysen af den diskursive praksis til at påpege hvilke diskurstyper, der trækkes på i den 

danske udlændingedebat blandt indvandrere (interdiskursivitet). Efterfølgende underbygger jeg mine 

påstande med tekstanalysen af min empiri og til sidst sætter jeg de to inderste kasser i Faircloughs 

tredimensionelle model i relation til den sociale praksis, som er den yderste kasse. Helt konkret vil jeg 

forsøge at samle resultaterne fra analysen af min empiri med henblik på at specificere de ideologiske og 

hegemoniske relationer og strukturer i den sociale praksis. 

Diskursiv praksis 

Sprog er et af grundelementerne i diskursiv praksis, idet den manifesteres igennem sprog i form af tekst. 

Tekst er forstået i bred forstand, som både mundtligt og skriftligt sprog, idet Hallidays tekstdefinition 

anvendes (Fairclough, 2008, s. 26). 

Fairclough arbejder med tre hovedoverskrifter indenfor diskursiv praksis, nemlig udsagnskraft, teksters 

kohærens og teksters intertekstualitet (Fairclough, 2008, s. 32). Disse udgør, sammen med de fire begreber i 

afsnittet ”Tekst”, et analytisk koncept, der behandler aspekter af tekstproduktion, tekstfortolkning og teksters 

formelle egenskaber. 

Udsagnskraft 

Udsagnskraft er tekstens handlingskomponent altså det, den bruges til at udføre. Det kan være et løfte, en 

trussel, en ordre og lignende (Fairclough, 2008, s. 39). Tekster og det som tekster ”vil” kan være ambivalent 

og Fairclough arbejder derfor også med udtrykket ”udsagnskraft-potentialet”, hvilket betyder, at samme 

udsagn sagtens kan have flere potentielle meninger. Et eksempel kunne være ”kan du lukke vinduet?”. Dette 

udsagn kan både være et spørgsmål, en anmodning, en klage eller måske flere af tingene på én gang. 

Kontekst bliver derfor en vigtig faktor med henblik på at reducere udsagnskraftens ambivalens.   
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Kohærens 

Teksters kohærens handler om, hvorvidt og i hvor høj grad en tekst hænger sammen så den giver mening 

(Fairclough, 2008, s. 42). Den kohærente læsning af en tekst er dog afhængig af de fortolkningsprincipper, 

der trækkes på. For eksempel er det kohærente link mellem sætningerne ”Christian dumpede sin eksamen. 

Han læser aldrig sine lektier”, antagelsen om, at hvis man ikke læser sine lektier, så dumper man sin 

eksamen. De processer, der finder sted i fortolkningen af teksten ovenfor, er en vigtig del af teksters og 

diskursers arbejde med at interpellere subjekter og er ideologiske af natur. 

Intertekstualitet 

Intertekstualitet er et fremtrædende begreb for Fairclough og her vil jeg også have mit hovedfokus i analysen 

af den diskursive praksis. Begrebet omhandler den egenskab ved tekster, at de er fulde af fragmenter af andre 

tekster (Fairclough, 2008, s. 43). Det kunne eksempelvis være en debat, hvor en politiker udtaler sig om 

noget en anden politiker har sagt. Fairclough skelner i øvrigt mellem det han kalder ”manifest 

intertekstualitet” og ”interdiskursivitet”. Det første begreb beskriver det forhold, at nogle tekster åbent 

trækker på andre specifikke tekster. Det andet begreb implicerer diskursordenens forrang i nogle tekster. 

Fairclough forklarer det således: 

”On the one hand we have the heterogeneous constitution of texts out of specific other texts (manifest 

intertextuality); on the other hand, the heterogeneous constitution of texts out of elements (types of 

convention) of orders of discourse (interdiscursivity).” (Fairclough, 1992, p. 85)  

Dette betyder, at tekster også kan referere til andre diskurser og diskurstyper, der har betydning for 

produktionen. 

Det er også i intertekstualiteten, at Fairclough ser muligheden for diskursiv forandring. Dog pointerer han, at  

”… intertekstualiteten nødvendigvis må kædes sammen med en teori om social og politisk forandring, for at 

man kan undersøge diskursiv forandring inden for overordnede kulturelle og sociale forandringsprocesser.” 

(Fairclough, 2008, s. 44) 

Tekst 

Denne dimension handler om den helt tekstnære analyse. Fairclough er her dybt inspireret af lingvisten 

Hallidays tekstanalyse og interesserer sig for tekst helt ned til det grammatiske niveau. Tekstdimensionen 

kaldes også den ’beskrivende’ del, hvor henholdsvis den diskursive praksis og den sociale praksis, som 

diskursen er en del af, bliver kaldt for ’fortolkning’(Fairclough, 2008, s. 29). 

Tekstanalysen organiseres efter fire begreber: 

1. Ordvalg/vokabular 
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2. Grammatik 

3. Kohæsion 

4. Tekststruktur 

Ordvalg/vokabular 

Starter man således fra punkt 1, vil man i forbindelse med en KDA kigge nærmere på ordvalg/vokabular. 

Dette punkt har mange undersøgelsesmuligheder, men Fairclough understreger, at det er af begrænset værdi 

at opfatte sprog, som noget, der har en dokumenteret mening i en ordbog. Med andre ord taler han om det 

forhold, at ord kan have meget forskellige meninger afhængigt af tid, sted og det han kalder MR (Members 

Ressources), som refererer til, at vi alle fortolker tekster aktivt ved hjælp af en bred vifte af erfaringer på en 

lang række områder (Fairclough, 2001, p. 9).  

Fokus i denne del af analysen er således på alternative ordvalg samt kampen om hegemoni i selve 

ordbetydningen. Et klassisk eksempel i denne sammenhæng er reformuleringen fra ”terrorist” til 

”frihedskæmper” som led i den sociale og politiske kamp (Fairclough, 2008, s. 34). 

Grammatik 

Andet punkt i tekstanalysen drejer sig om grammatik. Her lægges der vægt på den konkrete tekstopbygning 

og de enkelte grammatiske enheder en tekst består af, fx hel- og ledsætninger, syntagmer og om en sætning 

gør brug af passiv eller om der forefindes en aktør. . Fairclough nævner tre dimensioner, som kan bruges til 

at afdække grammatik(Fairclough, 1992, p. 235). Disse er henholdsvis transitivitet, tema og modalitet. Jeg 

vælger primært at arbejde med transitivitet og modalitet, da det i mit tilfælde er mere relevant at se på end 

selve det potentielle tematiske mønster. Transitivitet undersøger nemlig, hvordan begivenheder og processer 

forbindes med subjekter og objekter, og modalitet undersøger, hvordan producenten af teksten gennem 

sproget viser affinitet for udsagnet. Disse to aspekter er til gengæld meget relevante at undersøge, når jeg 

skal finde ud af, hvordan udlændingedebatten perciperes af indvandrere. 

Kohæsion 

Tredje punkt omhandler kohæsion, også kaldet sammenkædningen i en tekst. Det opnås ved forskellige 

metoder, bl.a. ved at gentage ord, substituere subjekter med pronominer og ved at bruge konnektorer som 

”derfor”, ”imidlertid”, ”men” osv. 

Tekststruktur 

Fjerde og sidste punkt er optaget af tekststruktur og behandler teksters arkitektur og makrotræk. Eksempelvis 

trækker en udlændingedebat på forskellige elementer og sekvenser på bestemte måder. Disse strukturerede 

konventioner giver en pejling om hvilke antagelser om sociale relationer, der er bygget ind i en specifik 

teksttype (Fairclough, 2008, s. 35). 
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Social praksis 

Den sociale praksis er det Fairclough kalder det ”non-diskursive”. Den sociale praksis kan således ikke 

besvares med diskursanalyse. Det er derfor nødvendigt med anden relevant teori, for at belyse den sociale 

praksis (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 98). 

Til dette formål trækker Fairclough på den marxistiske tradition fra bl.a. Louis Althusser og Antonio 

Gramsci. Diskurs bliver her diskuteret i relation til ideologi og hegemoni (Christiansen, Groes, Klint, Fehler, 

Mortensen, & Nørgaard, 2004, s. 6). 

Ideologi 

Fairclough benytter Althussers ideologibegreb og forstår det derfor som: 

”… betydninger/konstruktioner af virkeligheden (den fysiske verden, sociale relationer, sociale identiteter), 

der er bygget ind i forskellige dimensioner af diskursive praksissers form/mening, og som bidrager til 

produktion, reproduktion og transformation af dominansrelationer.” (Fairclough, 2008, s. 46) 

Endvidere gælder det, at en ideologi er mest ”effektiv”, når den bliver naturliggjort og opnår status som 

”common sense” (Christiansen, Groes, Klint, Fehler, Mortensen, & Nørgaard, 2004, s. 7). 

Diskurser kan altså være meget eller lidt ideologiske, hvor de ideologiske diskurser er dem, der bidrager til at 

opretholde eller transformere magtrelationerne. 

Hegemoni 

Hegemonibegrebet henter Fairclough fra Gramscis teori. Hegemoni er ifølge ham: 

”… både lederskab og dominans inden for økonomiske, politiske, kulturelle og ideologiske domæner i 

samfundet.” (Fairclough, 2008, s. 52) 

Hegemoni er således en magt, der opnås ved indgåelse af alliancer og integration mere end ved dominans af 

underordnede klasser. Det tilvejebringes ved at vinde de underordnedes samtykke gennem indrømmelser 

eller ideologiske midler, men det opnås aldrig mere end delvist og midlertidigt og er derfor med Faircloughs 

ord altid en ”ustabil ligevægt”(Ibid.). 

Et eksempel på en hegemonisk kamp kan tydeliggøres gennem to citater fra udlændingedebatten af 

henholdsvis Britta Thomsen og Pia Kjærsgaard: 

 ”Uden indvandring kan vi ikke fastholde velfærds-Danmark” (Thomsen, 2009, s. 8). 
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”Hvis det danske velfærdssamfund skal bestå både økonomisk, socialt og uden risiko for at bryde sammen 

under massiv kriminalitet er kodeordet, at vi stiller, og forsat tør stille, krav til indvandrere og 

efterkommere.” ( Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti, i Ugebrev, 5.2.2007) 

Her ses altså en væsentlig kontrast mellem hvad der bliver sagt, selvom emnet er det samme og dermed 

konstaterer jeg en hegemonisk kamp. 

Kritik af Fairclough 

Selvom Jørgensen og Phillips udpeger Fairclough som indehaver af den mest sofistikerede model for 

forholdet mellem sprogbrug og bredere samfundsmæssige praksisser, er det alligevel værd at knytte nogle 

kritiske bemærkninger til hans tilgang og til den kritiske diskursanalyse generelt. 

Fairclough bliver kritiseret af to hovedårsager. Den første er, som nævnt i afsnittet ”Kritisk diskursanalyse”, 

det forhold, at han ikke giver nogen egentlig forklaring på, hvorvidt alle former for teori kan kombineres 

med diskursanalysen. Han inddrager selv meget forskellige teoretikere – fx Foucault, Gramsci, Althusser, 

Habermas og Giddens – men er det så primært disse man bør holde sig til i forbindelse med kritisk 

diskursanalyse (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 101)? Denne kritik imødekommer han ved at fastholde, at det 

er op til den enkelte forsker, at tilpasse den sociale teori til diskursanalysen (Christiansen, Groes, Klint, 

Fehler, Mortensen, & Nørgaard, 2004, s. 8). 

Den anden og primære kritik til Fairclough går på håndteringen af dialektikken mellem det diskursive og det 

”ikke-diskursive”. Det er med andre ord vanskeligt at begribe hvornår noget kan betragtes som henholdsvis 

en diskursiv praksis eller en social praksis. 

Fairclough siger, at måden hvorpå vi diskursivt taler og skriver om den sociale praksis, får indflydelse på 

hvordan denne udformes. I forlængelse heraf siger han, at den sociale praksis, gennem forskellige 

institutionelle forhold, får indflydelse på, hvordan man diskursivt taler og skriver. Han pointerer yderligere, 

at adskillelsen af diskursiv praksis og social praksis ikke bliver en distinktion i virkeligheden, men nærmere 

et redskab til analytisk fokus. Trods denne forklaring, kan det dog stadig være svært at se nødvendigheden i 

at arbejde ud fra distinktionen mellem det diskursive og det ikke-diskursive (Christiansen, Groes, Klint, 

Fehler, Mortensen, & Nørgaard, 2004, s. 8). 

Kapitel 3. 

Præsentation af empiri 

Jeg vil her kort redegøre for den empiri jeg gør brug af i forbindelse med diskursanalysen og hvorfor. 
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Jeg har valgt at bruge alle læserbrevene, et repræsentativt interview og en artikel i min analyse. Når jeg siger 

at interviewet er repræsentativt, mener jeg, at de holdninger, der gives udtryk for i dette specifikke interview, 

går igen i samtlige interview. Nogle af interviewpersonerne er bare bedre end andre til at formulere sig 

præcist og forholde sig til emnet og jeg vurderer, at personen, som gør dette bedst, er kvinden fra Kina. 

Derfor behøver jeg reelt set ikke at analysere de andre interview, da jeg ved, at resultatet vil blive omtrent det 

samme. Således har jeg også afsløret, at der forefindes en lighed, eller en tendens om man vil, som kan 

observeres på tværs af interviewene. 

I henhold til artiklen, har jeg valgt at inkludere netop denne, da den omhandler mit specifikke emne. Det har 

været en stor udfordring at finde artikler eller anden litteratur omhandlende den danske udlændingedebat, 

skrevet af en indvandrer. Der findes en del fora og debat-hjemmesider, hvor indvandrere udtaler sig om 

forskellige forhold i Danmark og til tider falder der også en kommentar, men ikke noget koncentreret om den 

danske udlændingedebat. Man kan altså sige, at artiklen repræsenterer en kvalificeret indvandrers perspektiv 

på den danske udlændingedebat, men jeg kan ikke garantere, at den er repræsentativ i traditionel forstand. 

Dette skyldes dog, at der ikke findes særligt mange eksempler på lignende artikler, hvis nogen overhovedet – 

jeg har i hvert fald ikke været i stand til at finde dem. Til gengæld bidrager den inddragede artikel med 

mange interessante pointer i forhold til mit emne og derfor mener jeg, den er brugbar i mit speciale.  

Mit valg af empirityper bunder i forskellige overvejelser. For det første har det været vigtigt for mig, at bruge 

min egen empiri i form af læserbrevene og interviewene. Disse afspejler klassen jeg bruger som case og 

eftersom mit udgangspunkt er casestudiet, er dette nødvendigt. For det andet var det vigtigt for mig at 

inkludere noget empiri ”udefra”. Noget empiri, som jeg ikke selv havde produceret og som ikke direkte var 

min case. Meningen med at bruge ”både og”, er at øge validiteten i mine analyseresultater. Jeg vil simpelthen 

med større sandsynlighed kunne sige, at mine resultater er valide, hvis jeg eksempelvis kan finde nogle 

ligheder mellem mine resultater og ”den virkelige verden”, som ikke er påvirket eller igangsat af mig. Jeg 

mener med andre ord, at det er nødvendigt for min undersøgelse, at blive sammenlignet med noget 

udefrakommende, før jeg kan vurdere, i hvilken grad jeg kan generalisere ud fra min egen undersøgelse. En 

analyse af disse tre elementer er derfor efter min vurdering med til at øge validiteten, samt 

generaliseringspotentialet i min undersøgelse. 

Analysen 

Jeg vil nu begynde den omfattende diskursanalyse af min empiri med det formål, at sandsynliggøre hvilke 

diskurser, der findes blandt indvandrere i Danmark omkring udlændingedebatten og dermed svare på 

spørgsmålet ”hvordan perciperes udlændingedebatten af indvandrerne i Danmark?”. 
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Ud fra afsnittet ”Diskursiv praksis”, vil jeg undersøge hvilke diskurstyper, der er fremtrædende i min case-

klasse og herefter, vil jeg via min tekstanalyse forsøge at underbygge mine resultater. Min fremgangsmåde er 

at behandle læserbrevene først, så interviewet og til sidst den udvalgte artikel skrevet af Dagmar Fink i 

Information. Jeg vælger denne rækkefølge for først at kigge nærmere på, hvad klassen skrev, da de i 

princippet ikke var påvirket af noget udefra og lavede opgaven hjemme. Hernæst det personlige interview, 

for at se, hvordan de reagerer, når de sidder ansigt til ansigt med mig. Og til sidst, vil jeg inddrage artiklen, 

for at få et input udefra og på den måde bedre være i stand til at foretage en validitetsvurdering af min 

empiri. 

Til sidst vil jeg sætte analysen af den diskursive praksis og tekst i forhold til den sociale praksis og 

derigennem komme ind på de ideologiske og hegemoniske kamp, der foregår. 

Det er i øvrigt værd at bemærke, at jeg kun opgiver sidetal til interviewene, da disse består af mange sider 

hver. Læserbrevene og artiklen opgiver jeg ikke sidetal til, men henviser blot til bilagsnummer, da disse ikke 

udgør mere en 1,5 sider max. 

Diskursiv praksis: læserbreve 

I og med klassen fik en opgave, der lød ”Skriv et læserbrev om den danske udlændingedebat”, er der allerede 

sket en genre bestemmelse. Det er der fordi personerne i klassen blev introduceret til, hvad et læserbrev er og 

hvordan denne genre er kendetegnet og hvad der altså ”forventes”, når man ser et læserbrev
10

. De var også 

klar over, hvad mit speciale omhandlede og hvorfor jeg var der. Jeg har altså allerede defineret dem, som 

indvandrere og derfor relevante at undersøge i forhold til min afhandling og de er allerede gået med på, at 

rollefordelingen ser således ud. I den forstand er der altså sket en interpellering, idet jeg træder ind i klassen 

og siger, at jeg skriver et speciale om udlændingedebat i indvandrerperspektiv og at jeg gerne vil have deres 

hjælp. De har også allerede accepteret præmissen om at ”få lektier for”, da de sidder i en klasse, hvor lektier 

er noget, som forventes. Og på den måde, kan man sige, at vi befinder os i en ”klasse-diskurs”, da 

læserbrevet bliver givet som hjemmeopgave og en ”indvandrer-diskurs”, da det er selve årsagen til, at vi er 

sammen. Jeg betragter dog ikke klasse-diskursen som traditionel i den forstand, at de studerende er voksne 

mennesker og der hersker en stemning af gensidig respekt imellem underviser og dem. De studerende er der 

for at lære dansk og underviseren er der for at facilitere dette, så der eksisterer et ønske fra de studerendes 

side om, at gøre en indsats. På den måde er magtrelationen mere lige end fx i en folkeskole, hvor børnene 

ikke nødvendigvis ønsker at være til stede eller lære noget. 

Tekstproducent 

Med hensyn til begrebet ”tekstproducent”, som Fairclough benytter Goffman til at undersøge (Fairclough, 

2008, s. 35), er det for læserbrevenes vedkommende ikke så kompliceret. Således er både animator (den, som 

                                                           
10

 For genrebestemmelse af et ”læserbrev”, se fx: http://da.wikipedia.org/wiki/L%C3%A6serbreve 

http://da.wikipedia.org/wiki/L%C3%A6serbreve
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faktisk laver lydene/skriften på papiret), forfatter (den, som sætter ordene sammen og er ansvarlig for 

ordlyden) og principal (den, hvis position repræsenteres af ordene) den samme person, hvis de studerende i 

case-klassen har fulgt anvisningerne om læserbrevet. 

Således vil jeg nu påbegynde analysen af de 7 læserbreve. Jeg vil ikke behandle dem individuelt, men snakke 

om de generelle tendenser, der findes i dem og i den forbindelse tegne et samlet repræsentativt billede af 

dem. 

Læserbrevene generelt 

Ved gennemlæsning af samtlige læserbreve er der faktisk nogle diskurstyper, som går igen i dem alle. Først 

og fremmest kan man sige, at den overordnede diskurs er en ”udlændingedebat-i-indvandrerperspektiv-

diskurs”. Alle læserbrevene omhandler dette emne og derfor er det måske heller ikke så mærkeligt, at der er 

nogle ting, som går igen. 

Generaliseringsdiskurs 

Forfatterne, som alle er indvandrere, til læserbrevene er således enige om, at der i den danske 

udlændingedebat findes en ”negativ tone”, hvor ”udlændinge bliver betragtet som et problem” for Danmark. 

Dette vælger jeg at kalde generaliseringsdiskursen/udlændinge-er-et-problem-diskursen og den viser sig fx i 

følgende citater: 

Rumænien: ”… hver gang, der bliver sagt noget om udlændinge, så er det negativt.”(Bilag 13) 

Australien: ”Med hans (statsministerens red.) brug af ord ligesom ”heldigvis” når han snakker om et 

reduceret antal af udlændinge i Danmark, viser han ikke kun at han synes de er et problem, men at hele 

Danmark også synes det.”(Bilag 10) 

Der er altså bred enighed i case-klassen om, at der i den danske udlændingedebat hersker en negativ tone og 

at udlændinge generelt bliver betragtet som et problem. 

Udsagnskraft 

Personerne i case-klassen gør alle brug af udsagnskraft i forskellige variationer. Først og fremmest indebærer 

et læserbrev, at man siger sin mening om et givet emne, hvilket bestemmer den første type af handling, som 

alle læserbrevene udfører, nemlig ”meningsytring”. Under denne overordnede handlingskomponent, finder 

jeg mange forskellige typer af udsagnskraft. 

Eksempelvis benytter nogle muligheden for at interpellere subjekter til at få en særlig holdning til et emne. 

Et eksempel på dette kan observeres i det australske læserbrev: 
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”Min mening er, at hvis politikeres sprog fortsætter på denne måde, vil danskere have en permanent negativ 

fordom imod udlændinge, og andre lande vil se Danmark som et lukket, uvenligt og måske racistisk 

land.”(Bilag 10, rettet for små stavefejl) 

Dette bliver en interpellering af de danske politikere, til at ændre deres sprogbrug til noget andet. På denne 

måde bruger personen fra case-klassen også kohærens af en ideologisk art. Det kohærente link mellem ”… 

hvis politikeres sprog fortsætter… vil danskere have en permanent fordom imod udlændinge…” og ” … 

andre lande vil se DK som lukket, uvenligt og racistisk…” må nemlig være den antagelse, at det ikke er 

ønskværdigt for et land at blive anset som ”lukket, uvenligt og racistisk”. Dette kalder Fairclough for 

diskursers ideologiske arbejde med at interpellere subjekter og i nærværende tilfælde, bliver jeg selv 

interpelleret som subjekt, eftersom jeg automatisk underlægger mig teksten og foretager disse forbindelser 

(Fairclough, 1992, p. 84). 

En anden type af udsagnskraft, som personerne i case-klassen benytter flittigt, er, at stille spørgsmål. Dette 

kan man observere eksempler på i flere af læserbrevene: 

Schweiz: ”Hvem giver dem egentlig lov til at tale sådan nedværdigende om andre mennesker?”(Bilag 11) 

Vietnam (efter en forklaring af, at indvandrere bl.a. kommer til landet pga. kærlighed): ”Hvorfor har vi ikke 

ret til det?”(Bilag 12) 

Dette er en metode til mere indirekte at forsøge at påvirke læseren til at mene det samme som én selv eller 

evt. udføre en handling. I eksemplerne ser man dog en række udsagnskraft-potentialer. Det kan således være 

en udfordring helt præcist at tolke, om spørgsmålene faktisk er spørgsmål eller om de i højere grad er udtryk 

for eksempelvis en klage eller en anmodning (Fairclough, 2008, s. 40).  

Konteksten og genren taget i betragtning vil jeg tolke spørgsmålene som en opfordring til at tilslutte sig 

forfatterens mening, da spørgsmålene er retoriske. Således kunne eksempelvis det sidste spørgsmål ”Hvorfor 

har vi ikke ret til det?” udenfor kontekst forstås på flere måder, eller besidde adskillige udsagnskraft-

potentialer. Havde konteksten således været etik, moral og utroskab, kunne man forestille sig, at personen 

stillede sig kritisk overfor de traditionelle dydsmønstre og derfor stillede spørgsmålet. Men eftersom 

spørgsmålet indgår i en kontekst, hvor forfatteren umiddelbart forinden snakker om, at indvandrere har 

mange forskellige grunde til at komme til Danmark, heriblandt kærlighed og arbejde, opfatter man 

spørgsmålet retorisk i den forstand, at forfatteren ikke forventer et svar, da det er oplagt, at ”selvfølgelig skal 

mennesker da have ret til at komme til Danmark, hvis de er forelskede eller ønsker at bidrage positivt til 

samfundet”. 
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Når man kigger på ovenstående og hvilken kontekst de forskellige aspekter fremkommer i, lader det til, at 

ambivalensen af udsagnene mindskes væsentligt. Konteksten begrænser med andre ord muligheden for 

forskellige fortolkninger (Christiansen, Groes, Klint, Fehler, Mortensen, & Nørgaard, 2004, s. 5). 

Jeg mener på den baggrund, at mine fortolkninger er de mest sandsynlige ud af det principielt set uendelige 

antal mulige. 

Intertekstualitet 

I læserbrevene kan man observere en høj grad af manifest intertekstualitet, som betyder, at forfatterne direkte 

trækker på andre tekster. Der bliver inddraget citater og ord, som forskellige politikere og andre har sagt i 

debatten. Dette ses bl.a. ved følgende udsnit af læserbrevene: 

Australien: ”Jeg er enig med Marianne Jelved, når hun siger, at politikeres valg af ord påvirker folks 

opfattelse af, og mening om, udlændinge.” (Bilag 10) 

Indien: ”Jeg er ikke helt enig med tonen i debatten af Lars Hedegaard og Jesper Langballe om 

muslimer.”(Bilag 14) 

Måden hvorpå manifest intertekstualiteten benyttes i læserbrevene er meget typisk for genren. Personerne i 

case-klassen anvender den til at være for og imod forskellige meninger eller udsagn og kommer med kritik til 

bestemte personer, eller ”tonen i debatten” generelt.  

Interdiskursivitet 

Vender man blikket mod interdiskursiviteten, kan man også observere en del ligheder i læserbrevene. 

Udover de nævnte diskurstyper i starten af dette afsnit, er det værd at bemærke en ”dem og os-diskurs”, som 

fremgår af samtlige læserbreve. Den viser sig på ordniveau ved at forfatterne bruger ordene ”os/vi”, når 

snakken går på indvandrere og ”dem/danskere”, når snakken går på danskere. Nogle eksempler følger her: 

Vietnam: ”Vi er udlændinge, der føler os diskriminerede og mister vores selvtillid.”(Bilag 12) 

Schweiz: ”De taler om os udlændinge som et stykke kød, en ting. Men først og fremmest er vi mennesker og 

man kan tale med os.”(Bilag 11) 

Citatet fra Schweiz er specielt interessant af to årsager. For det første fordi det afspejler den diskurs, som fra 

VKO-regeringen blev meget brugt, især af DF, nemlig en opdeling af ”dem og os” (Rasmussen H. K., 2000). 

Dermed kan man lidt forsigtigt konstatere, at den førte diskurs fra den nu tidligere regering er blevet 

naturaliseret og har opnået hegemoni i en sådan grad, at indvandrere i Danmark (eller i hvert fald case-

klassen) også opfatter sig som en adskilt gruppe fra danskerne. Men for det andet ser man i citatet fra 

Schweiz, et forsøg på at gøre op med denne ”dem og os-diskurs”, ved at påpege, at ”vi er mennesker” og at 
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”man kan tale med os”. Disse ord lægger efter min mening grobund for en ny diskurstype i 

udlændingedebatten, som jeg vil kalde ”konsensusdiskurs”. I citatet henviser ”vi” stadig til indvandrere og 

forfatteren opfatter således sig selv som en del af denne gruppe, hvilket antyder, at ”dem og os-diskursen” 

stadig er vinderen af kampen om diskursherredømmet. Men det nye i citatet er, at ”dem og os-diskursen” til 

dels forkastes og forsøges udskiftet med en ”konsensusdiskurs”, hvor fokus er på, at vi alle er mennesker, 

frem for, at vi er forskellige nationaliteter. Denne diskurs er ikke ny i den forstand, at den aldrig er set før. 

Typisk har den tidligere opposition stået for denne holdning. Det nye er, at indvandrerne selv er på banen og 

deltager i den kontinuerlige magtkamp om mest mulig indflydelse på den herskende diskurs. 

Inklusionsdiskurs 

I forlængelse af ovenstående bidder jeg mærke i, hvad jeg vil kalde en ”inklusionsdiskurs”. Det fremgår af 

læserbrevene, at forfatterne er interesserede i at blive inkluderet i samfundet generelt og i debatten om 

udlændinge i højere grad. Denne diskurs viser sig bl.a. ved følgende udsnit: 

Rumænien (om det at være indvandrer i DK): ”… men det burde være nemmere at kunne tale frit og være en 

del af samfundet.”(Bilag 13) 

Schweiz (i forlængelse af citatet ovenfor): ”Men først og fremmest er vi mennesker og man kan tale med 

os.”(Bilag 11) 

Ønskediskurs 

En tredje diskurstype jeg mener at kunne observere i læserbrevene, er en diskurs, jeg vil kalde indvandrernes 

”ønskediskurs”. Jeg giver den dette navn, fordi den indeholder noget om, hvordan debatten ville være, hvis 

forfatterne skulle bestemme. ”Ønskediskursen” ses i følgende eksempler: 

Kina: ”Derfor ville debatten hellere være rationel og fordomsfri, hvis jeg skulle bestemme.” (Bilag 9) 

Portugal: Hvis jeg skulle bestemme, ville debatten være med fokus på fordelene i stedet for ulemperne… 

F.eks. kan den danske stat opnå en balance i velfærdssystemet hvis der er flere til at betale skat.”(Bilag 15) 

Disse citater er også eksempler på, hvordan case-klassen kæmper imod de diskurser, der har fokus på 

negative aspekter omkring indvandrere. De opstiller simpelthen alternativer til den diskurs, de føler har 

hegemoni, nemlig en overordnet negativ udlændingediskurs. 

Håbets diskurs 

Den sidste diskurs, jeg vil argumentere for er til stede, er ”håbets-diskurs”. Den viser sig i de fleste af 

læserbrevene og omhandler kort sagt et håb om, at den nye regering (S-SF-R) vil ændre debatten til noget 

positivt. Citaterne herunder tjener som eksempler: 
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Portugal: ”Jeg håber at den nye regering vil medvirke til en anstændig og diplomatisk debat om 

udlændingepolitikken i Danmark.” (Bilag 15) 

Schweiz: ”Alt i alt må jeg sige, at jeg er nærmest sikker på, at den nye regering klarer det bedre end den 

forrige. Så må vi bare håbe, at det bliver lidt blødere og sagligere”(Bilag 11) 

Jeg observerer altså en relativ høj grad af interdiskursivitet, hvilket ifølge Faircloughs teori hænger sammen 

med forandring, mens ringe interdiskursivitet tyder på reproduktion af det bestående (Jørgensen & Phillips, 

1999, s. 94). 

Dermed kan jeg ud fra læserbrevene konstatere, at der i denne gruppe hersker et ønske om og en vilje til en 

forandring af den negative diskurstype, der har præget/præger udlændingedebatten. Med andre ord kunne 

man sige, at hvis man i højere grad inkluderede indvandrere i debatten om dem, ville der med stor 

sandsynlighed opstå en fornyet kamp om hegemoni i udlændingediskursen. Samtidig med denne konstatering 

følger en anden, nemlig at de personer, som er/har været ansvarlige for udlændingedebatten i Danmark, har 

været enormt dygtige til at føre kampen om det diskursive herredømme. Faktisk har de opnået at naturliggøre 

ideologien, som er indlejret i den diskursive praksis så meget (Christiansen, Groes, Klint, Fehler, Mortensen, 

& Nørgaard, 2004, s. 7), at den negative udlændingediskurs nærmest er blevet ”common sense” og dermed 

dominerer debatten såvel som mediebilledet generelt (Fenger-Grøn, et al., 2003). Hvis man er i tvivl om 

rigtigheden i denne påstand, kan man lave et tankeeksperiment, der lyder: Hvornår hørte jeg sidst noget 

positivt om indvandrere/udlændinge? 

Tekst: læserbreve 

Jeg vil nu udføre en tekstnær analyse af læserbrevene, for at underbygge min analyse af den diskursive 

praksis ovenfor. 

 Jeg går frem efter de fire punkter, som jeg nævnte i afsnittet ”Analysestrategi”, nemlig ordvalg/vokabular, 

grammatik, kohæsion og tekststruktur. 

Ordvalg/vokabular 

I dette afsnit vil mit fokus være på individuelle ord og på hvordan nogle bestemte ord italesættes frem for 

andre alternativer, samt at nogle områder italesættes grundigere end andre (Christiansen, Groes, Klint, 

Fehler, Mortensen, & Nørgaard, 2004, s. 3). 

I læserbrevene observerer jeg en række ord, som går igen og bliver brugt i en bestemt sammenhæng. 

Først og fremmest bruges ordene ”udlændinge/indvandrere” + negativt ladede adjektiver/substantiver i 

samtlige læserbreve. Det er altså alle personer i case-klassen, der via deres ordvalg ytrer, at der i den danske 
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udlændingedebat bliver fokuseret på negative aspekter omkring indvandrere. Dette, mener jeg, fører mig til 

en relativ sikker reducering af ambivalens i forhold til fortolkningen af læserbrevene på dette område.  

Her følger nogle eksempler på det (understreget og i fed) 

Rumænien: ”hver gang, der bliver sagt noget om udlændinge, så er det negativt”(Bilag 13) 

Kina: ”… at politikere og medier konstant omtaler og betragter udlændinge som et problem for samfundet 

og udlændinge medbringer ulykkeligheder, fx: kriminalitet, belastning.”(Bilag 9) 

I forlængelse af ordvalget omkring ”udlændinge”, springer ordet ”tone” ligeledes i øjnene. Ordet bruges i 

forbindelse med debatten og hentyder til den generelle ”tone” i udlændingedebatten. Tonen bliver af 

læserbrevenes forfattere beskrevet med ord som ”aggressiv”(Bilag 11), ”hård”(Bilag 12) og ”negativ”(Bilag 

9, 12 & 13). Forfatterne behandler her, både hvordan de mener, at ”udlændinge”, dvs. subjekterne, bliver 

benævnt, men ligeledes hvordan de mener, at området generelt italesættes. 

Pudsigt nok nævner de sideløbende med ovenstående, at ”debat/diskussion/tale” som princip er vigtigt og at 

de med deres ord om udlændingedebatten, ikke vil sige, at de er imod en debat generelt, tværtimod. Debat er 

noget positivt og ord som ”diskussion” og ”tale” sættes flere gange i forbindelse med positivt ladede ord, fx: 

Australien: ”Selvfølgelig er det godt, at man taler åbent og med ærlighed, men…”(Bilag 10) 

Vietnam: ”Jeg synes det er godt at diskutere, så man kan finde frem til løsninger. Men jeg undrer 

mig…”(Bilag 12, rettet for sproglige fejl) 

Det sidste ord jeg vil sætte fokus på i forbindelse med læserbrevene er ”regering”. Det interessante ved ordet 

er, at det, når det inddrages, indgår i et meget enslydende substantivsyntagme, hvor ”regering” er kernen, 

nemlig ”den nye regering”. Syntagmet ses i samtlige tilfælde i sammenhæng med positivt ladede adjektiver, 

som fx: 

Vietnam: ”… den nye regering, i modsætning til den blå, vil gøre det lettere…”(Bilag 12) 

Portugal: ”Jeg håber, at den nye regering vil medvirke til en anstændig og diplomatisk debat om 

udlændingepolitikken i Danmark.”(Bilag 15) 

Forhåbningerne fra case-klassen til ”den nye regering” er overordnet, at den vil gøre det anderledes end den 

forrige. En ændring imod noget, ”lettere”, ”anstændigt” og ”diplomatisk”. 

Jeg vil således foreløbigt tillade mig at konkludere, at når jeg på ordniveau analyserer læserbrevene, er de 

diskurser, jeg nævnte i afsnittet ”Diskursiv praksis: læserbreve” til stede. Det lader endvidere til, at de 

diskurser, jeg mener at kunne observere, bekræftes og underbygges yderligere på det tekstnære niveau. 
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Ordvalget i læserbrevene viser en tendens til, at indvandrere (case-klassen) opfatter udlændingedebatten i 

Danmark som udpræget negativ. Men på trods heraf, er der forhåbninger til den nye regering om at ændre 

dette. 

Grammatik 

Her vil jeg koncentrere mig om, hvordan forfatternes virkelighedsopfattelse rent grammatisk konstrueres, 

hvilket bl.a. indebærer et nærmere kig på grammatiske former som aktiv og passiv (Christiansen, Groes, 

Klint, Fehler, Mortensen, & Nørgaard, 2004, s. 3). Jeg vil primært behandle to dimensioner, som nævnt i min 

analysestrategi. Den første er transitivitet og den anden er modalitet, men jeg vil også berøre aspektet ”tema” 

undervejs, hvor det bliver relevant. 

Transitivitet 

Som nævnt, er der en tendens i, hvordan begivenheder og processer forbindes med subjekter og objekter i 

læserbrevene (Ibid.). Jeg vælger at tage udgangspunkt i en repræsentativ sætning, som findes i læserbrevet 

fra Kina. Sætningen er repræsentativ, idet den ret præcist udtrykker det, som alle læserbrevene udtrykker på 

forskellige måder. Sætningen er et eksempel på, hvordan forfatteren bruger transitivitet til på en helt bestemt 

måde at konstruere et relationelt mønster. Den ser ud således: 

Kina: ”Jeg synes generelt, at politikere og medier konstant omtaler og betragter udlændinge som et problem 

for samfundet...”(Bilag 9) 

Hovedsætningen består af ”Jeg synes generelt”, hvor ”Jeg” er subjekt og ”synes” er verbal og ”generelt” er 

adverbial. Resten er en ledsætning og har ”politikere og medier” som subjekt ”konstant” som adverbial, 

”omtaler og betragter” er verbal og ”udlændinge som et problem for samfundet” står som objekt. 

Ud fra en overfladisk grammatisk analyse kan jeg konstatere, at det er ”politikere og medier”(aktør), der er 

ansvarlige for at ”omtale og betragte”(aktivitet) ”udlændinge som et problem for samfundet”(objekt). Det 

relationelle mønster bliver derfor, at en aktør udfører en handling imod et objekt. Forfatteren bruger altså en 

udpræget aktiv grammatisk form, hvilket betyder, at aktøren bag handlingen i sætningen og objektet som 

handlingen går ud over, er lette at identificere. Alternativerne til denne måde at skrive på er ellers mange. 

Forfatteren kunne have brugt større grad af passiv, så aktøren var blevet mere uklar: ”udlændinge bliver 

konstant omtalt og betragtet…”. I denne version ses aktøren ikke på samme måde og den ansvarlige er 

skjult. Det er ligeledes interessant, at når man ser på den originale sætning, så er ”politikere og medier” tema 

i ledsætningen, hvilket indikerer, at forfatteren ønsker fokus herpå. Omdannes sætningen til en passiv, som 

vist før, bliver ”udlændinge” tema og fokus ændres. Når forfatteren til læserbrevet vælger at skrive 

sætningen på den måde, har det altså nogle konsekvenser for, hvordan sætningen forstås. Uanset om 

forfatteren har været bevidst omkring sine valg, er valgene foretaget og fortolkningen af teksten guides ved 

hjælp af sætningsopbygningen i en bestemt retning.  
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I nærværende sætning er der således 3 aspekter, som falder i øjnene under analysen, nemlig 1. at der i 

sætningen gøres brug af aktiv, hvilket medfører en synlig og ansvarlig aktør, 2. at aktøren udfører en 

handling imod et objekt, som forfatteren identificerer sig med, og 3. at temaet i ledsætningen også er aktøren 

og fokus falder derfor nærmest automatisk herpå. 

Sagt med andre ord, kan jeg via ovenstående analyse konstatere, at forfatteren anser politikere og medier og 

deres omtale og betragtning af udlændinge som ansvarlige for, at indvandrere og dermed forfatteren selv 

bliver opfattet som et problem for samfundet i Danmark. 

Modalitet 

I forlængelse af det transitive aspekt, vil jeg nu komme ind på modaliteten i sætningen, som bl.a. undersøger 

tekstproducentens grad af affinitet for udsagn (Christiansen, Groes, Klint, Fehler, Mortensen, & Nørgaard, 

2004, s. 4). Jeg vil igen tage udgangspunkt i sætningen fra det kinesiske læserbrev. 

I sætningen ses i første instans det, som Fairclough ville kalde en subjektiv modalitet (Fairclough, 1992, p. 

159). Ordene ”Jeg synes” er en måde at eksplicitere sin grad af affinitet med resten af sætningen på og den 

står i modsætning til fx en objektiv modalitet, hvor subjektet forbliver implicit eller udelades. Det er i øvrigt 

bemærkelsesværdigt, at forfatteren vælger en subjektiv modalitet i stedet for en objektiv. Fairclough gør 

nemlig opmærksom på, at objektiv modalitet ofte implicerer en form for magt (Ibid.). Den subjektive 

modalitet bevirker derfor en slags reducering af magten/styrken i udsagnet, idet forfatteren eksplicit oplyser, 

at udsagnet er udtryk for en personlig mening. Havde forfatteren i stedet valgt at skrive ”Politikere og medier 

omtaler og betragter konstant udlændinge som et problem…” ville udsagnet gøre brug af en objektiv eller 

kategorisk modalitet og på den måde udtrykke magt/styrke. Den benyttede modalitet bliver derfor 

bemærkelsesværdig, fordi den indikerer magtforholdet mellem på den ene side den gruppe, som forfatteren 

selv er en del af (indvandrere), og på den anden side politikere/medier. Forfatteren lader på den måde til selv 

at være underlagt den overordnede magtstruktur i det danske samfund, som hun ellers kritiserer. En 

magtstruktur hvor et årti med et negativt fokus i udlændingedebatten, har indlejret ideologien om, at 

indvandrere er et problem i den diskursive praksis, så denne tilsyneladende er blevet naturliggjort og har 

opnået status som ”common sense”. Selvom man som indvandrer måske ikke synes godt om det, er det ikke 

desto mindre sådan den ideologiske diskurs ser ud pga. politikeres og mediers dominans. Og de ideologiske 

diskurser, er dem, der er med til at opretholde magtrelationerne i samfundet (Christiansen, Groes, Klint, 

Fehler, Mortensen, & Nørgaard, 2004, s. 7). 

Alligevel findes der også tegn på ”modstand” i sætningen, set i forhold til modaliteten. Kigger man fx på 

tidsangivelse, fremgår det, at verberne i sætningen står i nutid, hvilket er et tegn på kategorisk modalitet og 

dermed indikation på magt. Med henblik på adverbierne ser man ”konstant” og ”generelt”, som sammen med 

manglen på forbehold i sætningen faktisk viser en meget høj tilslutning til eget udsagn. Forfatteren viser altså 



37 
 

en subjektiv modalitet til at starte med, men bruger en kategorisk modalitet i resten af sætningen og opnår 

dermed at vise en vis modstand overfor den dominerende diskursive praksis. Den modstand jeg omtaler kan 

især antydes, når man inddrager afslutningen på det afsnit, som den analyserede sætning er starten på. Det 

lyder nemlig som følger: 

Kina: ”Derfor synes jeg endelig, at tonen i debatten er negativ, selvom jeg aldrig har mødt nogen i 

realiteten, der er så slem.” (Bilag 9) 

Pointen er selvfølgelig, at politikeres og mediers negative fokus er fuldstændigt uberettiget, da forfatteren 

aldrig selv har mødt/oplevet noget af det, der er fokus på i debatten. Selvom forfatteren altså er underlagt den 

herskende diskursive praksis, gør hun hvad hun kan, for at modsige og dermed forsøge at ændre den. 

Kohæsion 

I dette afsnit, vil mit fokus være på kohæsion også kaldet sammenkædning (Christiansen, Groes, Klint, 

Fehler, Mortensen, & Nørgaard, 2004, s. 3). Jeg vil bl.a. holde øje med, hvilke argumenter forfatterne bruger, 

for at skabe rationalitet i deres tekster og undersøge om der findes en tendens i måden, hvorpå der skabes 

sammenhæng i læserbrevene. 

Når jeg gennemgår læserbrevene, er der umiddelbart en ret klar tendens i opbygningen. Den kan overordnet 

inddeles i 3 kategorier, nemlig: 

1. Beskrivelse/forklaring af udlændingedebatten, de ansvarlige og ofrene for den. 

2. Påvirkningen af mig som person/Spørgsmålstegn ved debatten. 

3. Alternativ til den eksisterende debat/Eget bud på en bedre måde at debattere på.  

Under punkt 1 skabes der kohæsion gennem brug af ord fra samme semantiske område. Således bliver 

specielt sætninger med ”politikere”, ”udlændinge” og ”tonen i debatten”, hele tiden sat i sammenhæng med 

ord som ”problem” (Bilag 10), ”kriminalitet”(Bilag 9), ”belastning”(Bilag 9), ”aggressiv”(Bilag 12), ”et 

stykke kød” og ”en ting”(Bilag 11). Forfatterne bruger den første del af læserbrevet på at sammenkæde disse 

områder og opbygger på den måde deres forklaring/opfattelse af hvem, der har ansvaret for og hvem der er 

offer i en udpræget negativ udlændingedebat. 

I punkt 2 er der en tendens til, at forfatterne udtrykker, hvordan debatten påvirker dem personligt og på den 

baggrund stiller spørgsmålstegn ved, om det kan være rigtigt, at de semantiske områder i punkt 1 

kontinuerligt bliver sammenkædet. Med andre ord stiller forfatterne sig kritiske overfor rigtigheden i punkt 

1. Dette viser sig fx ved følgende sætning: 

Schweiz: ”Vi ved jo alle godt, at der skal være regler. Men jeg er sikker på, at der findes en mere objektiv 

vej…”(Bilag 11) 
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Her forsøger forfatteren at opnå læserens accept, ved at anerkende, at der ”jo” skal være regler. Ordet ”jo” er 

nemlig en typisk indikator på dansk for, at det, der snakkes om, er almen viden. Efterfølgende opnås 

kohæsion ved hjælp af konnektoren ”Men” og dermed opstår et argument efterfulgt af en appel, som egentlig 

går igen i alle læserbrevene, på forskellige måder. Det er på den ene side argumentet om, at der er forståelse 

for debat og regler, men på den anden side en appel om, at der er en bedre og mere objektiv måde at føre 

debat og lave regler på.  

I punkt 3 bliver ”debat” således sat i forbindelse med alternativer til den eksisterende og derfor bliver det 

omsluttende semantiske område ændret til et langt mere positivt felt. Man observerer, at sætninger 

omhandlende ”debat/ten” bliver sammenkædet med ord og sætninger som fx ”fokus på fordelene”(Bilag 15), 

”stille og roligt og især sagligt”(Bilag 11) og ”rationel og fordomsfri”(Bilag 9). 

Læserbrevenes argumentationsrationalitet, det Fairclough kalder den propositionelle komponent (Fairclough, 

2008, s. 40), bliver derfor noget i retning af følgende formel, hvor P = ”politikere”, A = ”udlændinge” og B = 

”problemer”: P siger at A = B, men jeg er A, og jeg er ikke B, så når P siger, at A = B er det forkert og burde 

ændres. 

På den måde argumenterer forfatterne via kohæsionen i læserbrevene for, at det positive alternativ til 

debatten de foreslår, bør lyttes til og erstatte den eksisterende negative debat. Det sigende ved det er, at idet 

forfatterne bevidstgør os om, at der findes alternativer til den førte debat, har de på samme tid meldt sig ind i 

den diskursive kamp for hegemoni og udfordrer dominansrelationerne i den danske udlændingedebat. De 

nævnte ”alternative debatter”, fungerer således som en forøgelse af interdiskursiviteten og bliver dermed en 

indikator på forandring, som nævnt i afsnittet ”Diskursiv praksis: læserbreve”. 

Tekststruktur 

Her undersøger jeg teksternes makrotræk, altså hvilke elementer eller sekvenser, der kombineres på hvilke 

måder, for at konstituere læserbrevet. Formålet er at få indsigt i, hvilke videnssystemer og antagelser om 

sociale relationer og sociale identiteter, der er bygget ind i læserbrevets konventioner (Fairclough, 2008, s. 

35). 

Jeg vil starte i forlængelse af formlen i afsnittet ovenfor, hvor jeg identificerede en skabelon for, hvordan 

læserbrevene er opbygget. Dette oversætter jeg her til tekstens ”arkitektur”.  

Genren ”læserbrev” er bestemt ved typisk at udtrykke et synspunkt, rose eller klage (Wikipedia, 2011) og 

læserbrevene indeholder alle disse elementer. På den måde kan man sige, at forfatterne følger de 

konventioner, der er kendetegnet ved et læserbrev og lever op til de forventninger, der findes i forbindelse 

med genren. Jeg studser således ikke over, at personlige meninger bliver opstillet som sandheder, at der 

bliver rettet kritik imod Danmarks politikere og medier og at der opstilles alternativer til den nuværende 
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debat, der fremstilles som værende bedre. Jeg studser ikke over det, fordi jeg forventer det og forfatterne ved, 

at læseren forventer det, hvorfor de ikke tøver med fremgangsmåden.  

Delkonklusion: læserbreve 

Jeg kan ved hjælp af min tekstanalyse konkludere, at de diskurser jeg fandt frem til i analysen af den 

diskursive praksis, viser sig helt ned på det tekstnære niveau i læserbrevene. Jeg identificerer flere forskellige 

diskurser, som forfatterne til læserbrevene gør brug af og kommer derfor frem til, at der forefindes en relativ 

høj grad af interdiskursivitet, hvilket ifølge Fairclough er tegn på forandring. Den høje grad af 

interdiskursivitet viser sig i brugen af generaliseringsdiskursen, ønskediskursen, håbets diskurs og 

inklusionsdiskursen, der alle bekræftes på ordniveau af bl.a. forfatternes ordvalg, kohæsion og transitivitet. 

Set i forhold til specialets problemformulering, nemlig spørgsmålet om, hvordan indvandrerne perciperer 

udlændingedebatten i Danmark, kan jeg ud fra case-klassens læserbreve konkludere, at debatten bliver 

opfattet som negativ, aggressiv, fordomsfuld og generaliserende. Der er dog håb om, at den nye S-SF-R 

regering, vil gøre en forskel og at udlændingedebatten dermed vil ændre sig til noget mere sagligt og 

konstruktivt. 

Diskursiv praksis: interview 

I dette afsnit vil jeg analysere det mest repræsentative interview af de syv interview, jeg foretog med 

personerne fra case-klassen. Det er interviewet med personen fra Kina (Bilag 2, s.75). I bilagene vil samtlige 

interview være at finde i sin fulde transskriberede længde, så man selv kan se, at det valgte interview 

virkeligt er repræsentativt. 

Overordnet kan jeg sige, at det at foretage et interview allerede fremavler en diskurs og et magtforhold 

mellem ”den interviewede” og ”interviewer”. Vi befinder os således i en ”interviewdiskurs”, hvor forholdet 

mellem mig og den kinesiske kvinde er forudbestemt af de konventioner, der tilhører interviewgenren. Hun 

vil eksempelvis forvente, at jeg stiller nogle spørgsmål, som hun så vil svare på osv. Det er altså indenfor 

denne diskursive ramme, at analysen skal betragtes. 

Tekstproducent 

Med hensyn til tekstproducenten, er interviewet mere interessant end læserbrevene. Årsagen er, at Goffmans 

distinktion bliver relevant, idet animator og forfatter ikke er samme person i interviewet. Således er animator 

og principal samme person, da den person, som snakker, også er den vis meninger, der bliver udtrykt. Men 

forfatteren er mig. Jeg transskriberede interviewet og dermed er der allerede foregået en filtrering, da 

eksempelvis ansigtsudtryk og tonefald ikke fremgår af transskriberingen, hvilket kan ændre betydningen af 

diverse udsagn markant. Eftersom jeg selv foretog interviewet og også skal analysere det, vil jeg dog forsøge 
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at have den oprindelige situation in mente, imens jeg udfører analysen og således begrænse betydningen af 

overgangen fra tale- til skriftsprog. 

Udsagnskraft 

Den primære udsagnskraft, der bruges i interviewet, er ”spørgsmålet”, hvilket er typisk for genren. Jeg stiller 

spørgsmål og interviewpersonen svarer og dette bliver tekstens handlingskomponent. Under svarene 

observerer jeg også en klage, en undren og en appel. 

Klagen findes på flere af siderne, men allerede på første side, kan vi se et eksempel, hvor personen snakker 

om udlændingedebatten: 

”Men på den anden side synes jeg, det er for meget, fordi det altid hænger sammen med den der negative 

tone…”(Bilag 2, s.75 ) 

Interviewpersonens ”undren” handler om, at kvinden synes, at udlændingedebatten har meget fokus på 

muslimer og at det ofte er ordet ”muslimer”(religion), der bruges, hvilket hun ikke forstår. Hun siger i 

forlængelse: 

”Altså, danskerne har jo også en religion… Men sådan taler man ikke om danskere, selvom de er religiøse… 

Vi har også en religion og den største er ”Puti”… Man kalder jo heller ikke en kineser for en ”Puti”. Eller 

det ville lyde meget mærkeligt i hvert fald.” (Bilag 2, s. 78) 

Appellen ses tydeligst på side syv, hvor interviewpersonen siger følgende: 

”… jeg synes bare man skal huske på, at der blandt indvandrere, ligesom blandt alle andre, er 

mangfoldighed.”(Bilag 2, s. 81) 

Hun hentyder her til den generalisering, hun føler findes i udlændingedebatten og interpellerer på den måde 

de ansvarlige for debatten til at droppe generaliseringerne. 

Intertekstualitet 

Kvinden i interviewet gør brug af manifest intertekstualitet i et beskedent omfang. Det er, da hun refererer 

direkte til, hvad en anden person i klassen har sagt under fokusgruppen og handler om, at vi skal gøre 

debatten mere saglig og mindre personlig (Bilag 2, s. 76). Herudover benytter kvinden ikke manifest 

intertekstualitet, hvilket ikke er så mærkeligt, interviewsituationen taget i betragtning.  

Interdiskursivitet 

Jeg observerer, at kvinden trækker på nogle diskurser, der virker bekendte fra læserbrevene. Først observerer 

jeg en ”overdrivelsesdiskurs”. Kvinden mener, at der er alt for meget fokus på indvandrere generelt og at 

fokus er negativt. Hun siger, da jeg beder hende bekræfte, hvad hun mener: 
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”Øh, ja, for negativ og alt for meget.” (Bilag 2, s. 75) 

Generaliseringsdiskurs 

Herefter skifter diskursen og bliver en ”generaliseringsdiskurs”, som jeg også så i læserbrevene. Hun nævner 

flere gange i løbet af interviewet, at ”man generaliserer” og at hun på den baggrund er bange for, aldrig at 

ville kunne føle sig helt hjemme i Danmark (Bilag 2, s 77). I denne diskurs inddrager hun også sin undren 

over fokus på religion (islam). 

Inklusionsdiskursen 

De sidste diskurser jeg vil nævne er ”inklusionsdiskursen” og ”ansvarsdiskursen”. Hun forsøger således, da 

jeg spørger hende, at placere ansvaret for den negative debat, hun mener, der foregår og kommer frem til, at 

ansvaret for inklusionen både påhviler det danske samfund og indvandrerne: 

”Man hører kun om muslimer… Men vi kinesere eller andre er jo også en del af det her. Vi skal også 

ligesom være bedre til at sige vores mening.” (Bilag 2, s. 81) 

Hun slutter interviewet af med at takke mig for at komme og stille dem spørgsmål (Bilag 2, s. 82). Jeg 

fortolker dette som en bekræftelse af, at hun reelt ønsker at blive ”inkluderet”, hvilket underbygger 

rigtigheden af ”inklusionsdiskursen”. 

Tekst: interview 

Nu vil jeg fokusere på det tekstnære niveau i interviewet, for at undersøge om aspekter som ordvalg be- eller 

afkræfter de diskurser jeg fandt frem til ovenfor. 

Ordvalg/vokabular 

Når jeg gennemgår de enkelte ord, er det tydeligt, at det er et interview. Der er af den årsag en del talesprog. 

Ikke desto mindre er der nogle ord, jeg lægger mærke til, og nogle semantiske områder, der bliver brugt mere 

flittigt end andre. 

Det første jeg ser, er, at kvinden gør brug af ordene ”udlændinge” og ”indvandrere”, som hun sætter i 

forbindelse med ”negativ tone” og ”for meget” (Bilag 2, s. 75). Det interessante er, at hun ikke før til sidst 

inddrager ord som ”medier”. Indtil sidst i interviewet er den ansvarlige bare ”debatten” eller ”de” og hun 

undgår dermed at italesætte eksempelvis ”politikere”, hvilket ellers kunne være oplagt. 

Ord som ”generalisering” bliver også taget i brug flere steder (s. 76 og 77) og indikerer et vist fokus herpå. 

Sidst i interviewet er det ord som ”ansvar”, ”en del af” og ”lukket udenfor” (s. 81), der brænder igennem 

og ordene leder tankerne hen på ”inklusionsdiskursen”. 
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Grammatik 

Når jeg fokuserer på aspekter som fx aktiv og passiv former, bemærker jeg den meget sparsomme brug af 

”dem og os-diskurs”. I det hele taget er der en del passiv former i interviewet og når hun ikke bruger passiv, 

bruger hun en aktiv form, hvor aktøren ikke fremstår klart. Fx siger hun: 

”… jeg synes bare nogle gange, at der er alt for meget diskussion eller debat”(Bilag 2, s. 75) 

I denne sætnings ledsætning bliver ”der” subjekt og objektet ”diskussion eller debat” og dermed minimeres 

fokus på aktøren, da denne ikke fremgår. 

Jeg lagde egentlig ikke mærke til det under selve interviewet, men ved læsning af transskriberingen er det 

bemærkelsesværdigt, fordi fx læserbrevene ikke benytter samme metode.  Men jeg formoder, at det er en 

konsekvens af det, at sidde ansigt til ansigt med mig. Jeg er jo ”dansker” og dette er måske kvindens måde at 

udtrykke høflighed på og redde mit ”face” (Christiansen, Groes, Klint, Fehler, Mortensen, & Nørgaard, 

2004, s. 4).  Det er interessant fordi den selv samme kvinde i sit læserbrev overhovedet ikke lægger skjul på 

aktøren, tværtimod (Bilag 9). 

Transitivitet 

De skjulte aktører betyder også, at begivenheder og processer ikke forbindes så meget med subjekter og 

objekter. Få personer fremhæves direkte, men forskellige forhold i forbindelse med udlændingedebat er 

repræsenteret. Dette gør samtalen mere neutral end den kunne have været. Der er således ikke rigtig nogen 

aktører, der tillægges de aktiviteter, som foregår, ikke før til sidst, hvor ”medierne” (Bilag 2, s. 81), efter jeg 

spurgte direkte, får en del af ansvaret for situationen. Og den anden del af ansvaret tilskriver hun faktisk ”vi” 

(indvandrerne), så ansvaret både placeres her og der. 

Igen vil jeg tilskrive denne passivitet den interviewdiskurs, som personen og jeg sidder i. 

Modalitet 

Modaliteten synes yderligere at bekræfte kvindens brug af positiv høflighed over for mig. Kigger vi således 

på eksemplet fra før, der faktisk er meget repræsentativt for den generelle tone i interviewet, kan man 

observere mindre affinitet med udsagnet, end i læserbrevene eller artiklen, som følger.  

Sætningen fra før har fx et forbehold. Kvinden viser affinitet til udsagnet idet hun siger ”jeg synes”, som har 

et verbum i nutid, der indikerer kategorisk modalitet, men hun reducerer affiniteten med udsagnet en hel del 

ved at modificere med udtrykket ”bare nogle gange”. 

Denne fremgangsmåde er gennemgående og jeg tilskriver den altså den situationelle kontekst. Det pudsige 

er, at jeg ikke lagde mærke til det i situationen, så det er sandsynligvis bare normal høflighed, hun udviser. 
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Kohæsion 

Kohæsionen i interviewet er lidt speciel, idet den består af spørgsmål-svar sekvenser, som i øvrigt er 

påbegyndt af mig selv. Det jeg dog bemærker uafhængigt af min indflydelse, er, at kvinden sammenkæder 

”udlændinge” med de samme semantiske områder, som læserbrevene gjorde. Til forskel fra læserbrevene 

bruger interviewpersonen udsagnskraften ”undren”, hvor læserbrevene anvender ”klage”, som hun sætter i 

forbindelse med det negative fokus på fx muslimer. Og sidst, da jeg spørger hende, inddrager hun også det at 

blive ”inkluderet” med udprægede positive konnotationer. 

 Den overordnede sammenkædning i interviewet står jeg altså for, men den mere mikro-orienterede 

sammenkædning, som kvinden står for, har en slående lighed med læserbrevene, dog i en høfligere tone. 

Tekststruktur  

Strukturen i interviewet er i sagens natur præget af den situationelle kontekst, hvilket vil sige min valgte 

opbygning af interviewet (se bilag 2-8). Når man er i en interviewsituation, er der nogle konventioner, man 

automatisk indordner sig under. Dette skete også i mit tilfælde og fx turtagningssystemet bliver tydeliggjort, 

hvis man tænker på interviewet som en normal samtale. Det, at jeg styrer samtalen, er i denne situation helt 

accepteret af interviewpersonen. Det tyder altså på, at både kvinden og jeg, har de samme forestillinger om 

hvilke konventioner, der kendetegner et interview. Vi er således begge underlagt de roller, der tilhører 

situationen og anerkender antagelserne om de sociale relationer i en interviewsituation.  

Delkonklusion: interview 

Jeg finder i interviewet frem til, at kvinden bruger en relativ høj grad af interdiskursivitet med bl.a. 

”generaliseringsdiskursen”, som jeg også observerede i læserbrevene. Diskurserne bliver ligeledes bekræftet 

på ordniveau via bl.a. ordvalg og grammatik, som sørger for, at eksempelvis ”generalisering” bliver set flere 

gange i løbet af interviewet. 

Jeg observerer også en øget grad af høflighed i forhold til læserbrevene, som ses ved kvindens brug af passiv 

og dermed manglende aktører. Det bedste eksempel er på s. 81, hvor kvinden nævner ”medierne” som 

ansvarshavende og umiddelbart efter også nævner ”vi”, hvilket henviser til ”udlændinge”, altså har både 

medier og udlændinge ansvaret. Jeg peger på den situationelle kontekst som årsag til kvindens brug af 

høflighed og nævner, at jeg ikke har været opmærksom på det før gennemlæsningen af transskriberingen. 

Dette fører mig videre til en erkendelse af, at interviewet lever op til alle konventioner, hvilet tyder på, at 

både interviewperson og interviewer er underlagt de antagelser der hersker om sociale relationer i en 

interviewsituation.  

I forhold til min problemformulering ligner konklusionen den fra læserbrevene, nemlig, at 

udlændingedebatten bliver opfattet som generaliserende, negativ og usaglig, hvilket i øvrigt går 
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interviewpersonen på til en grad, hvor hun er i tvivl om, hvorvidt hun nogensinde vil kunne føle sig hjemme i 

Danmark. 

Diskursiv praksis: artiklen ”Generaliseringerne har invaderet Danmark” 

Artiklen (Bilag 16) er en kronik, der kort fortalt omhandler Dagmar Finks (forfatteren) opfattelse af, at 

Danmark er blevet invaderet af generaliseringer vedrørende indvandrere. Hun er selv tysker og flyttede til 

Danmark i 2006, hvilket må betyde, at hendes erfaringer i Danmark primært stammer fra dette årstal og 

frem. Jeg har valgt artiklen, fordi den, selvom den også er udtryk for en række meninger, faktisk har en 

rundspørge blandt 6000 expats boende i Danmark bag sig (Fink, 2010, s. 9). Det er derfor rimeligt at antage, 

at denne artikel faktisk indeholder noget underbygget viden om indvandreres perspektiv på bl.a. 

udlændingedebatten i Danmark og derfor bliver den relevant i forhold til mit speciale. 

Kigger man på overskriften i artiklen, får man et udmærket indtryk af hvad artiklen handler om. Det drejer 

sig om generaliseringer i Danmark, hvilket naturligvis er meget overordnet. Fortsætter man til rubrikken, 

observeres den første benævnelse af ordene ”indvandrere” og ”betragtes som et problem”. Hermed er 

diskursen faktisk lagt til det, som viser sig at være den fremherskende diskurs i hele artiklen. En diskurs jeg 

ligeledes observerede i læserbrevene og interviewet, nemlig ”generaliseringsdiskursen”.  

Et interessant aspekt ved artiklen, som jeg vil komme ind på senere, er, at forfatteren i det første afsnit (første 

19 linjer af bilag 16) faktisk skriver som en objektiv beskriver. Dermed skaber hun en ”objektivitetsdiskurs” 

i starten, som jeg senere vil kommentere effekten af. Skellet sker i andet afsnit ved navn ”Uvenlige 

myndigheder”, da hun her melder ud, at hun selv er udlænding og tilflyttede i 2006. Herfra ændrer artiklen 

sig og et videre kig afslører, at ”dem og os-diskursen”, som ligger i forlængelse af 

”generaliseringsdiskursen”, også spiller en stor rolle i artiklen, specielt efter første afsnit. Forfatteren deler 

simpelthen gruppen ”udlændinge” og gruppen ”danskere” op i to adskilte enheder. Hun tilkendegiver, at hun 

selv tilhører gruppen ”udlændinge” og skaber et stærkt tilhørsforhold ved kontinuerligt at bruge ord som 

”vores”, ”vi” og ”jeg” på den ene side overfor ”danskerne” på den anden.  

Sidst men ikke mindst lokaliserer jeg en ”inklusionsdiskurs” i sidste afsnit af artiklen, som åbner op for et 

alternativ til den negative debat, som forfatteren mener, eksisterer. Overskriften lyder ”Lad os mødes” og her 

refererer ”os” til os alle, dvs. danskere og udlændinge. Dette resulterer i en genkendelig teststruktur, som jeg 

vil komme ind på senere. 

Tekstproducent 

I og med artiklen er en kronik, er det relativt simpelt at identificere animator, forfatter og principal. Ligesom 

i læserbrevene er alle tre aspekter nemlig samme person. Det betyder, at artiklens skribent både er ansvarlig 

for skriftsproget, ordlyden og de positioner, der repræsenteres af ordene. 
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Jeg vil dog tillade mig at drage tvivl om hvorvidt artiklen er blevet rettet igennem for sproglige fejl af en 

redaktør, så på den vis kunne man sige, at ”forfatter” måske er to personer, nemlig Dagmar Fink og en 

redaktør, men det er efter min bedste vurdering ikke noget, der har påvirket artiklens mål eller mening. 

Udsagnskraft 

Dette punkt er yderst interessant i forbindelse med artiklen, da forfatteren bruger en bred vifte af 

udsagnskrafttyper. Set i konteksten, formår forfatteren at reducere ambivalensen i udsagnskraften, bl.a. ved 

at svare på sine egne retoriske spørgsmål. 

Retoriske spørgsmål 

Forfatteren til artiklen gør brug af en række retoriske spørgsmål i løbet af artiklen. Alene i første afsnit af 

artiklen findes 8 spørgsmål, som forfatteren stiller læseren. Man kunne i den anledning forledes til at tro, at 

artiklen reelt stiller en masse spørgsmål, men det gør den egentlig ikke. Spørgsmålene bruges til at 

interpellere læseren og skabe konsensus mellem forfatter og læser og tjener dermed mere som en etablering 

af en fælles referenceramme, end til at rejse spørgsmål. Den direkte udsagnskraft, som er ”spørgsmål”, 

kommer altså spøjst nok ikke til at træde i karakter i forhold til den indirekte udsagnskraft, som er en 

konsensusanmodning. Når man som læser derfor kommer til spørgsmålene, opfatter man dem ikke som 

spørgsmål, der skal besvares, men mere som en måde hvorpå forfatter og læser kan blive enige om nogle 

præmisser, der er vigtige i forhold til resten af læsningen af artiklen.  

Forfatteren skriver: 

”Tænk hvis din chef blot ville tale om dine pligter og de ting, du og de ansatte ikke gør eller magter, hvor 

stor ville din motivation så være? Hvor længe ville du blive i dit job? Ville du overhovedet tage det job? Nej 

vel? Du ville miste motivationen. Blive ked af det. Føle dig forfulgt.” (Bilag 16). 

Med ovenstående citat bliver man som læser interpelleret til at være enig i forfatterens argumentation. 

Spørgsmålene fungerer ved at opnå læserens foreløbige accept og svaret er så åbenlyst, at forfatteren selv 

svarer på det med ”Nej” og tilføjer ”vel”, som en indikation på, at alle må være enige om dette svar. 

Andre typer af udsagnskraft 

Udover de fremtrædende retoriske spørgsmål, er der en del andre former for udsagnskraft. Eksempelvis 

finder jeg frem til en anmodning om, at indvandrere inkluderes i samfundet i højere grad. Den viser sig bl.a. i 

overskriften til sidste afsnit i artiklen, som lyder ”Udlændinge skal deltage”. 

Jeg observerer også et element af klage i tekstens udsagnskraft, som allerede viser sig i rubrikken, der lyder: 
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”‟Tag det nu roligt!‟ lød svaret fra myndighederne, da jeg troppede op for at lade mig registrere, så jeg 

kunne komme i gang på det danske arbejdsmarked. Jeg havde forventet at møde et åbent og venligt folk, i 

stedet mødte jeg et land, hvor indvandrere pr. automatik betragtes som et problem.”(Bilag 16) 

Her beskriver forfatteren sin skuffende første oplevelse med de danske myndigheder, hvilket jeg i konteksten 

tillader mig at tolke som en klage. En klage over den attitude hun blev mødt med, da hun fuld af 

forventninger blev sat verbalt på plads af en medarbejder i statsforvaltningen. 

Sammenfattende mener jeg altså at kunne observere henholdsvis ”klage”, ”konsensusanmodning” og 

”anmodning om inklusion” som værende de mest fremtrædende udsagnskrafttyper. Jeg kommer frem til min 

fortolkning bl.a. ved at inddrage konteksten, som artiklen er skrevet i. Konteksten er nemlig vigtig i 

forbindelse med at reducere ambivalensen af fortolkningen (Christiansen, Groes, Klint, Fehler, Mortensen, & 

Nørgaard, 2004, s. 5), og jeg mener at inddragelsen af den, underbygger mine resultater. 

Kohærens 

Jeg observerer flere steder, at artiklen skaber nogle subjektspositioner, som det fortolkende subjekt kan 

relatere til og derved blive interpelleret af. 

Først og fremmest er der den direkte udtrykte kohærens i form af de retoriske spørgsmål, som forfatteren 

selv svarer på. Her får læseren forfatterens ønskede kohærens at vide på skrift. Dernæst kommer en række 

spørgsmål, som forfatteren ikke selv svarer på. Disse kræver derfor en del fortolkning af læseren og denne 

afhænger ifølge Fairclough af MR (Members Ressources). Et eksempel på kravet til MR, som forfatteren 

opstiller følger her: 

”Hvis du havde valget, ville du så ikke hellere rejse til et sted, hvor du var værdsat? Veluddannede 

mennesker har valget. Derfor forlader mange Danmark.”(Bilag 16) 

I ovenstående citat findes flere forskellige kohærente link. Først og fremmest er det en præmis, at læseren vil 

svare ”ja” til spørgsmålet. Forfatteren må derfor være overbevist om, at spørgsmålet kun fordrer ét svar, 

nemlig ”ja”, for hvis svaret var ”nej”, ville resten af sætningen ikke hænge sammen. Dermed bliver det 

kohærente link mellem første og anden sætning efter spørgsmålet, at eftersom veluddannede mennesker har 

et valg, vil de vælge et andet sted at bo end Danmark. Det vil de, fordi de ikke føler sig værdsat i Danmark 

og fordi der findes et andet sted, hvor de føler sig værdsat. Antagelsen bliver her, at det at føle sig værdsat er 

af afgørende betydning, for hvorvidt man som veluddannet menneske bliver i et land eller ej. Kun hvis disse 

link og antagelser kan accepteres, giver sætningen mening. På den baggrund konstaterer jeg lidt forsigtigt, at 

artiklen er rettet mod personer, som befinder sig i ”den anden” diskurs. Altså, at artiklen er skrevet til dem, 

som måske ikke er opmærksomme på de perspektiver forfatteren udlægger. Årsagen er bl.a. at artiklen gør 

brug af en meget eksplicit kohærens i det første afsnit, hvorefter en mere implicit kohærens gør sig gældende 
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i resten af artiklen, hvilket indikerer, at forfatteren først ønsker at sætte læseren ind i logikken. Formålet med 

artiklen fremstår efter min vurdering derfor som et forsøg på at starte en dialog på området, hvorfor det er 

vigtigt at inddrage de danskere, som ikke har været/er opmærksomme på problemet. Dette er ligeledes 

grunden til de mange direkte henvendelser til læseren fra forfatteren bl.a. i form af personhenvendte 

spørgsmål. 

Intertekstualitet 

Artiklen viser sin intertekstualitet igennem en blanding af både manifest intertekstualitet og 

interdiskursivitet.  

Manifest intertekstualiteten ses eksempelvis, da forfatteren inddrager et citat fra en medarbejder i 

statsforvaltningen, nemlig ”Tag det nu roligt”. Ligeledes henviser forfatteren i tredje afsnit (Halvhjertet 

integration) til en undersøgelse som Worktrotter har gennemført (Fink, 2010). Hun inddrager resultaterne fra 

undersøgelsen og trækker således direkte på en anden tekst. 

Interdiskursivitet 

I forhold til interdiskursivitet mener jeg at kunne observere en lang række diskurser, der inddrages af 

forfatteren i løbet af artiklen. Overordnet er den dog en ”kronik” og den holder standarderne indenfor denne 

genre meget fint. Artiklen indeholder nemlig både en redegørelse, en sammenfatning af holdninger, en 

karakteristik og en diskussion med argumenter i forlængelse heraf (Wikipedia, 2011). Faktorer som alle er 

med til at definere en kronik. Og dette har selvfølgelig en effekt på hvilke diskurser, der findes i artiklen. 

Generaliserings- og konsensusdiskurs 

Hvis jeg starter fra en ende af, identificerer jeg allerede i overskriften (Generaliseringerne har invaderet 

Danmark) ”generaliseringsdiskursen”. Denne diskurs fastholder forfatteren igennem artiklen, men bløder den 

så at sige op med andre. Eksempelvis benytter forfatteren en lang række spørgsmål til at opnå en personlig 

kontakt og konsensus med læseren. Jeg kan finde 21 spørgsmål i hele artiklen, som helt eller delvist 

henvender sig til læseren og dennes ”sunde fornuft”, hvilket bl.a. kan ses ud fra følgende udsnit af artiklen: 

”Ville du flytte til eller blive i et land, hvor man snakker så generaliserende og respektløst om udlændinge?” 

”Er man ikke først integreret, når man er i kontakt med landets befolkning?” 

”Hvor mange udlændinge har du kontakt med, kære læser?”(Bilag 16) 

Forfatteren skaber på denne måde en ”konsensusdiskurs”, forstået på den måde, at hun gentagende gange i 

løbet af artiklen søger læserens (den danske læsers) accept af de argumenter, hun fremstiller. 
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Inklusionsdiskurs 

 Årsagen til denne fremgangsmåde kan ses i næstsidste afsnit, hvor forfatteren skifter til det, jeg vælger at 

kalde en ”inklusionsdiskurs”. Alle spørgsmålene og ønsket fra forfatterens side om konsensus mellem hende 

og læser fører frem til den sidste diskurs, hvor inklusionen af indvandrere i det danske samfund bliver 

fremsat som anmodning. Alene overskriften ”Lad os mødes” viser med tydelighed formålet med artiklen, 

nemlig en afstandstagen fra ”generaliseringsdiskursen” og en anbefaling af ”inklusionsdiskursen”. 

Personlighedsdiskurs 

I tredje afsnit gør forfatteren brug af en ”personlighedsdiskurs”. Den viser sig ved, at hun nævner ting, hun 

gjorde, da hun kom til Danmark: 

”Da jeg kom til Danmark, kastede jeg mig straks over de danske aviser for at lære sproget og landet at 

kende.”(Bilag 16) 

Hun bruger denne ”personlighedsdiskurs” til at demonstrere, at selvom hun er indvandrer, ville hun meget 

gerne integreres i det danske samfund og fremstår på den måde som en modsætning til, hvad man forventer, 

når man hører debatten. På den måde forsøger hun også at komme generaliseringerne til livs, ved at sige, 

jamen jeg er ikke sådan og hvis jeg ikke er sådan, er det forkert at sige, at ”alle udlændinge” er på en bestemt 

måde. 

Jeg observerer altså også i artiklen en relativ høj grad af interdiskursivitet, hvilket som nævnt er tegn på 

forandring. Jeg kan konstatere, at forfatteren til artiklen, lige såvel som case-klassen er interesserede i at 

blive inkluderet mere i det danske samfund. Forfatteren til artiklen går endda skridtet videre og laver en åben 

invitation (inklusionsdiskurs) til alle danskere, der har lyst til at være med til at ændre denne 

”generaliseringsdiskurs” overfor indvandrere. Hun skriver således i forlængelse af citatet ovenfor: 

”Hvis du gerne vil ændre det, er du velkommen til at deltage i vores arrangementer – f.eks. 

SpeedNetworking.”(Bilag 16) 

På denne måde udfordrer artiklens forfatter i den grad hegemoniet, der eksisterer på området, ved først at 

sige, at debatten tager fejl, når den generaliserer og dernæst ved at åbne op for et alternativ, nemlig ”lad os 

mødes”. Hun blæser så at sige til hegemonisk diskurskamp om udlændingedebatten i Danmark – hun vil fra 

generaliseringsdiskursen til inklusionsdiskursen. 

Tekst: artiklen ”Generaliseringerne har invaderet Danmark” 

Nu vil jeg gå fra den diskursive praksis til den tekstnære analyse af artiklen. Formålet er som nævnt at 

underbygge resultaterne fra den diskursive praksis. 
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Ordvalg/vokabular 

Når man kigger på ordvalget i artiklen, er der egentlig en slående lighed med ordvalget i læserbrevene og 

interviewet. 

Ordet ”udlænding/indvandrer” bliver på samme måde sat i forbindelse med udprægede negative 

konnotationer. Det starter allerede i rubrikken, hvor forfatteren skriver således: 

”…, i stedet mødte jeg et land, hvor indvandrere pr. automatik betragtes som et problem”(Bilag 16) 

Hun fortsætter sammenkædningen af ”udlændinge/indvandrere” med negative ord, så man i det første afsnit 

kan observere ordet ”udlænding(e)” ni gange. Tre gange er ordet sammensat med ”debat” og udgør altså 

ordet ”udlændingedebat”, men alle gange uden undtagelse, er ordet omgivet af negativt ladede ord. Her 

følger et par eksempler: 

”Takket være danskundervisningen (et rigtigt godt tilbud) kan udlændinge følge den negative 

udlændingedebat, og…”  

”…, hvor man snakker så generaliserende og respektløst om udlændinge?”(Bilag 16) 

Og dette billede fortsætter gennem hele artiklen. Jeg finder også ord som ”uvillige”, ”uuddannede”, 

”uvidende” og ”byrde”, alle sammen i forbindelse med ”udlændinge/-debat”, ”indvandrere” eller ”tone”(som 

tonen i debatten)(Bilag 16). Dette ordvalg afspejler ifølge artiklen, forfatterens personlige erfaring med 

Danmark, danske myndigheder og dansk udlændingedebat. 

Et andet iøjnefaldende ordvalg, er den hyppige brug af ”du” eller anden form for direkte henvendelse. 

Forfatteren bruger kontinuerligt pronomenet ”du” i artiklen og typisk i forbindelse med et spørgsmål til 

læseren. Hermed opnår hun en slags personlig kontakt til læseren (interpellering), hvilket hun har brug for i 

forbindelse med at skabe konsensus om sine argumenter. Nogle eksempler på hvordan hun bruger ”du” plus 

spørgsmål følger her: 

”Hvor længe ville du blive i dit job?” 

”Hvor mange udlændinge har du kontakt med, kære læser?” (Bilag 16) 

Jeg observerer altså en intensiv interpellering af læseren i artiklen og jeg mener faktisk, at det lykkedes 

forfatteren at vinde læserens gunst, for ved hjælp heraf at have større chance for succes med sine argumenter. 

Sidst i artiklen lægger jeg mærke til tre ord, der til sammen danner det, jeg i afsnittet ”diskursiv praksis” 

kalder ”inklusionsdiskursen”. Det drejer sig om ordene ”kontakt”, ”møde” og ”deltage” og de bliver alle sat i 

sammenhæng med positivt ladede ord. Nedenfor følger nogle eksempler: 
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”Her kan du få kontakt til fagfolk fra udlandet og samle viden, der gavner dit arbejde.” 

”Hvis du gerne vil ændre det, er du velkommen til at deltage i vores arrangementer…” 

”Danskerne er ofte overraskede, når de møder de enkelte udlændinge og ser, hvor meget de afviger fra 

klicheen.” (Bilag 16) 

Forfatteren sørger dermed for at cementere det positive i ”inklusionsdiskursen” og det udprægede negative i 

”generaliseringsdiskursen”. 

Jeg vil således også konstatere, at de diskurser jeg gjorde rede for under den diskursive praksis, faktisk også 

viser sig i ordvalget i artiklen. Sammenligner jeg i øvrigt resultaterne fra læserbrevene og interviewet med 

artiklen, er der en slående lighed mellem, hvordan den danske udlændingedebat opfattes. En forskel jeg 

noterer mig er, at case-klassen har store forhåbninger til ”den nye regering”, hvilket artiklen ikke nævner. 

Kigger man på datoen for artiklen (30.3.2011) giver det dog fint mening, eftersom der var folketingsvalg den 

15.9.2011. Forfatteren til artiklen inddrager dog stadig en forhåbning, bare ikke til en ny regering, men til 

”os alle”, om at være mere åbne og inkludere indvandrere mere i samfundet. Inklusionsdiskursen synes altså 

også at være gennemgående for både artiklen, læserbrevene og interviewet. 

Grammatik 

Nu vil jeg vende blikket mod grammatikken og i den forbindelse bl.a. komme ind på forfatterens brug af 

aktiv og passiv.  

Transitivitet 

Det altoverskyggende emne i artiklen er indvandrere i Danmark. Jeg vil derfor benytte en udvalgt sætning 

som eksempel på, hvordan transitiviteten i artiklen typisk er udtrykt. 

Jeg bruger følgende sætning som eksempel: 

”Når man hører den negative danske udlændingedebat, skulle man tro, at næsten alle udlændinge er uvillige 

til at integrere sig.”(Bilag 16) 

I denne sætning er der flere interessante aspekter i forhold til transitivitet. Først identificerer jeg subjektet 

”man”, verbal ”hører” og objekt ”den negative danske udlændingedebat”. Dette er interessant, fordi 

forfatteren vælger at bruge ”man” som subjekt og dermed indbygger en antagelse i sin sætning, nemlig at 

”man” hører. Og det vi alle hører er objektet ”den negative udlændingedebat”. Forfatteren bruger altså ikke 

passiv her, men udtrykker heller ikke en tydelig aktør til handlingen ”hører”. På denne måde opnår hun en 

gyldighed/objektivitet i sit udsagn, der med inkluderingen af ”os alle” (man), bliver noget alment. Dette 

bekræftes yderligere af konjunktionen ”Når” (tidsadverbial), der henviser til, at det måske ikke sker hele 
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tiden, men det sker faktuelt. Hun kunne også have valgt at bruge ”jeg” i stedet for ”man”, men dette ville 

tydeliggøre, at der var tale om en personlig mening og det ville derfor ikke have samme gyldighedseffekt. 

Lader vi blikket falde på ledsætningen, finder jeg subjektet ”udlændinge”, verbal ”er”, subjektsprædikat 

”uvillige” og indirekte objekt ”til at integrere sig”. Hermed forbindes subjektet ”udlændinge” med 

subjektsprædikatet ”uvillig” og denne konstruktion går igen i hele artiklen og er kendetegnende for, hvordan 

udlændinge bliver sat i forbindelse med specifikke semantiske områder. 

Med hensyn til aktiv og passiv, ser man tydeligt aktøren og man er ikke i tvivl om hvem, der er ”uvillig til at 

integrere sig”, hvilket også er en konstruktion, man kontinuerligt ser i artiklen. Alternativt kunne forfatteren 

have valgt ikke at gøre aktøren så tydelig i sin omtale af udlændinge og på den måde mere diskret hentyde 

til, hvad hun mener. Eksempelvis kunne hun have sagt ”Der er et problem med integrationen i Danmark”, 

hvilket ville passivisere aktøren, men hun vælger den aktive aktør og tydeliggørelsen af det relationelle 

mønster. 

Ud fra ovenstående analyse kan jeg konstatere, at forfatteren ønsker hendes udmeldinger om udlændinge i 

Danmark betragtet som fakta og at fakta er, at udlændinge generelt bliver sat i forbindelse med negative 

semantiske områder. 

Modalitet 

I forhold til den udtrykte modalitet i artiklen, er der nogle interessante aspekter ved sætningen, jeg også 

brugte som eksempel ovenfor. Det, der først springer mig i øjnene, er brugen af den kategoriske modalitet. 

Objektiv/kategorisk modalitet udtrykker nemlig magt eller ønske om at opnå magt over en 

betydningsfastlæggelse (Christiansen, Groes, Klint, Fehler, Mortensen, & Nørgaard, 2004, s. 4). 

Tager vi fx den første del af sætningen ”Når man hører den negative danske udlændingedebat,…”, fremgår 

det klart, at forfatteren tager sandheden af udsagnet for givet. Det kan man bl.a. se på, at verbet står i nutid, 

hvilket giver en kategorisk modalitet. Ydermere observerer jeg, at ”man” bruges som subjekt, hvilket 

hentyder til ”alle”. Det er således ikke helt klart, hvor meget affinitet forfatteren viser for udsagnet. 

Konteksten taget i betragtning, mener jeg dog, at forfatteren bruger sit eget perspektiv som universelt. Dette 

hævder Fairclough i øvrigt er tegn på magt (Fairclough, 1992, p. 159), hvorfor min vurdering under 

”Interdiskursivitet” af, at forfatteren blæser til hegemonisk diskurskamp om udlændingedebatten, bliver 

yderligere sandsynliggjort. 

Det andet interessante aspekt i forhold til modaliteten er forfatterens brug af hjælpeverbet ”skulle”. Når hun 

således skriver ”… skulle man tro, at næsten alle udlændinge er uvillige til at integrere sig.” viser hun 

faktisk en afstandstagen til udsagnet, idet der i udtrykket ”skulle man tro” er indbygget en tvivl. Det fungerer 

altså som hendes måde at reducere affiniteten til udsagnet og står i kontrast til den kategoriske modalitet, hun 
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benytter i den foregående linje. Hun holder sig stadig til den objektive modalitet, men hun bruger den her til 

netop at drage en universel tvivl om udsagnet ”at næsten alle udlændinge er uvillige til at integrere sig”. 

Kohæsion 

Når jeg gennemgår artiklen med henblik på kohæsion, mener jeg at kunne observere en bestemt struktur. Jeg 

ser opbygningen af artiklen således: 

1. Beskrivelse og potentielle konsekvenser + spørgsmål-svar sekvenser 

2. Egne erfaringer som argument + spørgsmål-svar sekvenser 

3. Den åbne invitation/sammen kan vi ændre situationen + spørgsmål-svar sekvenser 

Forfatteren bruger således punkt 1. til at skabe kohæsion mellem udlændinge(-debat)/indvandrere og et 

negativt semantisk område. Eksemplerne er mange, men for at tage nogle få kan jeg nævne 

sammenkædningen mellem ”udlændinge(-debat)/indvandrere” og ”betragtes som et problem”, ”en byrde for 

Danmark” og ”er uuddannede og uvidende” (Bilag 16). Dette ligger meget i forlængelse af læserbrevene 

med den forskel, at artiklen indeholder mange flere spørgsmål, der fungerer som skaber af en fælles 

referenceramme mellem læser og forfatterens budskab. 

Punkt 2. bruger forfatteren til at sammenkæde hendes egne erfaringer med den debat, der foregår. Således 

argumenterer hun for, at virkeligheden er anderledes end det billede, der bliver malet i debatten. Hun tager 

udgangspunkt i sig selv og hendes oplevelser, da hun indvandrede til Danmark og læseren får dermed et 

indblik i, hvad ”en udlænding” går og tænker og erfarer. Pointen forfatteren gerne vil give udtryk for er, at 

selvom hun er udlænding, havde hun et ønske om at bidrage, lære dansk og integrere sig i Danmark og at alle 

de udlændinge hun snakker med, har samme ønske, hvorfor debattens negative fokus ikke giver mening. 

Nogle eksempler følger her: 

”Jeg er selv udlænding og indvandrede i 2006 fra Tyskland… min uddannelse som softwareingeniør og min 

mangeårige erhvervserfaring fra innovationsområdet hos IBM og Mercedes-Benz… Mange af mine 

udenlandske venner har haft lignende erfaringer. Det er vores indtryk, at den generaliserende tone i 

udlændingedebatten, har malet et billede af, at vi alle er uuddannede og uvidende.”(Bilag 16) 

Her ser man forfatteren først redegøre for sit CV, dernæst for de negative erfaringer hun har haft, på trods af 

sit CV og til sidst nævner hun den generaliserende tone. Ud fra de ting hun ytrer i starten, kommer debatten 

til at stå i et dårligt lys, idet vi via forfatterens uddannelse og erhvervserfaring bliver mindet om, at ikke alle 

udlændinge er en byrde – i hvert fald ikke forfatteren og mange af hendes udenlandske venner – hvorfor det 

er forkert at generalisere. 

Argumenterne i punkt 2. leder videre til punkt 3., hvor forfatteren ønsker en konstruktiv fremgangsmåde på 

udlændingeområdet og derfor selv tager teten og inviterer til dialog. Forfatteren bruger således sidste afsnit 
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af artiklen til at skabe kohæsion mellem det at ”mødes”, ”at deltage” og ”at få kontakt” og et positivt 

semantisk område. Eksempler følger her: 

”Danskerne er ofte overraskede, når de møder de enkelte udlændinge og ser, hvor meget de afviger fra 

klicheen… Her kan du få kontakt til fagfolk fra udlandet og samle viden, der gavner dit arbejde… Hvorfor 

ikke udnytte det potentiale?”(Bilag 16) 

Jeg observerer, at det kan ”gavne” ens arbejde at få ”kontakt” til hinanden, at vi kan ”udnytte” et 

”potentiale”, vi tilsyneladende ikke har udnyttet før og at danskere kan blive overrasket over, hvor meget 

”udlændinge afviger fra klicheen”. Ved at handle i modstrid til debatten sammen, kan vi kæmpe imod den 

opdeling og generalisering, der udtrykkes i den. 

Når jeg koger opbygningen af artiklen ned til en formel, finder jeg igen en lighed mellem den og 

læserbrevene. Formlen i artiklen bliver således, hvis D = ”udlændingedebat”, F = ”forfatter”, B = 

”problem/byrde” og A = ”udlændinge”, at: D siger, at A = B. Men F = A og F er ikke B. Derfor er ikke alle 

A = B, hvorfor det er forkert, når D hævder, at A = B. Lad os derfor alle være med til at ændre D, ved at 

handle i modstrid med D. 

Kogt ned til en formel, som viser artiklens arkitektur bliver det tydeligt, at forfatteren via en kausal 

sammenhæng, der konstaterer, at udlændingedebatten er fejlagtig, opfordrer til kamp mod den ideologiserede 

”generaliseringsdiskurs” og dermed udfordrer dennes hegemoni på området. 

Tekststruktur  

Artiklen er en kronik og bærer tydelige præg heraf. Selve tekstens arkitektur, som beskrevet ovenfor, viser 

også hen imod en kronik. Den indeholder med andre ord de klassiske kendetegn, som en læser forventer at 

finde, når artiklen bliver benævnt ”kronik”. Forfatteren overholder de overordnede konventioner, hvilket jeg 

tolker som et ønske om ikke at miste læseren. Jeg vurderer, at forfatteren er bevidst om valget med 

begrundelsen, at det simpelthen virker mere troværdigt, når man holder sig inden for rammen og at 

forfatteren ønsker at brænde igennem til læseren og dermed potentielt gøre en forskel i kampen om mest 

mulig indflydelse på den herskende diskurs i samfundet (Christiansen, Groes, Klint, Fehler, Mortensen, & 

Nørgaard, 2004, s. 7). 

Delkonklusion: artiklen ”Generaliseringerne har invaderet Danmark” 

Jeg kan konkludere, at de diskurser, jeg analyserede mig frem til under ”Diskursiv praksis”, også viser sig på 

det tekstnære analyseniveau. Jeg mener altså, at min tekstanalyse fungerer som en underbygning og 

uddybelse af min diskursive analyse.  

Jeg finder, at der er store ligheder mellem artiklen, læserbrevene og interviewet i flere henseender. De gør 

brug af en del af de samme diskurser og deres ordvalg samt kohæsion er på nogle afgørende punkter 
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sammenfaldende. Jeg mener ligeledes at kunne identificere en høj grad af interdiskursivitet i artiklen, hvilket 

også i artiklen bærer vidnesbyrd om, at forfatteren forsøger at ændre den diskurs, hun opfatter som værende 

dominerende. 

Ser jeg på artiklens indhold i forhold til min problemformulering, kan jeg ligesom i læserbrevene og 

interviewet konstatere, at forfatteren opfatter udlændingedebatten som bl.a. ”negativ”, ”respektløs” og 

”generaliserende”, men at den er dette på et fejlagtigt grundlag. Ydermere nævner forfatteren en konsekvens 

ved debatten, som hun hævder allerede forgår nu, nemlig at veluddannede indvandrere forlader Danmark. 

Social praksis 

I dette afsnit vil jeg komme ind på det Fairclough kalder det non-diskursive, nemlig den sociale praksis 

(Christiansen, Groes, Klint, Fehler, Mortensen, & Nørgaard, 2004, s. 6). Mit mål er, på baggrund af den 

sociale praksis’ natur, at blive i stand til at forklare, hvorfor den diskursive praksis er, som den er og vurdere 

dens effekt på den sociale praksis (det dialektiske forhold). 

 Jeg vil således sætte analysen i forhold til henholdsvis ideologi og hegemoni, som er de dimensioner, 

Fairclough inddrager. Før jeg begynder, vil jeg først nævne, at den overordnede kontekst, som min 

afhandling befinder sig i, kan siges at være den udlændingepolitiske situation i Danmark i de senere år. 

Udlændingepolitik og den tilhørende debat, er altså den yderste kasse i Faircloughs tredimensionelle model 

og det er indenfor denne ramme, at resten af mit speciale udfolder sig. 

Ideologi 

Når jeg kigger på den ideologi, der synes at være fremtrædende i min empiri, er der specielt et aspekt jeg 

gerne vil fremhæve, nemlig ”generaliseringsdiskursen”.  Det lader nemlig til, at samtlige af de personer, der 

udtaler sig på området, mener, at der forgår en hel del generalisering i udlændingedebatten. Jeg vurderer 

derfor, at generaliseringerne er ideologiske, fordi der lader til at være enighed om det. Det er noget 

selvfølgeligt, at udlændingedebatten i Danmark er generaliserende. Også den måde samtlige personer i min 

empiri skaber kohærens mellem ordene ”udlændinge/indvandrere” og negative semantiske områder, tyder på, 

at denne ideologi konstituerer indvandrerne i det danske samfund (Fairclough, 2008, s. 49). Indvandrerne 

føler derfor et behov for at gøre modstand, hvilket viser sig i de alternative diskurser, de opstiller, fx 

”ønskediskursen” og ”inklusionsdiskursen”. Idet de forsvarer sig imod ideologien, har de dog samtidigt 

bekræftet, at den findes og derfor mener jeg, at ”generaliseringsdiskursen” er så dybt forankret i det danske 

samfund nu, at det er her man må starte, når man vil tale om emnet. En debat må således nødvendigvis 

udspringe fra denne grundopfattelse om, at udlændinge er et problem. Derfor anser jeg det heller ikke for 

mærkværdigt, at case-klassen også skriver ud fra den antagelse, at udlændinge bliver set på negativt i 

Danmark, for sådan er det tilsyneladende, i hvert fald fra indvandrernes perspektiv, som er det jeg behandler. 

Diskursen er blevet naturaliseret og er derfor umulig at komme uden om, når man gerne vil snakke om 



55 
 

indvandrere i Danmark. Derfor er der også en tendens til, at indvandreres deltagen i udlændingedebatten i 

Danmark først og fremmest bliver et forsvar af det at være indvandrer, som Asmaa Abdol Hamid udtaler i 

mit telefoninterview med hende: 

”Den (debatten) drejede sig om min påklædning, den drejede sig om mit private religiøse tilhørsforhold … 

jeg blev påkrævet at skulle svare på en masse private ting, som man ikke afkræver en almen, i gåseøjne, 

etnisk dansker…” (Bilag 1, s. 66). 

Hun påpeger her, om end ubevidst, den ideologiske diskurs, der findes på udlændingeområdet i Danmark.  

Og denne ideologiske diskurs på udlændingeområdet, ender altså med at nødvendiggøre en forklaring fra 

indvandreres side om, at de ikke er en del af problemet, før en deltagelse overhovedet kan accepteres. 

Asmaas oplevelse er derfor et godt billede af, hvordan en ideologi, der er indlejret i en diskursiv praksis, 

bliver implementeret i den sociale praksis og får direkte konsekvenser for enkeltpersoner, som efterfølgende 

forsøger at påvirke den diskursive praksis ud fra sine erfaringer. Dette mener jeg også er udtryk for det 

dialektiske forhold mellem det diskursive og det non-diskursive.  

Hegemoni 

Begrebet hegemoni dækker over de kontinuerlige magtkampe, for at opnå diskursiv dominans på et område - 

i mit tilfælde udlændingeområdet. Hegemoni opnås altid kun delvist og temporært (Fairclough, 2008, s. 52) 

og set i forhold til udlændingedebatten, foregår kampen også her. Således observerer jeg 

”inklusionsdiskursen”, som er den diskurs indvandrerne i min empiri forsøger at gøre gældende i stedet for 

”generaliseringsdiskursen”, som de mener, er dominerende. På denne måde konstaterer jeg, at min empiri 

indeholder både aspekter, der bidrager til reproduktion og transformation af de eksisterende magtrelationer. 

Hvor ”generaliseringsdiskursen” reproducerer, forsøger personerne i empirien via ”inklusionsdiskursen” at 

transformere magtrelationerne og denne bliver et klart tegn på en hegemonisk kamp om mest mulig 

indflydelse på den herskende diskurs i samfundet (Christiansen, Groes, Klint, Fehler, Mortensen, & 

Nørgaard, 2004, s. 7). Noget kunne således tyde på, at hvis man inkluderede indvandrerne mere i 

udlændingedebatten, så ville der for alvor opstå gnidninger mellem den diskurs, som indvandrerne mener, 

eksisterer i dag, og den diskurs som de beskriver i ”håb/ønske-diskursen”, nemlig en mindre generaliserende 

og mere sagligt orienteret slags. 

Diskursorden 

”En diskursorden kan ses som det diskursive aspekt af det modsætningsfyldte og ustabile ekvilibrium, som 

udgør et hegemoni, og artikulationen og reartikulationen af diskursordener er tilsvarende en del af den 

hegemoniske kamp.” (Fairclough, 2008, s. 53) 

Jeg tolker på den baggrund min empiris fokus på inklusionsdiskursen som en reartikulering af den 

eksisterende politiske diskursorden, der bringer ”generaliserings-”, ”dem og os-”, ”håb-” og 
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”ønskediskurser” sammen i et nyt miks. Denne diskursive reartikulation forsøger at realisere et hegemonisk 

projekt, som skal konstituere en ny dagsorden og ideologi for udlændingedebatten. Projektets overordnede 

mål bliver således at restrukturere det eksisterende negative fokus’ hegemoni under nye inkluderende og 

saglige betingelser. 

Resultatet af projektet kan af gode grunde ikke vides endnu, men det vil vise sig om udlændingedebatten 

udvikler sig i en inkluderende retning i fremtiden.   

Delkonklusion: social praksis 

Jeg konkluderer, at den overordnede sociale praksis, som min afhandling udspringer fra, er den danske 

udlændingepolitiske situation og den tilhørende debat. 

Jeg identificerer en ideologisk generaliseringsdiskurs, som bl.a. manifesterer sig i den gentagende kohærens 

mellem ordene ”udlænding/indvandrer” og negative semantiske områder. Konsekvensen bliver, at man 

nærmest må forsvare sig, hvis man er indvandrer i Danmark og vil deltage i samfundsdebatten. 

Eksemplet med Asmaa Abdol Hamid tjener til at demonstrere den ideologiske diskurs, men også 

dialektikken mellem det diskursive og det non-diskursive, idet hun bliver påvirket af den sociale praksis, 

hvilket hun udtrykker igennem en diskursiv praksis, som igen har en effekt på den sociale praksis. 

Den hegemoniske kamp foregår ligeledes på udlændingeområdet i Danmark og jeg mener i den forbindelse, 

at ”generaliseringsdiskursen” er med til at reproducere, hvor ”inklusionsdiskursen” fungerer 

transformerende. I forlængelse heraf tolker jeg min empiris fokus på inklusion, som en reartikulering af 

eksisterende diskurser i et nyt miks, som potentielt vil bevirke en restrukturering af det negative fokus’ 

hegemoni. Dette vil tiden dog vise. 

Kapitel 4. 

Diskussion og vurdering af resultater 

I dette afsnit vil jeg kort diskutere mine resultater og mulige konsekvenser, samt vurdere faktorerne validitet 

og reliabilitet i min undersøgelse. 

Resultaterne og mulige konsekvenser 

Når jeg gennemgår mine resultater, er der nogle ting jeg havde forventet og nogle ting, som kom som en 

overraskelse. 
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Jeg forventede til en vis grad, at indvandrere i Danmark opfatter udlændingedebatten som negativ og 

generaliserende. Dette er der også mange danskere der synes og litteratur, der beskriver, fx (Fenger-Grøn, et 

al., 2003), (Rasmussen H. K., 2000) og (Seeberg, et al., 2001). Jeg var måske ikke helt forberedt på den 

brede enighed, jeg finder i min empiri, men alligevel er det ikke overraskende. 

Et resultat, der overraskede mig, var ”inklusionsdiskursen”, der fremgik af al min empiri. Mine resultater 

indikerer nemlig, at indvandrere i Danmark, trods et ønske herom, ikke føler, at de bliver inkluderet i 

samfundet og debatten om dem. Dette havde jeg faktisk ikke forventet, da jeg mener (mente), at man i 

Danmark kan deltage så meget man har lyst til, uanset ens etnicitet eller andre forhold. Dette lader dog ikke 

til at være tilfældet, i hvert fald er der en fornemmelse af, at man ikke deltager på lige fod med etniske 

danskere, hvis man er indvandrer. 

En overraskelse i forhold til mulige konsekvenser af udlændingedebatten, var Dagmar Finks ytring om, at 

hvis man er veluddannet og har valget, så rejser man væk fra et land (Danmark), der snakker så 

generaliserende og respektløst om udlændinge (Bilag 16). Det er interessant fordi Asmaa, i mit 

telefoninterview med hende (Bilag 1, s. 69), ytrer samme mening og litteraturen i øvrigt peger i denne 

retning. Rasmussen skriver således: 

”Analysen viser, at der en tendens til, at indvandrere, der får en videregående uddannelse i Danmark, 

forlader landet igen med større sandsynlighed end dem, som får en kort eller ingen uddannelse.” 

(Rasmussen H. K., 2000, s. 92) 

Endvidere fremlægger Thomsen nogle tal, som umiddelbart bekræfter tendensen, nemlig at 42 udenlandske 

ingeniører, 12 læger, 21 it-specialister, 35 økonomer samt 23 med naturvidenskabelig uddannelse, i 2006 

forlod landet (Thomsen, 2009, s. 16). 

Sidst men ikke mindst, er der tegn i min empiri, på at tendensen måske har noget på sig. Eksempelvis siger 

kvinden fra Portugal i mit interview med hende, at den negative debat, kan være den sidste dråbe, der får en 

indvandrer til at forlade landet (Bilag 8, s. 117-118). 

Således vil jeg tillade mig at pege på en sammenhæng, der virker sandsynlig. Nemlig sammenhængen 

mellem indvandrernes opfattelse af udlændingedebatten og en tendens til, at kvalificerede indvandrere 

forlader Danmark. Jeg ved ikke hvor stor en effekt udlændingedebatten isoleret set har på udvandringen. 

Men hvis den har en effekt, ville det være interessant at undersøge, om den kvalificerede udvandring kunne 

reduceres med en forandring af udlændingedebatten. Det står nemlig klart i mine resultater, at 

udlændingedebatten ikke anskues positivt blandt indvandrerne. 
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Validitet og reliabilitet 

Jeg mener først og fremmest, at mine resultater er reliabile i den forstand, at de undersøger det, som de skulle 

undersøge, nemlig hvordan udlændingedebatten bliver perciperet af indvandrerne. Jeg mener at 

læserbrevene, interviewene og artiklen er glimrende eksempler på dette og at min metode er velegnet, til at 

anskaffe disse data. 

Jeg mener overordnet, at jeg har opnået validitet i min undersøgelse og dermed i mine resultater. Jeg synes, 

der er overensstemmelse i mit teoretiske og empiriske begrebsplan, og jeg mener, at min undersøgelse er 

relevant for at besvare min problemformulering (Andersen I. , 2005, s. 81). Således har jeg også, om end 

forsigtigt, tilladt mig at generalisere ud fra mit single casestudie, blandet med sekundær empiri. Jeg mener, 

det er rimeligt, da der faktisk er en rød tråd i mine data og nogle ting, som bliver gentaget igen og igen. 

Jeg vil dog sige, at min undersøgelse skulle være mere omfattende og indbefatte nogle flere variabler, hvis 

jeg for alvor ville generalisere ud fra resultaterne. Jeg har med andre ord ingen garanti for eller kvantitativ 

understøttelse af, at det case-klassen siger, ligeledes er udtryk for den brede holdning blandt indvandrere i 

Danmark, samt om variabler som etnicitet eller religiøst tilhørsforhold betyder noget. Således mener jeg 

ikke, at min case-klasse alene er nok til reelt at repræsentere den meget store gruppe af mennesker, som 

”indvandrere/udlændinge” er. Havde jeg derfor haft ressourcerne, ville jeg også have gjort mere for 

repræsentativiteten i min undersøgelse, hvilket ville have gjort den mere valid. 

Anbefalinger som følge af udlændingedebat i indvandrerperspektiv 

Ud fra mine resultater af diskursanalysen, vil jeg anbefale, at vi seriøst overvejer at udvide det danske 

vokabular med ord, som dækker alle mennesker, der lovligt og retsmæssigt bor og lever i landet. På den 

måde ville vi være i stand til at inkludere indvandrerne i langt højere grad, end det sprogligt er muligt i dag. 

Efter min mening må vi, hvis vi ønsker at efterleve indvandrernes ønske om ”inklusion”, udvide vores sprog, 

så vi ikke automatisk laver en opdeling hver gang, der bliver talt eller ført debat på området. For hvordan 

skal man inkludere en gruppe, hvis de per definition af ordet ”indvandrere” bliver adskilt fra ”danskere”? 

Om løsningen er, bare at kalde alle herboende for ”danskere”, ”borgere” eller ”bindestregsdanskere”, som 

Asmaa Abdol Hamid nævner i mit interview med hende (Bilag 1, s. 70), ved jeg ikke. Men jeg er overbevist 

om, at løsningen befinder sig i dette område og den mest kvalificerede anbefaling er derfor: Revurdering af 

det danske vokabular på udlændingeområdet med henblik på forening. 

Således må jeg også erklære mig enig med Fairclough, når han siger, at der er behov for en slags sproglig 

træning, der lægger vægt på kritisk opmærksomhed på ideologiske processer i diskurs, så folk kan blive mere 
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opmærksomme på deres egen praksis og være mere kritiske over for de ideologisk investerede diskurser, 

som de underlægges (Fairclough, 2008, s. 50). 

Vi bliver nødt til selv at være mere opmærksomme på, hvordan vores sprog påvirker/påvirkes og 

vedligeholder/vedligeholdes (af) dominerende magtrelationer, så vi i højere grad bliver i stand til at vælge og 

fravælge bestemte diskursive praksisser, med henblik på at forandre de sociale praksisser, vi mener, bør 

forandres. Denne sproglige træning mener jeg påhviler medierne og politikerne at facilitere, men os alle at 

realisere. 

Kapitel 5.  

Konklusion 

Jeg starter afhandlingen med at sandsynliggøre, at Danmark har og fremover vil få brug for kvalificeret 

indvandring. På den baggrund mener jeg, det er interessant at undersøge, hvordan udlændingedebatten 

perciperes af indvandrere samt vurdere potentielle konsekvenser af denne opfattelse, for til sidst at komme 

med nogle anbefalinger, der bygger på en nutidig indsigt i indvandrernes perspektiv. 

Jeg vælger single casestudiet som undersøgelsesdesign og arbejder med en klasse fra Københavns 

Sprogcenter, der fungerer som min case. Jeg udfører interview med personerne i klassen og de skriver hver 

især et læserbrev, jeg senere bruger i min diskursanalyse. Som eksternt input vælger jeg en artikel fra 

Information af Dagmar Fink, der omhandler mit emne. 

Jeg vælger at tage udgangspunkt i Faircloughs tredimensionelle model og arbejder således med hans kritiske 

diskursanalyse som teori og analysemetode, da jeg vurderer, at denne fremgangsmåde vil være ideel til at 

analysere mig frem til et teoretisk underbygget svar på min problemformulering. 

Via den omfattende diskursanalyse identificerer jeg flere diskursive praksisser i både læserbrevene, 

interviewet og artiklen, som bekræftes i tekstanalysen ved bl.a. ordvalg, grammatik og kohæsion. 

Eksempelvis finder jeg ”dem og os-diskurser”, ”ønskediskurser” og ”konsensusdiskurser”, som leder mig til 

den konklusion, at der i min empiri forefindes en høj grad af interdiskursivitet. Dette er ifølge Fairclough et 

tegn på forandring (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 94) og tyder på, at en udvikling måske allerede er i gang i 

udlændingedebatten. Men de to dominerende diskurser, jeg bider mærke i, er henholdsvis 

”generaliseringsdiskursen” og ”inklusionsdiskursen”. Disse to går igen i al min empiri og derfor bliver svaret 

på min problemformulering, at indvandrere perciperer udlændingedebatten, som negativt generaliserende, 

dog med håb forude, hvis de i højere grad bliver inkluderet i samfundet og debatten om dem. 
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I sidste del af analysen kigger jeg på den sociale praksis, som jeg overordnet mener udgøres af den 

udlændingepolitiske situation i Danmark i de senere år. Her inddrager jeg Althussers begreb ”ideologi” og 

finder frem til, at ”generaliseringsdiskursen” er ideologisk og den er blevet naturaliseret til en grad, hvor den 

fremstår som ”common sense”. Denne diskurs bliver således udgangspunktet, hvis man som indvandrer 

gerne vil deltage i debatten, hvilket betyder, at deltagelse ikke kan foregå ligeværdigt mellem danskere og 

indvandrere. 

Efterfølgende kigger jeg nærmere på Gramscis begreb ”hegemoni”. Her finder jeg, at ”inklusionsdiskursen”, 

som min empiri trækker på, fungerer som våben i en hegemonisk magtkamp, der føres af indvandrerne mod 

den eksisterende udlændingedebat. Her forsøger de at sætte en ny dagsorden, hvor saglighed, ligeværd og 

inkludering skal erstatte det negative og generaliserende fokus i udlændingedebatten. 

Jeg fortsætter afhandlingen med en diskussion af mine resultater, hvor jeg fokuserer på overraskelser, mulige 

konsekvenser, validitet og reliabilitet. Jeg mener således, at ”inklusionsdiskursen” og ønsket fra 

indvandrerne om at deltage på lige fod i debatten er overraskende, da jeg troede at indvandrerne var 

inkluderet og på lige fod med andre i det danske samfund. 

Med hensyn til validitet og reliabilitet konstaterer jeg, at min undersøgelse er begge dele med visse 

forbehold. Jeg mener med andre ord, at jeg behøver mere kvantitet, for at danne mig et eksakt og generelt 

indtryk, af det jeg undersøger. Omstændighederne og ressourcerne taget i betragtning, mener jeg dog, at jeg 

gør, hvad der er muligt, for at lave en valid og reliabil undersøgelse. 

I forhold til udlændingedebattens konsekvenser, påpeger jeg den sandsynlige sammenhæng mellem denne og 

kvalificeret udvandring. Kigger man på mine resultater, som viser at indvandrere opfatter 

udlændingedebatten negativt, i forhold til den udvandring af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, der foregår 

i Danmark, er det altså oplagt at teoretisere om en sammenhæng mellem netop udlændingedebatten og 

udvandringen. Men dette forbliver kvalificerede gisninger. 

Afslutningsvis kommer jeg med anbefalinger på baggrund af mine analyseresultater. Jeg anbefaler, at vi i 

Danmark udvider vokabularet, så vi igennem vores sprog bliver i stand til at inkludere indvandrere i højere 

grad, end det i dag er sprogligt muligt. Jeg mener nemlig, at vores sprog fordrer en opdeling mellem 

”danskere” og ”indvandrere/udlændinge”, som kunne reduceres ved alternativt sprogbrug. I forlængelse 

heraf anbefaler jeg, ligesom Fairclough (Fairclough, 2008, s. 50), at vi indfører en slags sproglig træning, der 

lægger vægt på kritisk opmærksomhed på ideologiske processer i diskurs, så folk kan blive mere 

opmærksomme på deres egen praksis og være mere kritiske over for de ideologisk investerede diskurser, 

som de underlægges. 
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Bilag 

Bilag 1: Telefonisk interview med Asmaa Abdol Hamid 
C= Christian 

I alle interview, er interviewpersonerne repræsenteret ved deres initial. I dette tilfælde A= Asmaa 

A: Fællesdrift, det er Asmaa. 

C: Ja goddag, du snakker med Christian Severinsen, øhh, vi har haft mailkontakt, øhh, i løbet af de sidste par 

dage her og jeg fik lov til at ringe til dig her i dag mellem 11 og 13. 

A: Det er rigtigt, det er rigtigt Christian, det kan jeg godt huske nu, yes. Så lykkedes det. 

C: Ja, nu lykkedes det. Jeg skal starte med at spørge dig så, er det okay, har du tid i 10 minutter, eller hvad 

det nu kommer til at tage? 

A: Det kan vi sagtens finde ud af. 

C: Okay, perfekt. Jamen så vil jeg gerne starte med at spørge dig om jeg må optage samtalen? 

A: Selvfølgelig må du det. 

C: Okay. Øhh, og så skal jo selvfølgelig lige sige tak fordi du overhovedet gider afse tid til at snakke med mig, 

det er jo fantastisk. 

A: Ah men det er helt okay altså, det er ingen problemer herfra. 

C: Okay, jamen det er jeg glad for at høre. Altså øhh, jeg har jo nogle spørgsmål forberedt til dig, som jeg 

tænker at jeg vil stille. Jeg har 5 spørgsmål, øhh, og før jeg stiller de her spørgsmål, er jeg nødt til lige at 

forklare, fordi jeg kommer til at bruge et udtryk, der hedder ”diskurs”, som jeg også brugte i mailen, og jeg 

vil lige sige hvad jeg mener med det, sådan så at øhh.. fordi der er jo mange forskellige opfattelser af hvad 

det betyder ikke også, men når jeg siger diskurs, så mener jeg, øhh, den fortælling som der foregår i 

Danmark omkring indvandrere, altså hvad man hører i medierne og hvad politikere og samfundsdebattører 

osv., hvad de ligesom siger, øhh, på det her område. Altså det generelle indtryk af den kommunikation, der 

foregår på udlændinge og indvandrerområdet sådan helt generelt. 

A: Ja 

C: Så det er det jeg mener når jeg siger det. Bare sådan at du ikke bliver forvirret eller er i tvivl om hvad det 

er jeg mener, når det er jeg nævner det. 
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A: Okay.  

C: Så vil jeg gerne gå til mit første spørgsmål, og det er lidt øhh i forlængelse af den e-mail, som jeg skrev til 

dig, øhh, hvor jeg spørger, eller det spørger jeg ikke om i mailen, men det kunne jeg godt tænke mig at 

spørge dig om her: altså hvordan bliver du personligt påvirket af den udlændingediskurs, der foregår i 

Danmark? 

A: Hvordan bliver jeg personligt påvirket? Jamen jeg blev jo påvirket i og med at jeg i første omgang stillede 

op til byrådsvalg i Odense og dernæst blev vært på DR2 i et debatprogram. 

C: ja 

A: Og derefter også blev kandidat til folketinget. 

C: Okay ja. Så man kan sige at du valgte at gå ind og deltage aktivt. 

A: Ja, det gjorde jeg og det var også først der jeg føler at jeg personligt blev påvirket af den diskurs og den 

debat der var. 

C: Okay, så det var først da du kom ind i det. 

A: Ja. 

C: Okay. 

A: At jeg personligt følte mig sådan øh.. at jeg følte at det havde en personlig konsekvens. 

C: Okay, hvad var det for en konsekvens? 

A: Jamen det er de forforståelser man havde, øhh, af kvinder, etnisk minoritets kvinder eller muslimske 

kvinder eller tildækkede kvinder, øhh, alle de opfattelser og forforståelser vil jeg kalde dem, man havde 

omkring muslimer generelt, øhh minoriteter, øhh. Så det blev jeg ligesom et objekt for, øhh, og blev 

anklaget en masse, så der følte jeg mig sådan personligt inddraget, fordi nu fik et navn på, nu fik man et 

ansigt på, øhh, nu ved man hvem man skal rette angrebet imod. 

C: Ja, så, altså du mener at det var et angreb, kan man sige, som der kom mod dig, som blev sådan en.. kom 

til udtryk i, at du ligesom blev personificeringen af.. altså.. jeg ved ikke hvad man skal kalde det.. 

A: Ja helt klart, altså jeg blev lagt under anklage, uden tvivl. 

C: Okay. 

A: Så jeg skulle sidde på den der varme stol og være under konstant anklage for øhh… for, for hele billedet 

af, eller hele den misforståede opfattelse af hvad etniske minoriteter er for størrelse, eller hvad muslimer 

er for en størrelse, eller hvad muslimske kvinder er for en størrelse osv. osv. osv. 

C: Mm. 
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A: Så det var på anklagebænken jeg nærmest sad og skulle på den ene side øhh.. jeg blev konfronteret med 

det fordi det var jo ikke sådan jeg opfattede mig selv eller verden, øhhh, så der var mange mange myter og 

mange forestillinger at øhh.. jeg personlig ikke følte mig en del af, men som jeg pludselig skulle forholde 

mig til. 

C: Ja, okay… Og hvordan påvirkede det dig, at du lige pludselig skulle til at tage hensyn, eller som du siger, 

overveje nogle ting som du slet ikke havde overvejet før, omkring muslimske kvinder osv.?   

A: Det påvirkede mig egentlig sådan, at det blev en meget personlig, øhhh, personlig, øhh, hvad hedder det, 

deltagelse i den offentlige debat, frem for at det blev, jamen det var jo en politisk deltagelse i forhold til mit 

kandidatur både i byrådet og i folketinget. Og så i forhold til min rolle som vært, så påvirkede det jo mit 

arbejde, at jeg ikke kunne.. selvfølgelig udførte jeg mit arbejde og jeg blev også afskærmet så vidt de kunne 

fra DRs ledelse fra hele debatten, men på den anden side så føler jeg at jeg..at der var et krav om at jeg 

skulle afskæres fra en fuld deltagelse på arbejdsmarkedet, eller at der var arbejdsområder jeg som, pga. 

min påklædning ikke skulle deltage i, og der følte jeg..jeg følte faktisk en form for diskrimination. At min 

påklædning skulle, eller mit religiøse tilhørsforhold eller andet, skulle være, skulle være årsagsforklaring for 

at jeg ikke skulle deltage, eller at jeg skulle deltage, eller at jeg blev frataget min selvstændige tænkning, 

blev anklaget for ikke at kunne tænke selvstændigt, jeg var en undertrykt stakkels kvinde. Så der var en 

masse andet fokus end det jeg i første omgang havde forventet fordi jeg gik jo ind, må jeg ærligt indrømme, 

i gåseøjne, ret naivt. 

C: Mm. 

A: Og ville tale politik, og specielt socialpolitik, øhh, og lige pludselig var der mange andre faktorer jeg skulle 

forholde mig til. Og det var hele den diskurs, der så blev lagt i forhold til, til, til indvandrere, til muslimer, til 

minoriteter, men også de udenrigspolitiske forhold, hvor muslimer er majoriteten, dem skulle jeg også 

pludselig forholde mig til. 

C: Ja, øhh, irriterede det dig, at du, at fokus kom fra det, som du ligesom gik ind i debatten for, som du 

siger, var social politik osv. Irriterede det dig, at fokus blev noget helt andet, eller hvordan? 

A: På daværende tidspunkt, mens jeg sad i det, der irriterede det mig grænseløst. 

C: Mm. 

A: Nu når jeg sådan tænker tilbage, altså så er jeg der hvor jeg tænker, at jeg burde ikke have ladet mig 

irritere, fordi man er jo der fordi man ikke øhh, man ikke ved bedre tror jeg. Altså fordi man..nogen har 

måske en oprigtig, et oprigtigt ønske i at få et nuanceret billede, eller at vide noget mere, og man har jo 

næsten kun hvad man har fået fra medierne og det er oftest de tragiske ting, som man vælger at hive frem 

hver gang.  

C: Mm. 

A: Så jeg burde ikke have ladet mig irritere, men på daværende tidspunkt, der irriterede det mig 

grænseløst, fordi jeg ikke følte mig som ligeværdig deltager. 

C: Okay. 



66 
 

A: Altså den der demokratiske ret om at skulle være ligeværdigt deltager. Ligeværdig i forhold til, ja, 

til..hvad enten det er politisk deltagelse, eller om det er en arbejdsmarkedsdeltagelse, øhh, der følte jeg at 

det var andre præmisser, der var lagt til mig, end der var til de andre. 

C: Og det følte du var fordi, at du havde en bestemt påklædning, eller havde en bestemt tro. 

A: Ja, altså det er jo det debatten drejer sig om. Det er ikke det jeg føler, men det var jo det debatten 

drejede sig om. Den drejede sig om min påklædning, den drejede sig om mit private religiøse tilhørsforhold. 

C: Mm. 

A: Og det synes jeg var privat. Men jeg blev ligesom, jeg blev påkrævet at skulle svare på en masse private 

ting, øhh, som for en almen, i gåseøjne, etnisk dansker, øhh, der afkræver man ikke samme svar, som man 

gør for en dansker med en minoritetsbaggrund. 

C: Nej… Okay, jamen det er meget interessant at høre om faktisk. Men jeg vil lige gå videre til mit næste 

spørgsmål også. Øhh, fordi, og det ligger meget indenfor det som vi allerede snakker om, men øh, jeg 

kunne godt tænke mig at spørge dig om, fordi nu kan jeg se at øh, du jo også er beboerkonsulent osv. i 

Vollsmose, står der. 

A: Ja. 

C: Øhm, og i den forbindelse ville jeg gerne, eller jeg ville være interesseret i at vide om du tror, der er en 

bred enighed om det her som du ligesom sidder og fortæller nu her med at, at du følte at du blev, ja, 

diskrimineret, du følte at fokus kom over på noget som du egentlig ikke havde overvejet eller tænkt skulle 

være fokus osv. – tror du at det er noget som der er en generel tendens til at det er sådan, øhm, er det 

noget du har hørt folk snakke om, altså indvandrere snakke om, er det noget der fylder noget i deres 

hverdag? 

A: Nårh du mener, ikke qua mit arbejde, men sådan beboerne generelt. 

C: Lige præcis. 

A: Altså, jeg holder jo også foredrag, øh, og jeg har været i stort set, i hvert fald rigtig godt omkring rundt 

om i Danmark – jeg har holdt foredrag i 10 år, så jeg været lidt rundt og jeg har også arbejdet som 

familiekoordinator i Roskilde med de mest belastede indvandrerfamilier og jeg har været i stort set, i 

gåseøjne, i næsten alle de områder som er blevet stemplet en ghetto. 

C: Mm. 

A: Det jeg hører fra beboere med en anden etnisk baggrund end dansk, eller danskere med en anden etnisk 

baggrund, det er at øh.. det er at man er bange for, og specielt piger som måske også er tildækkede, man er 

bange for en politisk deltagelse, man er ikke bange for arbejdsmarkedsdeltagelse, fordi der er sket ret 

meget, og etniske minoritets kvinder er rigtig rigtig, rigtig gode til at tage en uddannelse og satse på de høje 

uddannelser. 

C: Mm. 
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A: Så før eller siden kommer man ind på arbejdsmarkedet. 

C: ja ja. 

A: Øhh, og uddannelse er vejen, øhh. Men det er mere den offentlige debat, altså de hører, hvis vi følger 

med nu her i den offentlige debat, så er der altså ikke ret mange minoriteter, altså etniske minoriteter, eller 

religiøse minoriteter, der deltager. 

C: Nej, og det er netop det jeg vil prøve at fokusere lidt på i mit speciale, fordi jeg har fundet ud af, at det 

eneste man faktisk hører noget fra og de eneste bøger stort set man kan finde, eller undersøgelser eller 

noget som helst, det foregår meget fra det som vi kan kalde et etnisk dansk synspunkt og af etniske 

danskere. Og derfor synes jeg det kunne være interessant at høre, øhh, de andres, i gåseøjne, stemmer. 

Ikke for i øvrigt at bruge de andre som et udtryk, men altså, forstå hvad jeg mener. 

A: Jeg forstår hvad du mener, men der to aspekter i det. På den enes side, så er der igen det der med, at 

lige så snart man har, forstå mig, hvis jeg siger det groft, at lige så snart man har en anden farve, eller hvis 

man tilhører, specielt den muslimske minoritet, for det er jo ikke alle religiøse grupper, der er udstillede, vi 

er alle religiøse minoriteter, men det er specielt muslimer, så er der andre præmisser for deltagelsen. Man 

bliver stillet andre spørgsmål og man kan ikke, man deltager ikke ligeværdigt, man deltager næsten på 

anklagerbænken. 

C: Mm. 

A: Dernæst så er der også det, at øhh, at man kun hiver minoriteter frem når det gælder 

integrationsdebatten, når det drejer sig om indvandrerdebatten, når det drejer sig om islamdebatten. Altså, 

man hiver jo ikke Zubair Butt Hussein frem fordi han er økonom, eller fordi han arbejder i 

sundhedsministeriet. Man hiver ham frem når det drejer sig om islam. Så, så man har hele.. man kan kun 

bruge minoriteterne, når det drejer sig om dem selv. Men den der med at normalisere billedet og så bruge 

den faglige ekspertise som man også har, at man er andet end sin etnicitet, at man er andet end sin 

religion, at man faktisk er ligeværdig med andre mennesker og kan en masse andre ting, øhh, det bliver ikke 

brugt i Danmark i samme grad som det fx bliver brugt i England. Altså, der bliver religiøse minoriteter eller 

etniske minoriteter også hevet frem på skærmen, når det drejer sig, altså om sundhedsaspekter eller 

sociale aspekter, eller økonomiske, men det gør de ikke i Danmark på samme måde. 

C: Nej. 

A: Der vælger man dem meget mere fra, synes jeg, øhh, og dermed så normaliserer man ikke debatten, 

eller billedet af etniske minoriteter i Danmark, men man fastholder den. 

C: Okay, øh, så altså, det jeg hører dig sige det er, at du mener man fastholder billedet af, hvad kan man 

sige, etniske minoriteter osv. til, som bliver reserveret til noget omkring, specielt siger du ikke vestlige 

indvandrere, muslimer osv., islam - at det er det eneste man bruger dem til at udtale sig om, hvor at, for 

manges vedkommende ville det måske være rart at blive anerkendt for noget andet end sin etnicitet, så at 

sige. 

A: Ja, ja præcis. Præcis, for det er jo ikke den, der er omdrejningspunktet, altså den har man jo ikke selv 

valgt - he he, det er jo tilfældigt hvor man lige er, hvor man lige er blevet født. 
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C: ja ja, ja. Så mener simpelthen at det er problematisk billede, der bliver malet i, måske specielt i medierne 

kan man sige, men måske også af politikerne, det ved jeg ikke hvad du mener omkring det? 

A: Lige to sekunder Christian. 

C: Ja, intet problem 

Kort pause pga. Asmaa skifter det rum hvor hun er, for at hun ikke forstyrrer nogle andre. 

A: Godt så er jeg tilbage igen, jeg skulle lige finde et andet sted, så jeg ikke forstyrrer mine kollegaer. 

C: Jamen det er helt i orden. 

A: De klager ikke, men det er sådan en forsigtighedsform, jeg tænkte jeg må hellere lige finde et andet sted. 

C: Jamen selvfølgelig, selvfølgelig, det er fuldt forståeligt. 

A: Men øhm, stillede du et spørgsmål? 

C: Ja, jeg tror bare jeg kom fra, at øhh, nej det var egentlig mere sådan, ikke et spørgsmål, det var mere 

sådan for at ligge sig fast, altså mere for, hvad kan man sige, et opklarende spørgsmål, øh.. Altså jeg skal 

forstår dig på den måde at du mener, at det er problematisk den måde som øh, kan vi sige mediedebatten, 

øh foregår på, i forhold til etniske minoriteter? 

A: Helt sikkert, uden tvivl. Altså, man har tilladt sig meget og man kan sige meget i dag, faktisk noget som 

man ikke har kunnet sige for 10 år siden øhm… 

C: Hvad er det fx tror du, man kan sige i dag, som man ikke kunne sige for 10 år siden? 

A: Altså det at Mogens Camre, øh, som sidder i Europa Parlamentet, kan slippe af sted med at sige, at 

muslimer opfører sig værre end nazister gjorde under Anden Verdenskrig, det synes jeg er meget meget 

voldsomt. Det synes jeg er en meget meget voldsom udtalelse og en meget stigmatiserende, 

diskriminerende udtalelse. Øh, det at man kan sige at øh, at øh, altså nu har der også været et forslag fra DF 

til folketinget præsidium at man ikke må have tørklæde på hvis man skal være oppe på folketingets 

talerstol. Det er så ikke blevet gennemført, heldigvis, så præsidiet har jo også sagt at det kan man, men det 

at man kan tillade sig at lave nogle antidemokratiske forslag, eller at man på den måde kan stigmatisere en 

hel gruppe af mennesker, på baggrund af deres religion, øh og sige at muslimer opfører sig værre end man 

gjorde, øh, end nazisterne gjorde under Anden Verdenskrig, det er meget voldsomt. Det er voldsomt synes 

jeg.  

C: Ja. 

A: Det tror jeg ikke man kunne have sluppet af sted med for 10 år siden. 

C: Nej. 

A: Så debatten har rykket sig og det kan jo godt være at man siger, jamen vi skal have lov til at kritisere og 

selvfølgelig skal man det. Alt skal kunne kritiseres, alt skal der kunne tales om, men jeg synes også at der er 
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grænser for hvad man må sige, fordi, der er noget der hedder psykisk tortur, øh og jeg tror vi er ved 

grænsen for, øhm, tortur, når det gælder debatten omkring muslimer og etniske minoriteter i Danmark. 

C: Okay, og det leder mig egentlig lidt videre til mit næste spørgsmål, det som du siger der, fordi jeg kunne 

godt tænke mig at vide hvad du tror, øhm, i forhold til øh, den her indvandrerdiskurs, som vi jo snakker om, 

øhm, tror du at indvandrerdiskursen er vigtig i forhold til at fastholde og tiltrække indvandrere til Danmark? 

A: Ja altså, det vi jo er ved i øjeblikket, og det faktisk ret sørgeligt, det er, jeg tror at det vi, altså hele den 

der indvandrer- og integrationsdebat, hele de fokus vi har på det, på den her måde, gør, at de 

veluddannede danskere med minoritetsbaggrund, er på vej til, er på vej ud af landet. 

C: Mm. 

A: Så vi er ved, muligvis, at miste noget arbejdskraft, som vi rigtigt rigtig meget har brug for bliver i landet. 

C: Og det tror du er en direkte effekt af indvandrerdiskursen? 

A: Ja, det er det jeg hører. Det er det jeg hører blandt nogle af dem jeg går og snakker med, som også siger, 

altså de sige, at de ikke kan holde ud at høre på det mere – det er det de bruger som argument. De kan ikke 

holde ud at høre på det mere, øh og derfor så er de på udkig efter et andet sted, og der hvor man oftest er 

på udkig, det i Golfstaterne. 

C: Golfstaterne simpelthen? 

A: Ja, og det er, jeg hører det primært fra veluddannede, øhh, danskere med en minoritetsbaggrund. 

C: Okay. Så altså en afgørende betydning vil du tillægge det, er det sådan jeg skal forstå det? 

A: Ja, en afgørende betydning, både i forhold til, at vi mister arbejdskraft, men også i forhold til hele 

fællesskabsfølelsen og inkluderingselementet. Altså bliver vi ved med at sige at, altså det der med at sætte 

etikette på folk. 

C: Mm. 

A: Altså hvis Peter fx, eller hvis Hassan gik hen og lavede noget hærværk, øhm og slog fru Hansen ned og 

stjal hendes taske, så ville vi med det samme høre integrationsministeren, med det samme får vi hørt fra 

integrationskonsulenterne, som skal kobles på Hassan og hans familie. Men er det Peter, der laver noget 

hærværk og slår fru Hansen ned og stjæler hendes taske, så er det lige pludselig nogle andre vi hører fra. 

Det socialkonsulenter, det er et socialt problem, som lige pludseligt bliver fremhævet, ikke et etnisk 

problem, eller et etnisk fænomen, men et socialt fænomen. At farven på huden går hen og afgør hvilke 

tiltag, der bliver sat ind, det er problematisk, fordi det er med til at sige: jamen der skal nogle andre ting for 

nogle bestemte mennesker end der skal for mig. Det er med til at ekskludere for fællesskabet og det er 

med til at hæmme en fællesskabsfølelse, øhh, og det er oftest det jeg oplever, det er, at det er fællesskabet 

vi skal arbejde for, øhhm, alle bliver inkluderet, alle føler, alle tager ejerskabsforhold. Så man får sådan et 

ejerskabsforhold til det hele, at man vil det hele, at man passer på sit land og beskytter sit land. Men ved at 

sige at der noget, hvor deres etnicitet bliver sådan en, en, sådan en er lig med, er lig med kriminalitet, er lig 

med hærværk, er lig med dårlig opførsel, jamen det, he he, det er forkert, og det bør man ikke gøre. Så 
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burde man hellere sige: jamen det er sociale udfordringer om han hedder Hassan eller Peter, og det er ikke 

farven på huden eller navnet, der skal afgøre om det er en social indsats, eller om det er en 

integrationsindsats, der skal til. 

C: Mm… tror du vi, ved hjælp af indvandrerdiskursen osv., er ved at skabe, eller har skabt måske, altså to 

samfund i samfundet? 

A: Åhh, det håber jeg ikke. Det håber jeg ikke vi har, fordi det øhh. Jeg tror også udviklingen gør at på et 

eller andet tidspunkt, så går det op for os alle sammen at det ikke er den vej. Øhh, og man smelter jo ind 

løbende og hvis vi endelig skal bruge begrebet integration, så tager det jo tid.  

C: Mm. 

A: Og sammenlagt – sammenligner vi os med nogle af de andre Holland eller England eller nogle af de lande 

som har mere erfaring med integration, end vi selv har – jamen så er det først ved tredje generationer, at vi 

ser en vellykket integration, og jeg er første generation, hvis jeg endelig skal tage det mærkat på mig. Og 

jeg taler jo flydende dansk og jeg er på arbejdsmarkedet og jeg deltager i den offentlige debat og jeg er 

demokrat og jeg er, altså, he he, så vi er faktisk ret langt. Men spørgsmålet er, hvad er det vi afkræver? 

Afkræver vi at man bliver en del af fællesskabet, eller afkræver vi en assimilation, som Søren Pind har været 

ude at sige. Så det er vigtigt at man fra, fra overordnet plan bliver afklaret med hvad er det man vil? Og så 

går det jo oftest hen og bliver politik, og det er jo der at øh, at så er der nogen, der… så skiller man fårene 

fra bukkene som Anders Fogh så pænt sagde engang. 

C: Mm. 

A: Øhm, men så går der politik i det og det er ikke til gavn for de… så får man argumenteret med, de har jo 

set at man, for hver stramning man gerne vil gennemføre, bruger udlændinge som undskyldning for at 

skabe den stramning og den rammer jo ikke kun udlændinge, den rammer en bred del af den danske 

befolkning, altså hele starthjælpen, øh, stramninger på familiesammenføringer. Jeg kender rigtig mange af 

mine danske venner, som er blevet ramt af den, fordi de har fundet en ægtefælle i Thailand, eller andre 

steder, så det er jo problematisk, altså at der er rigtig mange der bliver ramt af det. Starthjælp har jo også 

ramt rigtig mange etniske danske familier, som lever under fattigdomsgrænsen i dag. Så det er..men man 

har brugt udlændinge som undskyldning hver gang, for at stramme, men man har..det er jo politik man har 

ført og det er en liberal politik der er blevet ført, en borgerlig politik, men, men der er nogen der er blevet 

hevet ind i det og taget som gidsler, he he, vil jeg sige, for at få den gennemført, og det har ikke altid været 

gavnligt. Og det er bare positivt at vi nu ser i borgerliges egne rækker, at der er borgmestre, der melder ud, 

at øh, nu gider vi altså ikke snakke om flere stramninger på udlændingeområdet, nu er det simpelthen nok. 

C: Ja. Ja, det var det der var her forleden dag i medierne med.. i nogle af de der kommuner.. 

A: Ja, og det er bare positivt, det bliver hørt, sådan noget der bliver hørt. Specielt bliver det hørt i… i kredse 

hvor, hvor folk er bindestregsdanskere. De hører sådan nogle ting fordi nu handler det om dem øhh, og det 

lægger man altså mærke til, fordi man for mange..altså jeg er jo en af de mere privilegerede, jeg kan jo 

sagtens klare øh, ofte synes jeg selv, afskære mig fra, fra debatten.. Men på den anden side så rører 

debatten mange og mange føler der bliver talt til dem. 
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C: Ja. 

A: Og det er ikke alle der har den der øh…æh, tålmodighed, eller lang lunte eller… der nogle der bliver 

påvirkede af det og der er nogle der bliver rigtig rigtig meget påvirkede af det. 

C: Mm, okay. Ja, øhm, jamen ved du hvad, så kunne jeg godt tænke mig at komme lidt videre i mine 

spørgsmål her. Vi er næsten ved at være igennem i forhold til hvad jeg i hvert fald havde sådan, planlagt. 

Øhm og øhm, det er så mere et personligt spørgsmål: hvis du nu kunne ændre noget i den her 

indvandrerdiskurs, hvad skulle det så være? 

A: Det nok på en måde det politiske, som vil føre til en ændring i indvandrerdiskursen. Hvis vi simpelthen 

nedlagde integrationsministeriet. 

C: Nedlagde integrationsministeriet siger du? 

A: Ja, simpelthen. Og så satte de udfordringer, der er i integrationsministeriet ind i socialministeriet. Og ind 

i udlændingeservice, så er det godt fordelt. 

C: Altså, du mener, at øh, det som du opfordrer til er jo netop den der, øhh, fokus væk fra etnicitet, men 

fokusere at det er et samfundsproblem i stedet for etnisk problem, er det sådan? 

A: Præcis, præcis. Og grunden til jeg siger det, det er jo fordi jeg har mødt, altså både veluddannede 

bindestregsdanskere og ikke veluddannede bindestregsdanskere. Jeg har mødt øhm… bindestregsdanskere, 

de har en rigtigt rigtig god indkomst og så har jeg mødt nogen, der lever under fattigdomsgrænsen og der 

altså forskel på de to. Og jeg synes at øhh, at dem der lever under fattigdomsgrænsen, de har meget 

tilfælles med de danskere, etniske danskere, der lever under fattigdomsgrænsen… Og de møder mange af 

de samme udfordringer. Så det det handler om her, det er ikke etnicitet, et er ikke farven på huden, det er 

ikke navnet, øh hvilket navn man har, men det er hele det liv man bliver pålagt og den fremtid, som ikke 

særlig rar ud for mange. 

C: Altså de socioøkonomiske forhold, er det det vi snakker om? 

A: Præcis, det er der fokusset skal være, frem for hvilken hudfarve man lige har. Og så får man altså en 

anden tilgang til øhh, til tingene. Jeg tror man kan lave meget meget mere… altså Vollsmose er ikke en 

ghetto, strandvejen er en ghetto.. 

C: He he. 

A: Øhh, men etniciteten går hen og bliver årsagsforklaring, og det er hamrende ærgerligt. 

C: Mm.  

A: Det ville jeg lave om på 

C: Jeg skal lige spørge dig, i forhold til det her med indvandrerdiskurs og så den effekt du ligesom tillægger 

den. Det faktum, at du mener at der er mange folk, som simpelthen vælger måske, at øhh, se bort fra 

Danmark, altså se nye veje, tage et andet sted hen hvis de kan komme til det osv. og hvis jeg forstod dig 
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rigtigt, så sagde du at det typisk var de veluddannede, der havde den tendens, var det sådan jeg skulle 

forstå det? 

A: Det er helt rigtigt. Det er dem der har ressourcerne til at kunne sige, jamen vi starter forfra, eller vi 

starter et helt andet sted og så har mulighed for det, øh, har uddannelsen til det. 

C: Ja, okay. Men de her øh, folk, øh, tror du, at der er andre faktorer som er vigtige end 

indvandrerdiskursen i den forbindelse, eller hvad kan ellers spille ind? 

A: Ja, altså lige nu er det jo hele finanskrisen. At der ikke er arbejdspladser nok… øh, ting spiller jo sammen. 

Øh, hvis man fx kommer som veluddannet fra sit hjemland og ens uddannelse ikke kan blive godkendt eller 

hvis man fx en livslang uddannelse her i landet, øh er født her, opvokset her, men ikke føler man kan få 

plads på arbejdsmarkedet, altså faktisk sådan nogle livsfornødenheder. Det der med at have et arbejde, 

have en indkomst, have nogle muligheder, have en fremtid, have en eller anden karriere, øh, nogle helt 

normale faktorer kan jo også betyde, at det spiller ind. Så en kombination af at man har sværere ved at 

komme på arbejdsmarkedet øh, og så samtidig øh, at være, altså to gange sværere ved at komme på 

arbejdsmarkedet – én ting er at man er etnisk minoritet og en anden ting er at der finanskriser, der mangel 

på arbejdspladser. Så en kombination af begge dele, kan jo sagtens gøre at man så også vælger at forlade 

landet og søge muligheder andre steder. 

C: Ja. Okay. Øh, hvis du nu skulle skyde på hvad der er mest attraktivt ved Danmark for folk, der kommer 

udefra. Hvis du skulle sætte fingeren på det, hvad skulle det så være tror du? 

A: Øh, tryghed. 

C: Tryghed? 

A: Ja, det der med at der er fred, øh, det hører jeg fra mange. 

C: Okay, fred, men fred, det er der jo også i England og resten af Europa i princippet. 

A: Nej tryghed og sikkerhed, fordi den der tryghed, det bunder i, at på den ene side er der fred, men på den 

anden side er der også et tryghedselement, der tryghedssikringer, øh, hvis man fx er på arbejdsmarkedet, 

så kan man melde sig på en a-kasse, øh, man er forsikret, øh, hvis man fx øh, bliver syg, så er der en garanti 

for at man kan blive behandlet, øh og man..øh altså nogle aftager de velfærdsgoder der er, men jeg synes 

da i første omgang, der er det det der med at øh, der trygt at være. Det tror det er det der tiltrækker 

mange. Men øh, vi skal også igen huske på at det er et fåtal af mennesker, der bevidst vælger Danmark at 

bosætte sig i. 

C: Ja. 

A: Det er øh, man vælger nogle helt andre lande, man vælger Canada, man vælger USA, man vælger 

England, men kommer man til Danmark, så bliver man jo også glad for at bo her.  Men jeg tror vi har 

sværere ved at tiltrække arbejdskraft, udenlandsk arbejdskraft end andre lande har, øh, fordi andre lande 

bare er mere attraktive en Danmark lige er. 

C: Okay… og det, øh attraktiv på hvilken måde? 
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A: Arbejdsmarkedsområdet, hele arbejdsmarkedsområdet, ja, helt sikkert. Altså, jeg har en god ven som 

faktisk er læge… Øh han er kommet her fordi han også har en datter øh, i Danmark, øh og han arbejder så 

på Slagelse hospital, men han oplever ikke nogen som helst fordel i at være i Danmark og hans største 

drøm, det er faktisk at komme ud, men han kan ikke fordi han gerne vil være tæt på sin datter. Men han 

føler ikke at der er nogen fordel overhovedet ved at være i Danmark, som læge og som overlæge. Der ville 

han helst være et helt andet sted..øh, han siger økonomisk, der er han på bar bund, han har ikke 

permanent opholdstilladelse, han har ikke dansk statsborgerskab, og det gør jo så, at han ikke har adgang 

til de samme muligheder som de andre har. Men samtidig så betaler han, jeg tror faktisk han betaler 

topskatten. Så, så det, han føler slet ikke han har noget ud af at være her. Andet end at han er tæt på sin 

datter. 

C: Ja, okay. Så altså man kan sige øh, skatter også har måske en indflydelse i den forbindelse? 

A: Ja, jeg ved ikke om skatter, men det kan jo også være adgang til nogle muligheder, øh, hvis fx ønsker at 

specialisere sig indenfor noget bestemt, eller hvis han..altså at der er nogle goder ved også at være her, at 

øh, at han med det samme måske får tildelt permanent øh statsborgerskab, øh, at han får adgang til, eller 

permanent opholdstilladelse, og får adgang til statsborgerskabet, altså at det ikke behøver at være så 

indviklet og svært og der skal svares på nogle, mindre relevante i dag, spørgsmål end, altså.. det går hen og 

bliver sådan lidt, puh ha… 

C: Lidt for bureaukratisk simpelthen, mener du? 

A: Jeg synes det er for bureaukratisk og for mange af de ting, der vælges at komme ind i processen er 

irrelevante, øh, i sammenhængen. 

C: Okay… yes, jamen Asmaa, så tror jeg faktisk at jeg er ved at være igennem det som jeg ville spørge dig 

om på officiel side i hvert fald. Og øh, jeg vil selvfølgelig sige mange tak fordi du tog dig tid og øh, jeg tror 

helt sikkert at jeg vil bruge i hvert fald, sandsynligvis ikke det hele, men i hvert fald nogle dele af det her 

interview til måske at citere eller et eller andet i mit speciale. Men øh, det her er jo som led af en 

forundersøgelse, jeg er i gang med at lave, for ligesom at prøve at få bekræftet nogle af de tanker jeg har 

osv. i forbindelse med det her og jeg synes det har været rigtigt godt og jeg er rigtig glad for at du som sagt 

gad snakke med mig. 

A: Jamen det var så lidt Christian, men må jeg tilføje en lille ting? 

C: Ja, selvfølgelig, endelig. 

A: Og det er at øh, hvis du bed mærke i, så dit første spørgsmål, hvor du spørger mig omkring det 

personlige, så siger jeg at det var først, da jeg kommer ind og bliver kandidat i byrådet, kommer ind som 

vært på DR og altså bliver folketingskandidat, det er først når jeg kommer sådan rigtigt ind i mediebilledet 

jeg føler det, fordi jeg følte og jeg føler stadigvæk, at jeg er en del af fællesskabet. 

C: Ja. 

A: Men jeg også stærk nok til at insistere på det.. at det er jeg. 

C: Ja. 
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A: Og det er jo det jeg oplever blandt mange bindestregsdanskere, det er at de er en del af fællesskabet, 

indtil de udefra blive ekskluderet. 

C: Ja… Og det er altså det du mener at denne her indvandrerdiskurs er med til at gøre, hvis man kan sige 

det sådan? 

A: Ja, den er med til at sige: de her, de er danskere og de her er ikke danskere. Den er med til at sætte en 

øh, sådan en krydsfælle hvor man krydser af, øh, hvem der danskere og hvem der ikke er danskere og så 

går det hen og bliver politisk, fordi hele kulturkanonen og demokrati kanonen og det der med at man skal 

se ens ud og man skal også opføre sig på samme måde eller man skal stemme ens, altså der er jo politik, og 

ikke så meget mennesker. Så det er den der med at man er en del af fællesskabet indtil man bliver smidt 

ud, og det er jo det jeg føler, altså ghetto debatten, vi har ingen ghettoer i Danmark, Strandvejen er en 

ghetto, Hellerup er en ghetto, men lige pludselig er der steder i Danmark som vi kalder den sorte plet på 

Danmarkskortet, altså man har været med til at sige: De her mennesker der bor i de her områder ikke er 

den del af vores fællesskab og det er jo det jeg mener at det er problematisk, fordi vælger man så at have 

en positiv tilgang, meget anerkendende, ligeværdig tilgang, hvor man har nogle af de demokratiske 

principper involveret, så har vi altså ikke de samme udfordringer, som der er nogen, der gerne vil have at vi 

skal have, så man kan få endnu en borgerlig regering ved næste valg. 

C: Okay, jamen det lyder meget fornuftigt øh… ja, altså, jeg skal i øvrigt ikke selv give udtryk for mine egne 

meninger, det ville jo være fuldstændigt uprofessionelt i forhold til det her speciale, men jeg er glad for at 

du ville svare på mine spørgsmål og øh, ja, jeg håber at du får en god dag osv. 

A: Jamen i lige måde..og når du har citaterne..de citater du skal bruge, kan du bare sende dem til mig.. det 

bare lige sådan, det er slet ikke fordi tjekke det igennem, men det er rent sprogmæssigt vil jeg gerne rette i 

den hvis det er et eller andet, øhm, så det ikke ser for kikset ud. 

C: Jo selvfølgelig. Jamen jeg skal nok sørge for, at hvis jeg bruger noget, at jeg sender citaterne og også lige i 

den kontekst de så indgår i, så du har mulighed for at vurdere om du har lyst til det eller ej ikke? 

A: Super, det er simpelthen godt. 

C: Jamen jeg siger mange tak og jeg håber, at hvis det bliver relevant, at jeg måske må kontakte dig igen? 

A: Jamen endelig.. føler du det, så bare ring, så tager vi en snak mere. 

C: Fantastisk. 

A: Så det vurderer du jo bare. 

C: Okay, jamen så vil jeg foreløbigt sige mange tak. 

A: Velbekomme, og held og lykke med resten af opgaven. 

C: Mange tak skal du have, he he. 

A: Godt, hej hej 
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C: hej hej.  

Bilag 2: Interview med Jue Shi fra Kina (Shanghai) 
J: Jeg hedder Jue Shi, jeg kommer fra Kina, fra Shanghai. 

C: Okay, Jue Shi, så du hedder ikke Jue? 

J: Jo, men det jo mit fulde navn, så Jue er mit fornavn. 

C: Ahh, okay, på den måde. Så Jue er rigtigt. 

J: Ja, det er lidt lige meget, jeg ved jo godt du kalde på mig, hehe. 

C: Ja okay, og det er jo det vigtigste. Jamen ved du hvad, jeg vil gerne starte med at spørge dig, øhm, i 

forhold til indvandrerdebatten eller udlændingedebatten, det er jo det samme, så ville jeg høre: hvad synes 

du om den? Eller hvordan påvirker den dig? Påvirker betyder… 

J: Ja, jeg ved det godt. 

C: ja, okay. 

J: Jamen det er det jeg også skriver i opgaven, det er meget kompliceret kan man sige. Jeg vil på den ene 

side gerne have opmærksomhed, som fx at vi nogle gange fokuserer lidt på indvandrere og udlændinge og 

sådan. Men på den anden side synes jeg det er for meget, fordi det altid hænger sammen med den der 

negative tone og så synes jeg, Puh ha, lidt for meget. 

C: Mhm, så du synes det er godt, at der er en udlændingedebat og at den er vigtig fordi at øh.. 

J: jo, ja. Man hører meninger og siger sin mening og det giver en løsning kan man sige. 

C: Ja, det er en måde at løse problemer på. Øh, men du synes måske den er for negativ, er det som du 

siger? 

J: Øh, ja for negativ og alt for meget. 

C: Ja, okay. For meget, hvad kan jeg sige… du mener der er for meget fokus på det negative, er det sådan 

jeg skal forstå det? 

J: Ja, mm, nej, jeg synes bare nogle gange, at der er alt for meget diskussion eller debat. 

C: Altså, der simpelthen for meget debat, kan man sige? 

J: Ja… det er godt at have debat og fokusere på det, men ikke for meget. 

C: Nej, okay. 

J: Det føles for meget, ligesom hele samfundet kun vil snakke om det der, hehe. 

C: Ja, okay. Så godt med en debat, men måske noget mindre… 
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J: Mhm. 

C: … og fokus væk fra det negative, som sådan. 

J: Ja, som en af mine klassekammerater har sagt: ”Vi skal gøre det mere sagligt og ikke gøre det personligt”. 

Vi skal snakke mere om sagligt. 

C: Det er rigtigt, det blev også sagt inde i klassen, at altså, at det skal være en mere saglig debat som ikke 

måske så meget involvere følelser. 

J: ja. 

C: Og hvem var det? Jeg tror det var Anette, der sagde subjektive holdninger ikke? 

J: Ja, jo. 

C: Ja, okay. Så altså man kan sige ”fint med en debat, men mere saglig og mere objektiv” 

J: Ja, altså minus generalisere, kategorisere kan man sige. Ja. 

C: Så du føler der bliver generaliseret? 

J: ja, mhm, som jeg også sagde i klassen: Jeg ville ikke gøre det, altså ligesom undertrykke muslimer, men 

alligevel bliver jeg også inklusiv i den gruppe, kan man sige, når de taler om indvandrere og udlændinge. 

C: Ja, og det var faktisk meget interessant, det du sagde der, for er det lige præcis du mener med det? Altså, 

du føler, at øh, altså nu prøver jeg at forklare det jeg har forstået og så må du sige hvis det er forkert. 

J: Ja, mhm. 

C: Øhm, altså at du er en indvandrer, du føler dig som en indvandrer i Danmark,  

J: Mhm 

C: øh, og du føler at fokus i debatten er meget negativ omkring muslimer, og derfor er det ikke så 

accepteret at være muslim i Danmark. Men du føler ikke, eller du har ikke lyst til at sige, eller skulle sige til 

folk, at ” jamen jeg er ikke muslim”… 

J: Nej. 

C: … og så er det okay. Jeg mener du sagde, at du hellere helt vil lade være med at udtale dig… 

J: mhm. 

C: for ikke at skulle tage afstand fra muslimer. 

J: Mhm, det er rigtigt. 

C: Okay, så på den måde påvirker indvandrerdebatten jo dig kan man sige. På en måde så at øh, at de 

generaliserer… 
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J: ja, nogle gange føler jeg meget, når jeg tænker på det, føler jeg, at jeg aldrig vil kunne føle at det her land 

er mit land. Når man, hvis det er man altid generaliserer og snakker om indvandrere. Selvom jeg gerne vil 

integrere mig i samfundet. 

C: Så du føler, føler du det er sværere at blive integreret i samfundet pga. det som politikere eller folk 

mener og siger? 

J: Ja, mhm. 

C: okay, så det er sværere, så det vil også sige, at det ville være lettere at blive integreret i det danske 

samfund, hvis, ja, hvis man snakkede anderledes eller hvis der var en anderledes debat, fx? 

J: mm. 

C: Forstår du? 

J: Jo. 

C: Jamen fint. Det er meget interessant det der med, at øh, at du føler, du er nødt til at tage afstand til 

muslimer for at være accepteret som indvandrer i Danmark, er det sådan? 

J: Nej, det mener jeg ikke. 

C: Nej. 

J: Jeg synes bare det er et dilemma. 

C: Ja. 

J: Det er svært at sige, at jeg gerne vil holde en distance til muslimer. Det gør jeg ikke, personligt gør jeg det 

ikke. Men jeg synes bare jeg bliver generaliseret i den gruppe, for jeg er også indvandrer. 

C: ja, mhm. 

J: Så altså, jeg synes bare.. jeg bliver ked af det, jeg føler mig ikke hjemme her, for jeg bliver ligesom sparket 

ud. 

C: Okay, så du føler dig ikke hjemme, når de snakker sådan. 

J: Ja. 

C: Men altså det er jo ikke rart ikke at føle sig hjemme, for du bor jo her i Danmark ikke? Og du har boet her 

i mange år. 

J: Ja, fordi når de snakker om muslimer, forstår jeg det som om, at de også snakker om mig. Fordi 

danskerne vil ikke skille kinesere og muslimer fra hinanden… 

C: Mhm. 
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J: De taler bare om dem generelt. Så selvom de måske kun taler om muslimer, så lader jeg mig forstå, at det 

er inklusiv mig. Fordi det er jo faktisk det de gør, er det ikke? 

C: Altså, man kan jo sige, at de meget bruger ”Indvandrere” eller ”udlændinge” som et ord for alle, som 

ikke er danskere, kan man sige ikke. Øhm, men der mener du så, at der er mange forskellige indvandrere, 

ikke? 

J: Øh, jamen jeg er lidt, hvad kan man sige, det der med muslim – jeg er ikke så glad for at bruge den, for 

det er jo en religion. Altså, danskerne har jo også en religion. 

C: ja, de har også en religion, ja. 

J: Men sådan taler man ikke om danskere, selvom de er religiøse. Så synes jeg bare, det er jo ikke 

menneskeligt. 

C: Nej, det er rigtigt at der ikke er så meget fokus på danskernes religion, der er mere fokus på islam og 

muslimer og deres religion. 

J: ja, men man kalder jo heller ikke en kineser en ”puti”. Vi har også en religion og den største er ”Puti”, 

jamen så altså, hehe… 

C: Ja, okay. 

J: Eller det ville lyde i hvert fald meget mærkeligt synes jeg. 

C: Jamen meget fint. Nu øh, går du jo på en skole her og du har nogle børn og du lever jo i det danske 

samfund kan man sige. Kender du nogen andre indvandrere her i Danmark? Udover dig selv og dem i 

klassen? 

J: Ja, jeg har noget netværk med indvandrere ja. 

C: okay, snakker i nogen sinde, i det netværk om det her? Snakker i nogen sinde om den debat, der foregår i 

Danmark? 

J: Ikke så meget nej. Men alle de daglige ting, der jo hænger indirekte sammen med integration og sådan 

noget, hvis man snakker om skole og børn, det handler jo om også om udlændingepolitik. 

C: Ja, det gør det jo kan man sige, altså udlændinge er jo mennesker, så de skal jo også, altså deres børn 

osv. skal jo også gå i skole osv. Så okay, det er altså mere de sådan de praktiske ting. Det er ikke så meget 

omkring, at øh ”ej nu bliver der snakket grimt om udlændinge”, der er mere om børnene i skolen osv. 

J: Mhm. 

C: okay, okay. Og så et lidt specielt spørgsmål: Forestiller du dig at blive boende i Danmark? Altså, er din 

plan at blive boende i Danmark, eller har du planer om at tage til et andet land måske et andet europæisk 

land? Hvad er din drøm, hvad er din plan? 

J: Min plan indtil videre er at bo i Danmark, men hvis jeg ikke får job i løbet af to år eller tre, vil jeg overveje 

at rejse tilbage til Kina, ja. 



79 
 

C: Okay, så det kunne, altså man kan sige at din motivation for at være i Danmark, er, at der er et arbejde til 

dig? 

J: Mhm. 

C: I løbet af en periode på 2 maks. 3 år. 

J: ja. 

C: Og hvis du ikke får det, så kunne godt finde på at rejse til bage til Kina. 

J: Ja. 

C: og du er uddannet sygeplejerske, er det ikke rigtigt? 

J: jo. 

C: Og var der mere også? 

J: Ja, jeg er uddannet pædagog i Danmark 

C: Ja i Danmark ja, det var sådan det var. Så du har en sygeplejerske uddannelse fra Kina og en 

pædagoguddannelse fra Danmark. 

J: Ja. 

C: Arbejder du så i en børnehave, eller…? 

J: Nej. 

C: Du arbejder ikke? 

J: Nej, jeg er i gang med at søge job. Jeg er på dagpenge. 

C: Okay, ja ja, jamen det er der mange er der i øjeblikket, så sådan er det, okay.. Så kunne jeg godt tænke 

mig at spørge dig: Hvad synes du, er det mest attraktive ved at bo i Danmark? Hvad er der godt, ved at bo i 

Danmark? 

J: mm, ja. Grunden til jeg bliver her er, at mine børn er født i Danmark og hun vil meget gerne bo i 

Danmark. 

C: okay, ja. 

J: Jeg har spurgt engang, om det ikke var muligt, at vi flyttede tilbage? Hun sagde: ”nej Mor, min skole og 

mine kammerater er i Danmark, jeg gider ikke, jeg kan ikke”. 

C: Ja okay… Kan hun godt snakke kinesisk? 

J: Ja. Men nej. 

C: Okay, så det er faktisk dine børn, der er din motivation primært. 
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J: Ja 

C: Øhm okay. Så det er det, kan man sige, der er attraktivt. Men er der noget ved samfundet, hvor du kan 

sige, jamen det her, det er en fordel, altså ”det her har vi ikke i Kina”? Er der noget på den måde, som er 

godt? 

J: Ja, selvfølgelig, det der sociale ydelsessystem, kan man sige, velfærdsstat. Fx hvis jeg øh, bliver født i 

Danmark, så skal jeg sørge for mig selv, men selvfølgelig mit tidligere job som sygeplejerske, der bliver jeg 

ikke bare fyret, det er jo et fast job kan man sige, så hvis man ikke laver noget meget ulovligt, altså. Vi får 

pension. 

C: ja, okay, så sådan overordnet kan man sige, at velfærdssystemet er en god ting. 

J: Ja, altså der er både fordele og ulemper ved det, kan man sige. Hvis man får ydelse, tilskud, så bliver man 

lidt langsommere udviklet. Omvendt har man ikke noget, man kan ikke leve, så bliver man nødt til at 

kæmpe for overlevelse. 

C: Ja, okay… Mmm, hvis du nu skulle snakke med din familie i Kina – jeg går ud fra, at meget af din familie 

stadig bor i Kina? 

J: Jo. 

C: Ville du så anbefale dem at flytte til Danmark? 

J: Nej. 

C: nej, hvorfor ikke det? 

J: Jeg har kun en lillesøster. Hun er 2 år yngre end mig, øh, så vi har snakket om det og lavet sjov, fordi jeg 

har overhovedet ikke noget familie i Danmark, så jeg føler mig alene og sådan noget. Og min, alle mine 

kinesiske venner skulle arbejde og sådan noget. Så jeg spurgte om ikke hun gerne ville flytte til Danmark, så 

kunne vi være sammen, det kunne være så hyggeligt, men min søster sagde ”nej, det gider jeg ikke” og 

sådan. Og så sagde jeg ”jeg lavede bare sjov, jeg synes det heller ikke”. 

C: Nej, men hvorfor synes du ikke hun skulle det? 

J: Jamen øh, ja, man får ikke så meget chance for et bedre liv. Fx hvis du i Kina arbejder og er flittig, øh, 

arbejder hårdt, så får du også mere økonomi eller tjener mere. Men her, det er jo selvfølgelig også en 

fordel, at du skal betale ekstra skat og sådan noget, men man føler at uanset hvor meget man gør, så bliver 

det alligevel ”lige” kan man sige. Men det skal det jo også gøre, så det er jo meget, det er et dilemma. 

C: Ja, det er et dilemma ja, det kan jeg godt forstå. Okay, så det er den primære årsag, det er at du synes, at 

man ikke bliver belønnet nok for at arbejde hårdt i Danmark. 

J: Mhm. 

C: Så derfor ville du ikke sige til din familie, eller andre, at du synes de skal komme til Danmark. Øh må jeg 

lige spørge for resten, hvorfor og hvornår var det, du kom til Danmark? Hvad er din historie? 
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J: Ja, øh, i 2000 flyttede jeg til Danmark. Øh, fordi jeg var forelsket i min eksmand og der var rigtigt langt, så 

jeg besluttede mig for at blive gift i Danmark. 

C: Okay, så det er historien om det, javel ja. Og du havde, var det et eller to børn du har? 

J: et. 

C: et barn, okay. Så det sidste spørgsmål jeg har, det er: Hvis du nu kunne ændre noget. Hvis du kunne sige: 

Det her skal være anderledes – hvad skulle det så være i forhold til indvandrerdebatten? 

J: Mm, ja, mm, jeg synes bare at man skal huske på, at der blandt indvandrere, ligesom blandt alle andre, er 

mangfoldighed. Så man kunne jo ligesom høre mere hvad de enkelte grupper siger, i stedet for 

udelukkende at fokusere på de største grupper. 

C: ja. 

J: Man hører kun om muslimer og ”ej, hvad sker der her”. Men vi Kinesere eller andre er jo også en del af 

det her. Vi skal også ligesom være bedre til at sige vores mening. 

C: Ja, det er det. Men føler du, at det får I ikke mulighed for, eller føler du, at det gør I ikke? Eller nej, lad 

mig spørge sådan her: Øh, hvem har ansvaret for, at alle indvandrere bliver hørt – og ikke fx kun 

muslimerne, eller kun den helt store gruppe – hvem har ansvaret for det synes du? 

J: Øh, ja, jeg synes bare medierne, og altså vi har selv et ansvar for det. Måske er kinesere ikke særligt glade 

for det eller tør sige det. Det kan også være de føler, der ikke er nogen, der gider høre. De føler at de altid 

bliver lukket udenfor, så hvorfor skulle vi sige noget? 

C: Okay. 

J: Men så går det begge to veje. 

C: ja, okay, altså så det går begge veje, kan man sige. 

J: Ja. 

C: ansvaret er både på medierne, men også på de grupper som måske gerne ville høres, men heller ikke 

siger noget, kan man sige. 

J: Mhm. 

C: okay, jamen ved du hvad, så vil høre, om der er noget du gerne vil sige eller tilføje her til sidst. Jeg har 

ikke flere spørgsmål nu, men har du lyst til at sige noget, hvad som helst, så bare… 

J: Jo, ja, jeg er faktisk meget glad for at du er kommet her. 

C: Ja. 

J: Ja, øh, og spurgt om noget. For jeg er aldrig blevet spurgt om den slags før. Øh, ja. Men din opgave… 

hvilken målgruppe arbejder du med? Eller det der afgrænsning du sagde? 
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C: Nja, det var, afgrænsning er noget andet, det betyder faktisk det som jeg ikke arbejder med. Men min 

målgruppe bliver medier og politikere primært. 

J: Okay, men nu interviewer du vores gruppe, men det er jo ikke.. fx vi er jo fra skolen, så der er det der 

med sproget, altså kan du også. Hvis du inviterer nogle flere fra forskellige samfundslag.. 

C: Ja… 

J: Så giver det et mere nuanceret billede. 

C: Ja, men helt sikkert. Jeg er godt med på, at I jo kun er en klasse. 

J: Ja. 

C: Og det er jo på ingen måde repræsentativt for alle, men jeg arbejder kvalitativt. 

J: Aha, kvalitativt. 

C: Ja, så det vil sige, at jeg arbejder med jeres klasse og jeres meninger, da de jo er ligeså vigtige som alle de 

andres meninger. Øhm, og I er jo indvandrere, så på den måde kan man sige, er jeres meninger er meget 

interessant for mig i forhold til min opgave. Men det er rigtigt, at hvis jeg skulle lave en ”rigtig” 

undersøgelse.. det er også fordi, jeg er jo kun mig, så jeg har ikke ressourcer. 

J: Ja fordi, jeg er lidt bekymret for de tænker, at hvis du kun bruger os, hvem vil så tro på din opgave? 

C: Jamen jeg skal nok skrive i min opgave, at jeg godt er klar over, at det her er en meget lille gruppe. Øhm, 

men samtidig, hvis nu fx, at alle i den her gruppe siger præcis det samme… 

J: Ja, så det betyder noget. 

C: Ja, eller så kan man da i hvert fald sige, at det var da pudsigt eller sjovt, at alle mener det samme.. 

J: Mhm. 

C: Det kan godt være det bare er en lille gruppe, man alle her mener det samme. SÅ det er rigtigt, at hvis 

jeg skulle lave en hel rigtig undersøgelse, så skulle jeg lave mange flere interview. Men mine ressourcer er 

ikke til det. 

J: Nej. 

C: Og det ved dem, der skal bedømme mig også godt. Og det vil folk som potentielt får mit speciale også 

vide. Altså, at han har gjort hvad han kunne og så kan man tage de pointer, som måske er konstruktive og 

brugbare og det andet, ja, så kan man sige, det er måske ikke helt nok… 

J: mhm.. 

C: Men mit speciale er jo ment kun som en start, øh, det er en start til at øh, kan man sige, at politikere og 

medier bliver opmærksomme på, at de her indvandrere og udlændinge som man snakker om, jamen de har 

også mening selv, så det kunne jo være, at det var interessant at snakke med dem også. Og det var det du 
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sagde, at det går jo begge veje. Og det gør det, det er jeg helt enig med dig i, men hvor skal det starte? Jeg 

ved det ikke, men jeg vil opfordre medierne til at de starter. For jeg kan jo ikke.. jeg er jo kun en mand. Jeg 

kan ikke sørge for at det hele bliver anderledes. Så jeg vil bare gerne starte at prøve at sige ”at det her er 

også et muligt fokus vi kunne have”. Så øh.. det er det 

J: Jo.. 

C: Men god pointe.. Du er bange for at medier og politikere vil sige, jamen ”Det her er jo ingenting, hvad 

kan vi bruge det til?” Og det er da også begrænset hvad min opgave kan bruges til, men i hvert fald kan den 

bruges til at sige ”har I tænkt på, at det her også kunne være et fokus?” 

J: Jo. 

C: Nu har vi fokus på kriminelle, på problemer og økonomiske udfordringer – men kunne det også være en 

mulighed at se indvandrerpolitik på den her måde, i stedet for på den her måde. 

J: mhm. 

C: så det er det.. Men god observation fra din side og du har helt ret, men sådan er det. 

J: Ja, så, men held og lykke 

C: Ja, mange tak og vi ses jo nok… 

Bilag 3: Interview med Greivin Oporto fra Costa Rica 
G: Jeg skal sige noget om min… eller du skal spørge mig om noget? 

C: Ja, lige præcis, altså det som jeg havde tænkt var, at for det første har jeg nogle spørgsmål til dig, men 

jeg kan huske første gang jeg var i klassen, der fortalte du en historie. Den her historie med, hvad var det, 

TV2 eller, hvor at din kæreste var blevet interviewet og øh, altså der var nogle ting. Vil du fortælle den 

historie? For den ville jeg faktisk gerne høre igen. 

G: Okay, kort sagt, fordi... 

C: ja, ja, kort sagt, for jeg er med på at det er en lang og kompliceret historie, men hvis du skal fortælle hvad 

det var, der skete sådan. 

G: Ja, det var en situation.. okay, jeg hedder Greivin og jeg kommer fra Costa Rica. Det var helt sikkert en 

dårlig situation med udlændinge service. Vi ansøgte mange gange og så, hele tiden de sagde nej til vores 

ansøgninger(om opholdstilladelse red.). Min kæreste var meget utilfreds og så en ven fra ”ægteskab uden 

grænser”, han sagde at han engang havde arbejdet på TV2 og at det var en vigtig historie. Så TV2 kom til 

vores lejlighed og lavede interview og spurgte til vores situation, men de spurgte aldrig mig, så jeg fik ikke 

givet mit synspunkt. Så kom også Berlingske, øh, avisen, og de spurgte min kæreste om hvad jeg sagde, så 

han oversatte sådan lidt hurtigt og nu når jeg læser avisen, så okay, jeg har aldrig sagt de ord eller noget. Vi 

var også i ”Go aften Danmark” og vi var i studiet og jeg bare smilede, smilede og smilede imens de 

snakkede, snakkede og snakkede om det hele og ”hello”. 
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C: Altså dig og din kæreste var i studiet, okay. 

G: ja, og der var en politiker, jeg husker, og de snakkede. Så de snakkede kun med hinanden. Og jeg følte 

mig som sådan noget.. faktisk følte jeg mig som et ”nul”, for det var jo faktisk min situation, det var mig, der 

ikke kunne få godkendt min ansøgning om opholdstilladelse. Men problemet var, at det var kun min 

kæreste de snakkede med. 

C: Altså, man kan sige danskerens synspunkt på, hvad han ligesom syntes om den situation I var i? 

G: De fokuserede på min kæreste. Og jeg troede ellers vi var sammen, som ægtepar eller noget. Men jeg 

synes egentlig godt, at de kunne have spurgt om mit synspunkt. Så kunne de havde fået en tolk og taget 

den derfra. 

C: Ja, okay. Du er selv uddannet journalist, er du ikke? 

G: Ja, i mit land, ja. 

C: Ja, okay. Så mener jeg bare, du ved lidt om hvordan fungerer det og sådan? 

G: Ja, hvordan det fungerer, ja. Og hvis du gerne vil lave et interview med ét individ, hvorfor skal jeg så 

være i fx Go aften show? Ja, alle mine venner sagde sådan til mig: ”ja, du så godt ud, men du sagde ikke 

noget altså”. Ja, fordi, de spurgte mig ikke om noget. 

C: Og det kan jeg finde siger du, altså det kan jeg godt finde på internettet alle de her ting? 

G: Ja, hvis du skriver mit navn, Greivin, og der er.. 

C: vil du skrive det her, så kan jeg gå ind, de oplysninger jeg skal bruge, jeg synes det kunne være meget 

interessant. 

G: Ja men øh, jeg hedder Greivin Oporto og min kæreste hedder Gert. 

C: Okay, fantastisk. Jamen tak fordi du ville dele den historie. Det var selvfølgelig den korte version, men 

øhm, jeg kan jo selv kigge lidt nærmere på hvad det var der skete og se de her ting. Og så øh, så har jeg jo 

også nogle spørgsmål til dig. 

G: Ja, så kan du også spørge efter weekenden, hvis du har nogen tvivl eller noget. Fordi vi brugte også EU-

rådet. Vi var i Malaga, min kæreste fik et arbejde der, fordi hvis du har et arbejde der, i EU, så kan du 

ansøge. Så vi var der, fik et arbejde og kanalerne TV2 fulgte os til lufthavnen og de fulgte hele historien om 

at vi skulle til Malaga og bla bla bla. Og da vi kom tilbage de sagde nej igen. Så det var ikke muligt med EU's 

regler, heller ikke med Danmarks regler, så hvad sker der her? 

C: ja. 

G: Så, det. Til sidst vi betalte en advokat. Det var en god advokat og en dyr advokat. 

C: men så vandt I? 
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G: Ja ja, efter 32.000 kr. hehehe. Ja, men det var fordi vores advokat kendte alle mennesker i 

udlændingeservice. Så det var ikke fordi de sagde ”ja” til min ansøgning, det var pga. loven. 

C: Ja, han havde styr på loven og alle reglerne og kunne skrive sig ud af det. 

G: yes. 

C: Ja, okay. Men øhm, Greivin jeg skal så lige høre, fordi, nu hvor jeg har dig, Marie er jo sådan lidt, at vi skal 

ikke bruge for lang tid, og det skal vi heller ikke, men jeg kunne godt lige tænke mig at spørge. Vi har 

snakket om det i klassen i dag, men igen vil jeg gerne spørge,  i forhold til den her debat, der foregår. Fordi 

nu har vi jo snakket en del i klassen og alle er ligesom kommet med deres meninger, og nogen har sagt lidt 

og nogen har sagt lidt mere. Men hvad synes du om debatten i Danmark? Har du nogen mening om den? 

Jeg kan huske at du sagde inde i klassen, at du følte dig ikke diskrimineret, eller du følte ikke der var nogen 

problemer i det som sådan. Men kender du noget til debatten? 

G: Altså, jeg har ikke læst dine papirer om debatten, så altså.. 

C: Nej nej, men det behøver ikke være noget jeg er kommet med, øh, men har du selv en fornemmelse? 

Føler du, at der bliver snakket og hvordan der bliver snakket? 

G: Det er svært, for den nye regering skal være mere positiv for udlændinge eller indvandrere – det tror jeg. 

Jeg har hørt fx Margrethe Vestager og Helle Thorning, de siger noget meget positivt om situationen med 

udlændinge, fordi de ikke generaliserer. Men jeg tror andre politikere har meget dårlig smag om 

indvandrere eller muslinger, eller muslimer? 

C: Ja, muslimer  

G: Ja, muslimer. Men jeg føler mig ikke diskrimineret, jeg tror de snakker og fortæller om 

indvandrersituationen fordi de tror, det er det bedste for indvandrerne i Danmark, så de sammen med 

danskerne kan passe sammen som gruppe. 

C: Ja, som gruppe. 

G: Men Øh, ja, jeg føler mig ikke diskrimineret. Altså, folk siger noget dårligt om indvandrere og de kræver 

for meget, den sidste regering, men det tror jeg sådan. 

C: okay, jamen øh, det er fint. Men så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, øh, vil du blive boende i 

Danmark? Kunne du godt tænke dig at blive boende i Danmark? Eller har du planer om at, når at øh, hvad 

ved jeg, når I har jeres uddannelse, at I vil flytte, eller bor I her for at blive boende, dig og din kæreste? 

G: Jeg forstår ikke? 

C: Jeg mener, du kunne ikke finde på at flytte til et andet land igen? 

G: Hvis jeg gerne vil flytte til mit land? 

C: Ja, fx 

G: Hvis jeg gør det, så mister jeg jo det hele i Danmark. Jeg mister opholdstilladelsen. Så det kan jeg ikke. 
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C: nej… 

G: Jeg kan gå ud fra Danmark i 3 måneder, fx til mit eget land, og hvis jeg bliver mere end 6 måneder, kan 

jeg ikke komme tilbage til Danmark igen… det er et krav, så ja. Så det er kun hvis min mor er døende på 

hospitalet, at jeg kan få en tilladelse til at blive mere end 6 måneder. Og jeg synes, ja, det er et problem, så 

jeg har midlertidig eller permanent opholdstilladelse men hvis jeg bor i andre lande i 6 måneder, så mister 

jeg min ret til statsborgerskab (citizenship?). 

C: Ja, statsborgerskab. 

G: Ja, så det synes jeg er lidt dårligt ved Danmark. Men jeg vil gerne bo i Danmark nu. Jeg elsker Danmark, 

ja. Jeg har prøver at, altså der jo både positive og negative ting. 

C: ja.. 

G: Men verden er fuld af positive og negative ting… men ja. 

C: ja, det er da rigtigt. Øhm, okay, jamen så tror jeg næsten også du har svaret mig på mine andre 

spørgsmål, med det du har sagt, fordi at øh, altså, du siger jo, der er positive og negative ting alle steder, 

uanset hvor man kommer hen. Så det er din plan at blive i Danmark og lave dit liv her i Danmark. 

G: Jo, jeg vil gerne blive her. Men jeg vil ikke have statsborgerskab fx 

C: Okay, det vil du ikke? 

G: nej, fordi nu kan jeg godt være både dansk og costaricaner, men før, det kunne jeg ikke. Hvis jeg bliver 

permanent opholdstilladelse, så mister jeg min costaricanske opholdstilladelse. Så jeg var, ej okay, det var 

en situation, hvor jeg fik en meget dårlig smag, fordi her jeg har næsten mit liv. For hvis jeg var tilbage i 

Costa Rica, jeg har min mor og min bror og min lille nevø. Jeg har mistet kontakten til mine venner fra Costa 

Rica. Så min fremtid er i Danmark for nu. 

C: Åh ja, men sådan er det, man ved jo aldrig hvad der sker, men altså, planen er… 

G: Men også hvis det ikke virker med min kæreste, så, ja, det ved jeg ikke. Jeg skal finde ud af hvad jeg kan 

gøre, øh, måske prøve på andre måder.. 

C: Vil du gerne blive her, hvis det ikke fungerer med din kæreste? 

G: Ja selvfølgelig. I Danmark har jeg.. for det første er det et meget sikrere land. Jeg synes ikke der er for 

meget kriminalitet. Jeg hører om kriminalitet, men hvad er kriminalitet, for der sker ikke noget med mig og 

for det andet er menneskerne meget venlige, de er meget søde og jeg forstår ikke folk der siger, at 

danskerne er lukkede. Måske har jeg været heldig, men de mennesker jeg kender er meget åbne. Måske er 

det fordi jeg er en meget crazy guy eller noget, det ved jeg ikke, men ja, jeg tror det er i Danmark jeg har 

min fremtid. 

C: ja, okay, jamen Greivin, så vil jeg sige mange tak fordi du gad og snakke med mig. Så jeg vil kigge på det 

her og så kan det være vi snakkes ved på mandag måske, men ellers snakkes vi når jeg er færdig med min 

opgave, så tak for det. 
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Bilag 4: Interview med Haley fra Australien 
H: Jeg hedder Haley og jeg kommer fra Australien og jeg er i Danmark pga. min kæreste som er både 

australier og englænder, så derfor er han EU-borger og derfor kan jeg være her. 

C: Okay, så din kæreste er også fra Australien.. 

H: Ja, han har dobbelt statsborgerskab. 

C: Så han er englænder og australier.. 

H: Ja. 

C: Okay. Og bare sådan ren personlig interesse, arbejder han her eller? 

H: Han fik arbejde med Mærsk, som jo selvfølgelig er en rigtig stor dansk virksomhed. 

C: ja, det må man sige – den største. 

H: Og, ja, hehe, og vi flyttede hertil pga. hans arbejde. 

C: Okay, fantastisk. Jamen ved du hvad Haley, så øhm, så kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om den 

danske udlændingedebat. Og mit første spørgsmål, det er , øhm, hvordan bliver du personligt påvirket af 

den danske udlændingedebat? Det betyder også, hvad synes du om den udlændingedebat, der foregår og 

har den en effekt på dig? 

H: Mm ja, øhm, ikke en effekt ligesom, at det var svært for mig at komme ind eller få arbejde, men måske 

kan jeg mærke det på den måde, at jeg tænker, at det er ligesom i Australien og at vi lige nu har en næsten 

ens samtale om sådan noget som asyl, i Australien, ligesom her. Og vi har den samme tænkning om 

hvordan vi kan undgå at lukke udlændinge ind, og skal vi undgå det? Så det viser mig at der er nogle rigtigt 

store.. der er ikke så stor mellem Danmark og andre lande, der prøver at virke med udlændinge og 

indvandrere, men jeg ved ikke, hvad mener du? 

C: Jamen jeg mener fx hvis du hører eller læser eller ser noget i fjernsynet, som handler om udlændinge og 

har den her debat, er det så noget som du tænker ”Ah, nu snakker de om mig”? 

H: Ja, nogle gange. Jeg er faktisk ret overrasket over hvor svært det er nu, for det var et meget pludseligt 

skift. For da jeg kom til Danmark, lige et år siden, var det rigtig rigtig nemt for mig og det var bare en kort 

periode, som jeg fik. Men senere, efter 8 måneder, da jeg skulle komme tilbage og igen have fornyet min 

opholdstilladelse… 

C: ja, opholdstilladelse hedder det. 

H: Ja, det var rigtigt nemt at få fem år mere til at blive her. Jeg var virkelig overrasket over, at jeg kunne 

blive her indtil 2015 – og hvorfor det var så nemt. Og tre måneder efter, var det helt anderledes. Der var 

mange andre, som var gift med en dansker og faktisk havde deres bryllup i Danmark, som ikke kunne 

komme ind – så hvorfor er jeg her? Det er så mærkeligt for mig, for jeg er en rigtig udlænding fra den anden 

side af verden. 
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C: Ja. 

H: Men det gik helt fint for mig og så svært for nogle, som jeg måske synes burde have mere ret til at være 

her, end mig. 

C: Ja, men det er et meget sjovt dilemma du snakker om, fordi det handler om, at din mand er fra EU, og så 

har han faktisk, eller havde i hvert fald på det tidspunkt større rettigheder til at kommer til Danmark med 

sin ægtefælle, som det hedder eller sin kæreste, end en dansker. 

H: Ja, fordi vi var ikke gift, så… 

C: Nej, men okay, så du oplevede altså ikke nogen problemer omkring det her. 

H: Nej, det var omvendt. 

C: Det var omvendt. 

H: Ja. 

C: Okay. Men øhm, det er jo så selve politikken, kan man sige og det rent praktiske som du har oplevet, 

men jeg vil prøve at spørge igen omkring selve debatten. Hører du noget, kender du til debatten, ved hvad 

den handler om, ved du hvad der foregår? 

H: Ja, øhm, jeg ved mere nu, hvor vi har snakket om det i klassen. 

C: Ja, ja ja. 

H: Og jeg hørte meget om det, da der var valg. Og mere nu, hvor Helle Thorning Schmidt er på fjernsyn hele 

tiden og de snakker meget om deres nye regler og hvad de skal gøre. Men øhm, jeg synes faktisk det er lidt 

svært for udlændinge, især fordi min kæreste kan ikke snakke dansk, så vi ser ikke så meget dansk fjernsyn 

og vi læser ikke danske aviser derhjemme, det er kun her i skolen. Så for det meste, der er meget 

information, der kommer fra Copenhagen Post, der selvfølgelig er.. eller de skriver på en måde som 

måske… mm de fokuserer på os. 

C: Mhm. 

H: Ikke rigtigt på den danske tænkning, tror jeg, men… 

C: Okay, fint nok. Jamen så skal jeg lige prøve at spørge dig Haley. Nu siger du at du har en kæreste som har 

dobbelt statsborgerskab osv. Men hvad med venner og sådan, har du mange venner i Danmark, eller det 

mere sådan expats og internationale folk, hvordan er det med det? 

H: Øhm, jeg har en masse venner her i Danmark. Men du har ret i at der er flere udenlandske venner end 

danske, simpelthen fordi det er svært at snakke med danskere, nå du ikke snakker perfekt dansk. Men også 

fordi, som jeg forstår det, så kan danskere godt lide at have rigtigt rigtig gode venner, måske seks, men hvis 

de har dem, så er det nok, de vil ikke have flere, selvom der måske er mange andre, som gerne vil snakke 

med dem. Men jeg har faktisk nogle rigtig gode danske venner, men det var svært at blive tæt med dem. 
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C: Ja, okay. Men så med de her venner, både de danske, men også de internationale, øhm, snakker i 

nogensinde omkring den her debat i Danmark? Omkring indvandrere og de her ting der foregår, er det 

noget som I snakker om engang imellem? 

H: Ja, men jeg kan ikke huske, hvis jeg har snakket med mine danske venner om det. 

C: Hvad så med dine internationale venner? Har du en fornemmelse af hvad der bliver sagt? Hvad siger folk 

om det? 

H: For det meste, øhm, det er interessant, for jeg har nogle forskellige slags venner.  Der er nogle jeg 

kender fra Mærsk, som har en rigtig god oplevelse af at komme ind, fordi Mærsk selvfølgelig sørger for at få 

dem ind uden problemer og det var rigtigt nemt, også fordi de kommer her for at arbejde og selvom de 

måske kommer fra uden for EU, er det stadig nemt for dem. Min anden gruppe er venner fra skolen og fra 

andre steder og de har haft det meget mere svært, så vi har nogle forskellige samtaler – det kommer an på 

hvordan de har haft det. 

C: Okay, det kommer an på hvor de kommer fra. Men hvad siger så.. altså nu kan jeg jo så næsten 

fornemme, at dem som du kender fra Mærsk i arbejdssammenhæng, der snakker man måske ikke så meget 

om det, andet end at det er bare fantastisk, men den anden gruppe, hvad bliver der sagt der? Udover at det 

er svært at komme ind, bliver der sagt noget om ”ej, der bliver også talt grimt om indvandrer”, eller er der 

sådan en konsensus om, hvordan det er, er der enighed, eller er det sådan helt forskelligt? 

H: der er ikke en rigtig enighed. De snakker ikke særlig meget om.. Jeg har ikke snakket med nogen, der 

føler at de ligesom… at danskere tænker dårligt om udlændinge eller at der er en idé om at der er noget 

problem med indvandrere, bare at der er nogle regler som giver indtryk af at der er. Fordi danskerne som vi 

kender, er meget venlige og hyggelige og de er helt fine at snakke med og de giver ikke udtryk for, at de 

ikke kan lide, at have indvandring, eller at der er noget problem med os. Det er bare det, at reglerne er så 

stærke, at man tænker, ”er det et problem”, hvordan danskere tænker om os, eller hvad? 

C: Så altså, man kan sige, at reglerne får dig til at reflektere over ”okay, er jeg virkelig velkommen, eller 

hvad?” – er det sådan jeg skal forstå det? Også i forhold til danskere, hvor du spørger ”gud, tænker de 

sådan om mig, eller hvad?” 

H: Ja. Det er faktisk lidt mærkeligt fordi, jeg tror ikke at danskerne synes det. De synes ikke at det er et 

problem, for det meste, men nogle regler giver udtryk for, at der er, så det er helt forskelligt. 

C: ja. Og man kan sige, at reglerne er lavet af nogle politikere og de politikere er valgt af nogle mennesker 

og på den måde mener du at… 

H: Ja, hvorfor er det så stærkt (stramt) hvis folk ikke synes.. ja… det er måske fordi politikere føler, at folk 

ikke er så glade for, eller ikke kan lide at have så meget indvandring, så de tænker ”hvordan kan vi arbejde 

med det her problem?”. Men de laver et større problem, end det faktisk er. 

C: Altså, de gør indvandring til et større problem, end det egentlig er, mener du? 

H: Ja, ja. De arbejder måske for meget med et problem, som ikke eksisterer. 
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C: Aha. Javel ja, ja. Men øh, helt bestemt Haley, det er meget muligt. Du mener altså at fokus er for stort, 

måske, er det sådan jeg skal forstå det? I forhold til omfanget af problemet kan man sige? 

H: Ja, måske ja. 

C: Okay, men så skal jeg lige høre, er det sådan, at du mener, at der bliver snakket om indvandring, som om 

indvandring er et problem? 

H: Ja. 

C: Det er sådan jeg skal forstå det? 

H: Ja. 

C: okay. Og det mener du så ikke det er og hvis det måske er, så er det ikke så stort, som de gerne vil gøre 

det til, politikerne. 

H: Ja, eller måske det er et problem på en anden måde.. nogen gange lyder det som om, at det er et 

problem, at der er indvandring, men måske problemet er, at der er for mange, eller at de kommer af en 

forkert grund eller de har ikke en grund til at være i Danmark. Der er selvfølgelig nogen problemer med, ja, 

flygtninge, men ja, jeg synes at måske de bare fokuserer for meget på nogle små ting som, ja… 

C: Ja, altså man fokuserer og du tænker måske på at man generaliserer ud fra den lille, ja jeg ved ikke om 

den er lille, men lad os sige, der er en gruppe indvandrere, der er et problem, og at det er så det, der bliver 

gjort til… 

H: Til alle. 

C: Hele gruppen. 

H: Ja. Og selvfølgelig er det svært, for der er jo nogle regler, fx 24 års reglen, som jeg kan se hvordan, de 

tror at det skulle løse et problem, men det påvirker også en masse andre mennesker, som ikke havde noget 

at gøre med det, ligesom mig, fordi hvis jeg var kommet til Danmark 6 måneder senere, ville 24 års reglen 

have påvirket mig, fordi jeg var under 24, jeg var ikke gift, jeg har ikke en EU tilladelse, så jeg ville ikke 

kunne være i Danmark. Og jeg kan se hvordan 24 års reglen blev til, men man skal huske på, at der er en 

masse mennesker, som også kommer under reglen, som ikke burde være det. 

C: Ja, jamen sådan er det jo, kan man sige, det er jo svært at lave regler for… 

H: en enkelt, ja, det er jo en helt generel situation. 

C: ja, lige præcis. Øhm, så vil jeg gerne spørge dig om noget, og du skal bare sige din mening. Tror du, at 

udlændingedebatten, altså selve det, der bliver sagt og det. Øh, den her debat tror du den er vigtig i forhold 

til at tiltrække og fastholde indvandrere. Dvs. altså at få sådan nogen som dig til at blive i Danmark. Tror du 

at udlændingedebatten er vigtig for at få flere af dig og for at få jer til at blive her i Danmark? 

H: Du mener om jeg synes at debatten hjælper til… jeg er ikke helt sikker på hvad du mener.. 

C: ja, men prøv at forklare hvordan du forstår det, så skal jeg nok fortælle, hvis du ikke forstår det rigtigt. 
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H: Jamen at det hjælper folk ligesom mig med at komme ind, hvis der er en debat? 

C: Nej, det er ikke det jeg mener. Jeg mener i forhold til at vi har en indvandrerdebat i Danmark, den her 

debat, kan du vurdere effekten af debatten i forhold til at vi tiltrækker indvandrere altså det som 

politikerne kalder kvalificerede indvandrere. Har den debat en effekt på den kvalificerede indvandring og 

har den en effekt på hvorvidt eller om, du fx, har lyst til at blive i Danmark? 

H: Mm, ja. Det er et svært spørgsmål, for jeg har faktisk oplevet det samme, da jeg flyttede til England fordi, 

der er et system, som er næsten ligesom pointsystemet, hvor at hvis du ikke kan få nok point, så kan du 

ikke blive der. Og det var interessant, for jeg havde ikke nok point, jeg ved ikke, jeg er højtuddannet, men 

bare ikke højt nok, så jeg kom i England på en anden måde og det var faktisk ret interessant fordi det var en 

stor fordel for mig, fordi det var faktisk ikke højt kvalificerede mennesker som de havde brug for, men 

mennesker som gerne ville arbejde i butikker og cafeer og mange andre steder fordi deres unge folk ikke 

ville arbejde, det var et problem, så det var interessant. Og jeg kan se nu, at det er ligesom her, hvor der er 

en masse af danske unge som går på universitetet fordi det er gratis og det er meget almindeligt for unge 

mennesker at gøre det, så der er faktisk brug for at have folk som måske ikke er så højt kvalificerede, for at 

lave de jobs som danskerne ikke selv gider. Det er derfor man ser så mange tyrkere eller andre 

internationale folk, so arbejde i barer, cafeer og butikker. Fordi hvis der var en dansk person, som var bedre 

kvalificeret til at lave det job, ville de selvfølgelig have det, men det er der ikke, så det er interessant, at 

Danmark måske kan få for mange kvalificerede mennesker. Det er selvfølgelig godt at have en klog 

befolkning, men hvis de alle, hvis der ikke er nogen der kan lave det ”low” job… 

C: Gulvarbejdet kalder vi det… 

H: Ja, det normale almindelige arbejde, så kan det ikke fungere. Ja. 

C: Men hvad tænker du i forhold til dig selv Haley.. har det nogen effekt på dig, sådan som der bliver 

snakket i medierne? Eller er du fuldstændig ligeglad? 

H: Øhm, jeg er måske ligeglad, fordi jeg er her. Men hvis jeg var kommet 6 måneder senere, havde jeg ikke 

være så glad. Øhm, det. Ja jeg ved ikke. 

C: Okay, men så det sidste spørgsmål. I forhold til det her med at tiltrække andre. Det er jo lidt det du 

snakker om i forbindelse med, hvis du var kommet 6 måneder senere. Hvis du nu skulle komme til Danmark 

nu, ville de så betyde noget for dig, fx hvordan du hørte at debatten forgår i medierne osv. 

H: Ja, ja. Jeg synes ikke at… Jeg synes der er en masse mennesker, der er påvirkede af debatten, som er 

ligesom mig, som er en familie, som kommer her pga. en kæreste eller en mand eller nogen børn. Så jeg 

synes det ikke er så dårligt at.. hvis min kæreste ikke var med mig og han gerne ville flytte til Danmark, så 

synes jeg det skal være rigtigt nemt for ham og han ville være tiltrukket af at komme til Danmark, fordi der 

er et rigtigt godt job at få og der er et godt arbejdsmiljø og der en masse rigtig gode grunde til at komme og 

arbejde her. Jeg synes selvfølgelig, at især hvis der er nogle regler, der gør det nemt at komme ind hvis man 

har en høj uddannelse og er kvalificeret, men da kun hvis han ikke havde mig. Men fordi jeg er sammen 

med ham, var det et nemt spørgsmål at svare på, selvom det var rigtigt attraktivt og rigtigt positivt at 

komme her, hvis jeg ikke kunne komme med, så skulle vi ikke kommer her, så ville vi flytte tilbage til 

Australien.  
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C: Okay. 

H: Så, jeg synes at Danmark er stadig virkelig attraktiv til højt kvalificerede folk. Det er et fantastisk sted at 

arbejde, men hvis de her folk har familie, kærester eller koner og de ikke kan komme ind sammen med 

dem, så synes jeg at de skal sige nej tak. Det er mere vigtigt og det ved danskerne også godt, for jo især i 

Danmark er familie og jeres fritid næsten så vigtig som jeres arbejde. Det er derfor at vi..det er derfor at det 

er et godt sted at arbejde. 

C: mhm. 

H: Så det er interessant at de tænker, at folk stadig skal komme, hvis de ikke kan have deres familier og 

andre med. 

C: Ja. Ja, okay, interessant. Øhm, og så har du faktisk svaret på mit næste spørgsmål, nemlig hvad du ser 

som det mest attraktive ved at bo i Danmark. Men det så måske det, altså balancen mellem arbejds- og 

familieliv, er det sådan? 

H: ja, ja det tror jeg, og det er et svært spørgsmål, fordi, før jeg kom til Danmark, vidste jeg ikke så meget 

om hvordan det var, bare at det var et lille land, som havde nogle smukke bygninger. Jeg vidste slet ikke og 

nu, da jeg er her er det svært at sige ”det der derfor jeg gerne vil blive”. Det er en masse ting som kan gøre 

det et til et godt sted at bo. Jeg kan godt se, at når man har børn, at det er rigtigt attraktivt, fordi du har 

rigtig gode skoler og deres uddannelsessystem er fantastisk – måske ikke så fantastisk som de tror, men der 

er en masse gode ting hvis du har børn. Men ja, det er interessant at det er en anden ting, som måske at 

man ikke kan have sin familie med, så har det ikke nogen positiv effekt alligevel. 

C: Nej, så det afhænger meget af, mener du, om man kan få sin familie med, hvis man gerne vil til Danmark 

og hvilken behandling vil de få. Altså vil de få samme muligheder som… 

H: Ja fordi de mest attraktive ting ved Danmark er nogen ting med ens familie eller kæresten. Fx at jeg kan 

få noget hjælp med at komme i gang med at arbejde og lære dansk og at de hjælper mig, selvom jeg ikke er 

dansker, bare fordi jeg er her. Men hvis man ikke havde nogle af de ting, som Danmark er kendt for, så er 

det ikke så attraktivt at komme – det er jo bare et land, ligesom alle andre. 

C: hehe, ja det er rigtigt, det er jo bare et land. 

H: ja. 

C: Øhm, ville du anbefale andre af dine venner udenfor Danmark, at komme til Danmark at bo? 

H: Øhm, ja, det ville jeg gøre, men selvfølgelig hvis jeg gør, er jeg nødt til at spørge ”er det svært at komme 

ind?”. Fordi jeg kan fortælle en masse om hvordan det er at leve og arbejde og gå i skole og at have et 

fantastisk liv her, men hvis jeg ikke kan sige ”Og det er nemt at komme ind”, eller hvis jeg skal beskrive hvor 

svært det er, hvor mange regler der er, så synes jeg det er den første ting hvor man måske skal stoppe og 

tænke ”ah, det er måske for svært at komme ind, jeg tager til et andet land”. 

C: Er det lettere i andre lande tror du? 
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H: mm, i nogle steder. Men ikke rigtig lettere hvis du ”bare” vil flytte uden grund, så tror jeg det er det 

samme for det meste. Men hvis du er gift med en fra et andet land, så synes jeg det er lettere at komme 

ind og blive sammen med dem, end det er her i Danmark. 

C: Okay. Så altså familiesammenføring, det er det vi snakker om, ikke også? 

H: Ja, ja. 

C: Så familiesammenføring er svært. 

H: Ja, svært i Danmark. 

C: Og det er en vigtig ting, mener du. 

H: ja, det tror jeg. Vigtig for mig i hvert fald. 

C: ja, jamen det er jo dig jeg spørger, så det er jo helt fint. Så det sidste spørgsmål Haley, det er: Hvis du 

kunne ændre noget på udlændingeområdet i Danmark, hvad skulle det så være? Både i forhold til regler og 

debat. Har du noget specifikt hvor du siger, det her ville jeg gøre anderledes? 

H: mm, ja, jeg synes at 24 års reglen er helt mærkelig, så den skal bare smides ud. 

C: 24 års reglen? 

H: Ja, jeg synes det er… med debatten synes jeg, at den skal være lidt mere åben for indvandrere som er 

her i Danmark, for jeg ved godt hvordan det er, kun fordi jeg snakker med nogle andre, som prøver at 

komme ind eller er gift med en dansker og har det svært med at komme ind. Men når læser eller ser på 

fjernsyn debatten, så er der en masse om regler og hvordan det er at komme ind, men de snakker ikke så 

meget til udlændinge, som er her nu. Så det er svært for mig, at kommentere på hvordan det er, selvom jeg 

er en udlænding og er kommet til Danmark, fordi det var så nemt for mig. Så jeg tror at når jeg snakker med 

mine danske venner, så synes de ”Nå, det er måske ikke så dårligt, for hun har det godt, så det er helt fint”, 

og jeg kan ikke sige, at nej, faktisk er det ret dårligt fordi jeg ved ikke nok til at jeg kan sige hvordan det er. 

Og selvfølgelig, dem der ikke kan komme ind, de er her jo heller ikke til at sige til andre hvordan de har haft 

det, for de kan ikke komme ind, så… 

C: ja, okay, så jeg skal lige høre om jeg forstår dig rigtigt. Altså en større inklusion af de indvandrere der 

allerede bor i Danmark, kan man sige? 

H: Ja, eller man skal måske høre nogle flere forskellige synspunkter om, hvordan det er, fordi lige nu, når du 

snakker med mig, har du et synspunkt fra en udlænding, som kom til Danmark og du synes selvfølgelig der 

er et helt korrekt synspunkt om hvordan vi er, men det synes jeg ikke, jeg synes faktisk ikke, jeg er det 

bedste eksempel, fordi det var meget nemt for mig. Der er andre som ikke kan komme ind, som ikke har 

nogen stemme i Danmark, som man, man skal spørge dem om hvordan det er. 

C: Mhm, så jeg forstår det du siger, på den måde, at du føler, at man bør inkludere flere indvandrere i 

debatten, altså høre flere indvandrere? 

H: Ja. 
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C: Og så siger du… 

H: Både dem der er her, men også dem som er ikke her. Nogle forskellige eksempler, for det er ikke alle… 

øh, en masse mennesker, når Helle Thorning Schmidt snakker om indvandring, er det første man tænker 

over måske ”mellemøsten” – mænd som gerne vil komme uden grund. Men man skal ikke glemme, at der 

måske er en kvinde, som er gift med en dansk mand, eller en søn, som har en dansk forældre og ikke kan 

komme ind… der er en masse forskellige og det er jo det rigtige problem, at der er en masse forskellige 

slags indvandring. Det er ikke bare en slags og det er derfor reglerne lyder så mærkelige, fordi der måske er 

en regel, som dækker alle forskellige mennesker, selvom det ikke passer på dem. 

C: Ja, altså problemet igen omkring regler, der gælder generelt. 

H. Meget generelt ja. 

C: Som er lavet pga. nogle få måske, men gælder for alle og rammer… ja okay. 

H: Ja. Så før man det var måske generelle regler hvor okay vi skal have mange personer, før den gjaldt, men 

nu er det generelt på en anden måde, så vi skal bare have en person, øhm så ja… det er et stort problem. 

C: Okay, yes. Så man kan sige, at hvis du skulle ændre noget måske, så skulle det være… 

H: Måske bare at debatten skal være mere specifik. 

C: Ja, altså mindre generel og mere specifik. 

H: ja, fordi, det er ikke et generelt problem, det er meget specifikt. Ja, man kan ikke snakke så generelt om 

et problem, ligesom det. Ja, det er for stort. 

C: Ja, okay, men Haley, så vi jeg sige mange tak for dine kommentarer og dine meninger. Jeg har ikke flere 

spørgsmål, men jeg vil lige hør om du har noget du gerne vil tilføje eller sige i denne forbindelse? For det 

skal du have lov til før vi stopper. 

H: Øhm, Nej det tror jeg ikke, øhm. Nej, bare at det er svært at kommentere når jeg kommer fra et land 

som også er meget kritiserede fordi de også er for hårde måske. Det er interessant for mig at opleve 

hvordan det er at komme i et andet land og jeg skal måske til at skifte mening, når jeg flytter tilbage til 

Australien om hvordan jeg tænker på folk som gerne vil bo i mit land. Men det er også interessant at tænke 

fra et lille lands perspektiv, for jeg kommer fra et rigtigt stort land, men vi har det samme synspunkt, 

selvom vi har en masse plads og Danmark har ikke så meget plads, så det giver måske mere mening, at de 

har sådan en stærk vilje, til at have deres eget land til sig selv. Ja, det er bare interessant at tænke, men, ja. 

C: ja, jamen helt sikkert. Men Haley, så tror jeg ikke jeg kan trække den længere. Nu kan jeg ikke redde dig 

fra timen længere. Jeg vil stoppe optagelsen her. 

Bilag 5: Interview med Maria fra Rumænien 
M: Jeg hedder Maria, jeg kommer fra Rumænien. 

C: Okay, hej Maria. 
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M: hej. 

C: Øhm, jeg har nogle spørgsmål og mit første spørgsmål, det er, hvordan du personligt bliver påvirket af 

indvandrerdebatten… har du noget at sige om det? 

M: Ja, det vil jeg nok sige at jeg har en mening omkring det. Det første som rammer os udlændinge, det er 

når der bliver talt om negative ting. Øh, jeg kan godt forstå at det er svært for det danske samfund, at folk 

fra andre lande kommer ind, og det er måske ikke så godt… øh, hvordan skal jeg… altså vi får ikke en varm 

velkomst, når vi kommer ind i landet. 

C: nej. 

M: Nej, det synes jeg ikke. Men for at få en varm velkomst, må du også give lidt af dig selv. Dvs. man skal 

prøve at finde arbejde og gøre noget for samfundet. Og så tror jeg ikke, at hvis man arbejder og altså ikke 

tager imod ydelser fra det danske system, uden at det er ufortjent, så tror jeg ikke, at det er nogen 

problemer. Jeg tror at de er meget fornuftige. Hver gang jeg taler med danske folk, de er meget fornuftige 

og de prøver at hjælpe mig, så jeg har ikke sådan svært ved at være udlænding i Danmark. 

C: Mhm, nej, så det er ikke svært som sådan, men du synes ikke det er en varm velkomst man får. Men hvis 

vi snakker om selve debatten, altså den måde man taler i Danmark om udlændinge, når man taler om 

udlændinge og man har en debat. Er det noget der påvirker dig? Har det en effekt på dig? 

M: Ja, fordi jeg er udlænding og jeg hører det navn ”udlænding” og så tænker jeg på, at jeg er udlænding og 

det også er mig de taler om. Og de ting der bliver sagt om udlændinge er ikke særligt positive, det er 

negativt, og at ja, alle de ting der bliver talt om, man har ikke en mulighed for at have det godt med det, for 

man bliver bare nedlagt, og man har et dårligt indtryk af dem som sidder i debatten og snakker om os og 

omvendt ved man, at dem der sidder i debatten også har et dårligt indtryk af os. 

C: ja. 

M: Fordi de.. fx alle de ting de snakker om, Pia Kjærsgaard og ”udlændinge skal kun komme til Danmark 

hvis de har uddannelse” og dem som ikke har, skal bare blive i deres hjem. Det synes jeg er racisme, ikke 

racisme, men det synes jeg er dårligt at sige sådan noget i fjernsynet fordi altså man kan jo også godt 

komme fra et land, hvor man ikke har særligt meget uddannelse, men man vil gerne have en uddannelse i 

Danmark, fordi måske i det andet land havde man ikke mulighed for at studere. Så måske bliver man 

klogere når man er i Danmark og man vil gerne i gang, men det bliver ødelagt. 

C: Okay, jamen øh, meget fint. Men så skal jeg høre dig, Maria, har du nogen venner eller familie her i 

Danmark, som også er indvandrere, eller har du nogen internationale venner? 

M: Jeg har min søster. 

C: Ja. 

M: Det er faktisk min anden ven jeg har hehe. Jeg har min søster, så har jeg min kæreste, som er dansker og 

så har jeg en veninde, som kommer fra Letland, øh, tre hehe. Øh og det er fordi man skal være aktiv, hvis 
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man gerne vil møde nogle venner og man har det lidt svært med, hvad man skal gøre. Men min veninde har 

jeg mødt i fitnesscenteret. 

C: Okay. 

M: Og min kæreste, ham mødte jeg på mit sidste job. Så det er sådan man møder, men jeg synes det er 

sådan lidt svært lige at have venner i starten, fordi jeg tror det er noget med at de kan ikke forstå mig så 

godt.. det ved jeg ikke. 

C: Mhm, så du tænker at sprog er en barriere? 

M: Ja, det kan det godt være, men det kan også godt være at de holder sig væk fordi vi er udlændinge, det 

ved jeg ikke noget om. 

C: Okay. 

M: Jeg kan… jeg tror, efter min mening har det noget at gøre med, at vi er udlændinge og vi holder os lidt 

væk fra..så det er mere med, at du kan kun have venner som også er fra andre lande, som også er 

indvandrere. 

C: Okay, men når du så er sammen med din søster, eller andre udlændinge, som du kender, snakker I så om 

udlændingedebat eller politik – er det noget I snakker om imellem jer? 

M: Øhm, altså nej, det gør vi ikke særligt tit. Men det er fordi at så.. det er hårdt for os at tale om det. Det 

er fordi jo mindre vi tænker på det, jo nemmere har man ved at være et sted. Men når man så tænker på 

det, så tænker man på, at ”åh, jeg har det hårdt, måske skulle jeg aldrig være kommet til Danmark” eller et 

andet land, fordi, det er en hård start for os. Men selvfølgelig bliver man ked af det, når man tænker på den 

måde der bliver talt rundt omkring. 

C: Okay, så det er faktisk ikke noget som sådan. Men grunden til det er, at så bliver I kede af det, siger du? 

M: Ja, efter min mening er det derfor. Fordi vi føler os alene og vi bliver også kede af det. 

C: Okay, ja, interessant. Men så skal jeg spørge dig Maria, den her udlændingedebat, som jeg snakker om 

hele tiden, tror du den er vigtig for at fastholde og tiltrække indvandrere, forstår du hvad jeg mener? 

M: Jeg skal lige have den en gang til. 

C: Ja. Altså indvandrerdebatten i Danmark, tror du den er vigtig, eller er det en vigtig faktor i forhold til at 

tiltrække og fastholde indvandrere i Danmark. Fx kunne vi sige dig. Er det vigtigt for dig hvordan der bliver 

snakket i medierne og hvordan der er en debat om udlændinge. 

M: Nej, det synes jeg ikke er vigtigt for mig. Selvfølgelig er det vigtigt, det at der bliver snakket om i 

debatten, for der bliver snakket meget om udlændinge, men jeg har jo mine egne holdninger og det prøver 

jeg at holde fast på. Men det var også det jeg talte om, om debatten, den påvirker udlændinge meget. 

C: Okay, men i forhold til, skal vi sige, hvis øh, hvis du nu ikke boede i Danmark, men du tænkte på at rejse 

til Danmark… 
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M:mhm. 

C: Ville det så have en effekt på dig, hvis du vidste at der foregår denne her debat. Ville du så tænke ”hm” 

M: Ja, jamen det ville jeg. Det ville jeg tænke på, fordi jeg ville ikke have det godt med det . Altså, man føler 

sig jo som et ”+”, altså noget som ikke hører til i Danmark. 

C: mhm, et plus siger du? 

M: Ja, altså man føler sig som om man ikke hører til her, altså noget som er ”ekstra”. 

C: Ja okay, altså sådan et ”vedhæng”, noget der ikke hører til. 

M: ja. 

C: Okay, aha. Så altså for at sige det, så er indvandrerdebatten vigtigt synes du? Eller der er måske mange 

andre ting, der også spiller ind? 

M: Altså, jeg synes den er vigtig. Det er vigtigt at der bliver talt om os. Folk skal jo vide at vi er kommet her, 

og vi er ikke kommet her for bare at tage ting fra Danmark, vi vil også give noget til Danmark. Men den 

måde der bliver snakket om os er uretfærdig. 

C: Okay. 

M: Så de skal være lidt mere altså, jeg kan ikke helt forstå det der med, at der bliver talt om os, som om vi 

ikke fortjener, altså, jeg ved godt at Danmark er et lille land og jeg ved godt at Danmark vil prøve at have de 

bedste ind i landet, men ja, det er dårligt. 

C: Ja, du synes ikke det er fair den måde der så bliver talt? 

M: Nej. 

C: Nej, okay. Jamen øh, fint. Mit næste spørgsmål er så, om du gerne vil blive boende i Danmark for evigt? 

M: hehe, ja, det er et godt spørgsmål du har stillet mig, og jeg er glad for du spørger, fordi det kan jeg sige 

mange ting om. Men ja, jeg vil gerne blive boende, altså, jeg vil ikke tænke på alle de ting der bliver snakket 

om, og jeg vil bare føle mig hjemme her, for nu har jeg boet i Danmark i 6 år og man skal bare prøve ikke at 

tænke over alle de ting, der bliver snakket om, selvom det gør ondt på os. Men man skal bare have det 

som, at det er mit hjem og der vil jeg gerne bo. Det var ligesom da jeg rejste fra Rumænien, der tænkte jeg 

på at, nu tager jeg lige til Danmark, fordi jeg synes at øh, jeg kunne godt lide sproget og at komme rundt i 

verden, selvom jeg ikke har været mange steder. Men jeg havde ikke tænkt på, at jeg gerne ville bo her, 

men efter et år, så vidste jeg at det er mit andet hjem. 

C: Ja, okay. Så du kom faktisk til Danmark sådan lidt tilfældigt? 

M: Ja, lidt tilfældigt. Jeg havde ikke tænkt på at jeg skulle blive her, men jeg blev, fordi jeg føler som om at 

dansk er mit første sprog og så ja, så kom min søster bagefter til Danmark, så nu er vi to, så jeg synes jeg vil 

blive her resten af mit liv – det er der ikke nogen tvivl om. 
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C: Okay, så man kan sige, at på den måde er debatten ikke så vigtig i forhold til om du bliver eller ej. Det er 

mere din følelse af, at du godt kan lide at være her, du føler dig hjemme her? 

M: Ja, men altså hvis jeg nu tænker på debatten, så er det at, altså det skal ikke påvirke mig så meget. 

Selvfølgelig bliver der snakket om udlændinge, fordi det er folk der kommer ude fra et andet land for at 

arbejde eller studere, men øh, men det vil ikke påvirke mig meget, jeg skal jo tænke på de jeg mest ønsker 

mig at opnå og det er i Danmark jeg gerne vil opnå mange ting, så, ja. 

C: Okay, ja. Hvad vil du gerne opnå i Danmark? 

M: Jeg vil gerne have en uddannelse, så vil jeg gerne giftes og så vil jeg gerne have børn. Øh, men jeg vil 

studere på dansk. 

C: Okay, så du skal helt op og have modul 6? 

M: Nej ikke nødvendigvis for modul 6 er til højere uddannelser. Jeg vil gerne læse til kontorassistent og jeg 

tror at jeg sagtens kan nøjes med 10. klasse, som jeg har fra Rumænien og så det sidste modul jeg har her. 

C: Okay, 5. modul og det er du på nu ikke? 

M: Jo. 

C: Nå, jamen så er du ved at nå dit første mål i hvert fald. 

M: Ja, men det er rigtigt vigtigt at kunne bevise, at man har været i dansk skole. Fordi den er vigtig, nu men 

også i fremtiden. Bare at vide at nu har jeg kæmpet så meget bare for at kunne gå i skole og jeg har mødt 

nogle andre mennesker og jeg er tættere på at blive færdig. Man får det så godt med det. 

C: Ja, det lyder godt. Øhm, så mit næste spørgsmål Maria, det er, hvad synes du er mest attraktivt ved at bo 

i Danmark? 

M: Jeg kan godt lide Danmark pga. sproget.. 

C: Pga. sproget? Okay, det kender jeg ikke så mange der sagt, hehe. 

M: Men ja, hehe, jeg kan godt lide det. Det er fordi, jeg har altid haft det meget godt med at tale andre 

sprog, jeg har nemt ved at lære det. Selvfølgelig har jeg det lidt svært med at forklare mig selv, men det 

lærer jeg med tiden, hehe. 

C: ja, ja hehe. 

M: Men jeg synes, at jeg kan godt lide sproget og jeg kan godt lide min kærestes familie og jeg kan godt lide 

at folk de er frie, ved du hvad jeg mener? 

C: nej, det må du hellere lige forklare. 

M: Altså frie, fx det er ikke i så mange lande, man får lov til at være så fri på gaden fx: at drikke en øl i 

parken og.. der er mange steder man bliver kritiseret for det man laver, men ikke i Danmark og det synes 

jeg er en fed ting, specielt også fordi jeg er ung, hehe. 
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C: Hehe, ja, det er jo vigtigt at være fri, som du siger, men er man ikke det i Rumænien? 

M: Altså, nu rejste jeg jo fra Rumænien før jeg blev 18, så det kan jeg ikke huske meget om, men i den by, 

hvor jeg kommer fra, den er meget lille. Der er 15.. nej, jeg ved ikke hvor mange indbyggere der er, men 

altså alle sammen kender hinanden i byen og hvis du gør noget, så bliver det sagt, at ”hey, jeg har lige set 

hende der og hun gør det” – der er ikke så meget frihed. 

C: Okay, okay, så friheden er det mest attraktive ved at bo i Danmark? 

M: Ja, det er friheden, bestemt friheden, for man bliver ikke kritiseret og man får lov til at gøre alt det man 

vil. Altså, man går på arbejde, man har sine fridage og der er ikke nogen, der siger til dig, at det skal du ikke 

gøre fordi, hallo, nu bliver du vist i fjernsynet eller nu siger dine venner, at der bliver snakket om dig… Jeg 

synes at friheden, den er meget god. 

C: Okay, fantastisk. Jamen så vil jeg spørge dig Maria, ville du anbefale andre at komme og bo i Danmark? 

M: Det har jeg faktisk gjort. 

C: Det har du? 

M: Ja. 

C: Hvem har du anbefalet at komme og bo her? 

M: Jeg har anbefalet det til min søster. Jeg vil gerne have min familie ikke, altså min mor bor i Italien og min 

søster har boet i Amerika og har været her før jeg har været her og hun sagde, at hvis du skal ud fra landet, 

så skal du vælge Danmark, fordi der er godt. Altså samfundet og systemet er godt og hjælpen er meget høj, 

du får meget hjælp, uanset hvad du gerne vil. Hvis du gerne vil arbejde, så får du hjælp med kurser, hvis du 

gerne vil have uddannelse, så får du hjælp til at finde ud af, hvad du gerne vil have og ja, og jeg synes at øh, 

ja selvfølgelig er der nogle ting, som er svære at få fat i, som fx et sted at bo, hvis man ikke lige… 

C: ja, det kan godt være svært, især i København. 

M: Ja, men man har muligheder. Man skal skrive sig på en liste og om et par år så får man noget som er fint 

for et stykke tid ikke, eller så længe man nu har lyst til at bo der, så jeg synes at hjælpen er meget god og 

man får meget hjælp til alt det man gerne vil lave. 

C: Okay, ja. Men det er jo godt at man får hjælp til at komme i gang. Men så man kan sige at din søster 

anbefalede dig at tage til Danmark? 

M: Altså ikke anbefalede mig, men hun sagde bare at ”nu har jeg været i Danmark og jeg synes det er godt, 

fordi hvis du gerne vil”… Altså, hun kunne godt lide Danmark, hun var her for 8-9 år siden og hun kunne 

godt lide al den hjælp hun fik, hun har været au-pair, ligesom mig og al den hjælp hun fik fra familien - i 

nogle familier er det svært at få hjælp, så hun var rigtig glad for Danmark og det var også derfor hun sagde, 

at hvis du gerne vil et sted hen, så skal du tage til Danmark. 

C: Ja, okay, ja ja. Jamen så er vi faktisk nået til mit sidste spørgsmål og det er, hvis du nu kunne ændre noget 

i indvandrerdebatten eller i indvandrerpolitikken i Danmark, hvad skulle det så være? 
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M: Øh, hvis jeg skulle ændre noget, så skulle det være at det bliver, at de ikke siger alle de negative ting om 

os og at de måske også får snakket med nogle udlændinge, fx i debatten, og se hvordan vi har det, for vi har 

det altså ikke nemt. Når man tænker på at der er nogen, der ikke har sin familie og.. men man burde spørge 

os om vores mening, ikke kun sige hvad de synes, for jeg ved godt at de gerne vil holde på landet og at de 

skal begrænse antallet og sådan noget – der bliver jo kun talt om det – men jeg ville synes at de også skal 

spørge om vores mening og om hvad vi synes, for der er ikke rigtig nogen der tænker på hvordan vi har det. 

C: Mhm. 

M: Og det gør ondt. 

C: okay, så man kan sige at I bliver inkluderet mere i debatten? At indvandrere bliver inkluderet mere i 

debatten, er det det? 

M: Ja, ja, at vi også bliver spurgt om vores mening. At de også spørger om hvad vi synes ikke? Det går ikke 

kun den anden vej, der skal være balance. 

C: Okay, så balance i debatten, forstået på den måde, at man hører det… 

M: Ja, fra begge side… 

C: Fra begge sider. Hvad mener du? Det må du lige forklare. 

M: Begge sider, det er udlændingene, os, og den anden side er politikerne, dem som Pia Kjærsgaard. 

C: Okay, politikerne. 

M: Ja, politikerne. 

C: Jamen fint. Maria jeg har faktisk ikke flere spørgsmål til dig, kun et, men det er ikke rigtigt et spørgsmål, 

det er hvis du har noget du gerne vil sige omkring det her? Så er det nu at du kan gøre det, fordi det kan jo 

godt være at du sidder med noget du gerne vil sige omkring det her og det skal du selvfølgelig have lov til. 

Omkring indvandringsdebat, indvandringspolitik, det at være indvandrer i Danmark. Du skal ikke sige noget, 

hvis du ikke har noget at sige, men hvis du har noget du gerne vil tilføje, så kan du gøre det nu. 

M: Jamen jeg synes ikke jeg har så meget at sige omkring det. Det er bare at vi skulle blive lidt mere 

inkluderet i det danske samfund og at I skulle være lidt mere åbne for at tage imod, i stedet for at ramme 

os hele tiden ved at sige at vi er ligesom, ja, at vi ikke hører hertil og at vi ikke yder noget i Danmark, fordi 

det gør vi. Eller det gør jeg så hvis der ville være noget mere åbenhed omkring det. Jeg mener, at hvis der 

nu blev talt lidt mere fra begge sider, så ville det være bedre og vi kunne faktisk holde til at kigge lidt mere 

ud i samfundet fordi, lige nu kan vi ikke, fordi vi bliver kede af det, ikke. 

C: Okay. 

M: Så, jeg er rigtig. Det har faktisk taget mig lang tid at forstå, hvad du gerne vil opnå med det her. 

C: Ja.? 
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M: Fordi, i starten var jeg lidt sådan ”hvorfor skal vi snakke om udlændinge?” Jeg blev ked af det, jeg kan 

ikke klare det og jeg gik hjem og jeg gad ikke snakke med min kæreste, jeg var så sur. Men så tog det mig 

lige to dage og så fandt jeg ud af, at alt det du gerne vil opnå, det er faktisk positivt, øh, du kæmper faktisk 

for os, for at vise hvad vi.. hvordan vi føler og hvordan vi har og det er der ikke særligt mange, der er 

interesserede i. 

C: Nej, det kan måske sige. Det er i hvert fald nok begrænset hvad der, eller i hvert fald hvad man hører om 

det, det er helt sikkert. 

M: Ja. 

C: Men det har du ret i. Altså, meningen med mit projekt er jo netop at høre jeres mening. 

M: Ja. 

C: For, som du selv har sagt, at inkludere indvandrere/udlændinge noget mere i debatten i Danmark, for få 

nogle flere perspektiver. 

M: Ja, lige præcis. Det er også det jeg prøver at sige med så mange ord, hehe 

C: Ja, hehe. Så okay, men hvis du ikke har mere at sige, så vil jeg sige tak i hvert fald. 

M: Jamen jeg siger også tak. Det var rigtig godt at åbne mig. Jeg er ellers ikke særligt afslappet omkring det, 

fordi jeg ikke kan lide at snakke om det, men det var faktisk godt at snakke om det, fordi det har åbnet 

horisonten lidt for mig. 

C: Okay, nå, men det var da dejligt. 

M: Ja. 

C: Jeg håber da også, altså sådan jeg forstår det, er det jo noget positivt. 

M: Ja. Det er positivt, det er bare at man skal prøve at lade være med at tænke på alle de negative ting og i 

stedet bare tænke på det som man gerne vil, efter min mening. 

C: ja ja, selvfølgelig. 

M: Det er det jeg gør og jeg er glad for det. 

C: Ja, selektiv hørelse.. 

M: ja, ja er det ikke rigtigt. Det skal man have mere fokus på. 

C: Ja, men øh, fantastisk Maria, så vil jeg sige tak og stoppe for denne her. 

Bilag 6: Interview med Daniel fra Canada 
D: Daniel from Canada 
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C: Daniel from Canada, hello. Erm, like I just told you Daniel, I’ve got some questions for you, and I’m just 

going to jump right into it and ask you. The foreigner debate or the debate about foreigners in Denmark, 

does it affect you personally…does it have an effect on you? 

D: Probably would have 2 years ago when I first came. I guess that’s the most important time, when it 

affects people. Erm, now that I have been here for 2 years and I’ve jumped through all the hoops already 

and I finally got my visa and everything, it doesn’t affect me as much now… so, yeah. 

C: As much? Meaning that it still affects you or? 

D: Orh, I guess not really at all anymore. There could be some more things that I don’t know of yet, but I 

haven’t watched the news all that much lately. 

C: Okay, so you don’t really follow the debate? 

D: No. 

C: Well, that’s fair enough… So anyway, I have the impression that you are talking about the actual rules? 

D: Yes. 

C: You say that you have jumped through the hoops at that point and… but can you tell me a little bit about 

how it was for you coming to Denmark and what did you step into? 

D: Erm, well the main thing is obviously the language barrier, but erm, I’m a nurse and I got all of my stuff 

certified which took like half a year for me to get all the papers to do that…to certify my Canadian nursing 

license to a Danish one. Tons of papers and it was actually a little expensive too getting stuff translated, 

‘cause I went to a French university and they didn’t accept French stuff at the time. I think they might now, 

but, so all that and, yeah. 

C: I think I had more or less the same problem, well not the same, but, anyway. My wife is from Spain, and 

when we were getting married, we also had to get the documents translated into Danish, from Spanish and 

that was very expensive, because it has to be an official and even though we only had one page, it was like 

6-7 hundred Kroners. 

D: Yeah, and I had pages. Specific course details and my diploma, and just everything. 

C: Yeah .The funny thing is that they accept English and German for some reason, but then it stops. 

D: But in the, like erm, where I went, I think they accept French now, but not at the time. 

C: No, well anyway a little off topic. But okay, so you came to Denmark and may I be so rood as to ask why 

you came to Denmark? 

D: My girlfriend. 

C: Your girlfriend, okay, the classic. 
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D: Yeah. She got accepted into veterinarian school, so she was planning on maybe moving to Canada and 

joining me there, but she got accepted here, so…might as well take advantage of free university. 

C: yeah, it’s a good deal. 

D: And I figured, I’m a nurse, it would be easy enough to get a job here, but… 

C: But you were wrong, or what? 

D: Well, there might still be.., it might be a little bit my fault to, because I’m not looking so hard for it, but 

when I first came here and had my education settled, I send all my applications to like a ton of hospitals and 

yeah, the most frequent response was, yeah, learn Danish first. 

C: Yeah, so how about now? 

D: Erm, I just recently sent applications again, for Rigshospitalet for a burn unit and plastic surgery where I 

was working in Canada before, so I just sent that last week, so that’s what I’m waiting on. And even to 

Copenhagen jail and even like an office job that requires nurse education for some reason, diabetes 

research, yeah so, I’m starting to send the lot of them out again and we’ll see what happens from there. 

C: Yeah, definitely and good luck with that by the way. Anyway, back to my questions and to the debate 

about foreigners in Denmark. Erm, do you have friends in Denmark, either Danish or international? 

D: Well yeah, my girlfriend has a big family and her brother is fun and he has a girlfriend and then my 

girlfriend has friends that she went to gymnasium with, so we hang out with a lot of them a lot and her 

family. But otherwise, my own personal friends, no. 

C: No, okay. So I guess that most of those people are actually Danish? 

D: Yeah. 

C: Okay. 

D: Yeah, except for the people I meet here in school. 

C: Obviously, yes. 

D: But yeah, all the rest are Danish, yeah. 

C: So in your group, erm, do you ever talk about this theme? Like the foreigner debate, like now they made 

this rule or now this has been said or… is that ever something you talk about? 

D: Maybe we used to more, when I just arrived here. Because a lot of Danish people didn’t know any of the 

rules, because they don’t need to know that because they don’t use them, so we started explaining like, 

how hard and what we had to do, to let me stay here and they were all like, Oh yeah, that’s bad. But most 

of them didn’t even know. Except for one of her friends who is married to an Ecuadorian now, and he’s 

coming here, because she got accepted into university for something, but I don’t know if they are still 

planning this, but they are going to move to Sweden, because it would be way too hard for an Ecuadorian 

to come in here, so they are going to do the Sweden thing and then maybe come back down the line. 
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C: Yeah, the Sweden-trick. It’s actually called the Swedish loop hole in Danish, because, yeah, not because it 

has to be Sweden, but with any other European country you have that option. Sweden is just very close, 

so… 

D: Yeah, exactly. 

C: it’s just an obvious choice. But anyway, you were talking about this more when you came and it affected 

you more when you came, because you had problems coming in? 

D: Well yeah, I applied for the green card scheme, but I was like a couple of points shy. Even with all my 

experience and education and this and that, but yeah, but that allowed me staying here for 8 months, like 

free living here, because I had to wait, it was a long process. And that finally gave me the time, I think a 

year and half worth of being here and then we could apply for a cohabitation visa which we finally got to in 

the end, so… 

C: Okay, so good.. But how about the elections, have you been watching any of the TV here during the 

elections? 

D: No, I can’t say I watched too much Danish TV. Not much news, no. 

C: Not anything? 

D: Not here no. 

C: And back in Canada? 

D: Yeah, back in Canada we used to, yeah, nightly news, 10 pm, but here it’s not my routine. My girlfriend 

comes late home from work, then we just eat supper and relax, you know. 

C: Yeah, well you’re probably better off anyways, so.. it’s not a lot of nice things that are going on in the 

world right now. But let me ask you this question: do you think that the debate about foreigners in 

Denmark is important in relation to attracting new people or to keep people or foreigners who are already 

here? You know, the mix between the debate and the rules, is that important? 

D: Well, if I get it right, yeah, I mean any country is better off to have foreign people coming in and helping 

the economy, so yeah, it’s to Denmark’s advantage to get more people coming in, I guess. 

C: So, but do you think that the debate has an effect on whether it’s attractive or not to come, or to stay? 

D: Well, I haven’t really heard what they have been saying, so I can’t really say if they’ve been saying 

anything good or bad about it. 

C: No, but if you should, like your own opinion. Is a debate important, let’s say now we’re talking about this 

specific topic, is that important? 

D: If they follow through on what they are saying. It figures, yeah debate and politics. 

C: Yeah, well usually there is a policy and then you have a debate about it. 
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D: Yeah, because they’re like talking about things, but they have to actually do them after… follow through 

on them. 

C: So it depends you’d say. 

D: Yeah. 

C: So let’s say that they do follow through on a lot of things. 

D: Of what the red block is saying? It would be good like, erm, I don’t what they’re planning on doing, 

they’re getting rid of the point system? 

C: Yeah. 

D: I’m not sure what that will do, like… 

C: The point system for family reunification 

D: Yeah. 

C: They are going to remove it, so you won’t have to save points basically. And there’s going to be some 

other rules. 

D: So basically you just say, well this is who I am, and they’ll say yes or no? 

C: Erm, I don’t know exactly how it’s going to work, but I think that you’ll have more rights as for example 

as a Danish person to say “it doesn’t matter who I fall in love with or who I want to live with, I can get that 

person into the country”, whether he or she has a job or 100.00 kr or, well there was a lot of rules there, so 

they’re going to change that. That’s what they say at least, so erm, but okay. 

D: yeah 

C: So let me ask you, do you think that you are going to stay in Denmark? Would you like to stay in 

Denmark? Or do you and your girlfriend have plans of like going to Canada? 

D: Yeah I think that’s the eventual plan. I wouldn’t mind actually staying here. The Canadian and Danish 

cultures aren’t that different like weather wise and just food yeah so, but she doesn’t really want to stay 

here for some reason.  

C: Okay. 

D: yeah, she wants to leave, I wouldn’t mind staying here. But she wanted originally to go to Australia, but I 

think the plan is Canada. 

C: Okay. 

D: But you never know. 

C: no no. 
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D: It’s several years away. 

C: Yeah well, I guess with her education right? 

D: Yeah exactly, she still has like 5 years. 

C: Okay, so it’s a long education. So another 5 years and she wants to move. She wants to move, that’s 

peculiar eh? 

D: Yeah, well we’ll see what happens in 5 years, because she’ll probably want to work here first to get a bit 

of experience and who knows what happens then like, I’m sure we’ll be married and who knows if we’ll 

have kids or anything like that, so.. 

C: Yeah, and then maybe you won’t feel like moving suddenly to another country, okay. So erm, but you 

wouldn’t mind staying in Denmark? 

D: Wouldn’t be the worst thing would it? 

C: No, I mean I hope not, but anyway. Daniel, what do you consider to be the most attracting thing about 

living in Denmark? 

D: People are nicer, hehe. 

C: Like, nicer than in Canada? 

D: well, not nicer, but they are nice, helpful. Like my girlfriends family helped me like tons throughout the 

whole process. 

C: okay, perfect, so nice people basically is what you are saying, cool. And then to my last question: If you 

could change something within the subject that we’re discussing, the foreign debate, the foreign policy, 

yeah that area. If you could change something, what would you change? 

D: Erm, I think the biggest, like, you do get a lot of help when you get here to, but if there would be like 

some sort of organization that would actually help like specific case workers for example. Because we 

would call all these places, go online, even go there and they would just be like, yeah print this out, fill this 

out, do this and that and you would have to call and find out everything for yourself. What we had to do, I 

don’t know, if someone could guide you through it, because there’s tons of things you have to do to… And 

then you’d do something and we’d hand it in and then they’d be like, no you have to do this too, so... 

C: Okay, so the classic bureaucracy traps? 

D: Yeah exactly. We thought we were finally done and then something else comes up that we’d have to do 

and get this and paper that. 

C: Okay, so you would, well I guess there are 2 options: either make it simple or have a support system, an 

organization that helps people fill the papers that need to be filled in. 

D: Like, they don’t need to do all the work for you, but at least guide a little bit, just to make it a little 

smoother. 
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C: and would it be like sufficient with a book, or should it be like an organization? 

D: As long as the book is updated all the time, because in the past year when I was trying to get all the 

things, the rules would change all the time and all of a sudden the application for spousal was free and then 

a couple of months later, it was 6000 kroner.. 

C: Yeah. How was that? That they changed the rules all the time? 

D: Yeah, you never knew err, like I just got in for a 60000 kroner deposit and now it’s a hundred. It’s a little 

frustrating, because you think you have everything done and then something else happens, but yeah. 

C: Yeah well, obviously that is the way it as, or were at least. I mean it seems like the new government, at 

least what they are saying so fare is that, that is going to change now. I think I showed as well that they are 

going to make 50000 kroner again instead of… but okay, frustrating you say. So would you change that? 

The changing rules? 

D: Well, obviously they’ll have to keep changing, but maybe not every couple of months or six months or 

something like, they’ll change them once very good now, and then every year they can have review or 

something and yeah.. they can’t stay the same forever, I understand, but yeah. 

C: So you’re saying that it has to be dynamic. 

D: Yeah, according to what’s going on in the population I guess. 

C: Okay, okay. So actually Daniel, these were all of my questions and my last question is, if you have 

something you want to add, or have something, this is your chance if have good advice about something 

that frustrated you in the beginning or if you know about something… not that you have to have 

something, but if you do, now’s the time. 

D: No, I don’t know. Just that the best advice for foreigners coming her would be, well I know it’s hard to 

learn the Danish language in your own country before you come here. Like I looked into it in Canada, and I 

could barely find any ways of learning Danish unless it was… all I got was some computer programs that 

were like very simple things. But yeah, that would be advice to anyone coming in it’s: learn the language 

first, and everything will be a lot easier. 

C: Okay, so the language is extremely important? 

D: Extremely important. Even now I’m like modul 5 now and still have troubles getting around sometimes. 

Even though you can get by easily with English, but as soon as you want to enter society in any way, you 

have to talk the talk. 

C: Okay, so learn Danish. Well good, thank you very much Daniel, I don’t have any more questions, so if you 

don’t have any more, I think we should call it the day. 

Bilag 7: Interview med Jyoti fra Indien 
J: Jeg hedder Jyoti og jeg komme fra Indien og jeg er gift og har to børn. 
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C: Okay, Jyoti, vi sidder jo her fordi vi skal snakke lidt om indvandredebat eller udlændingedebat og i første 

omgang vil jeg gerne spørge dig om hvordan du bliver påvirket af indvandrerdebatten eller hvilken en effekt 

har indvandrerdebatten på dig, hvis den har nogen.. har den en effekt eller… 

J: Ja, det havde den, for først tænkte jeg ”hvorfor snakker de så meget om indvandring?” – lad være med 

det. Vi er også mennesker, vi er ikke forskellige vi har to øjne ligesom dem, så hvorfor snakker de så meget 

om indvandrere? De er okay, det er generelt mennesker, det er ikke nogen med et handicap eller noget, så 

hvorfor taler de så meget om det. 

C: Mhm, så du synes de snakker for meget om indvandring? 

J: ja, men det bare lidt ærgerligt når man snakker om at du er indvandrer og du er ikke.. man kan ikke lide 

dem.. 

C: Altså, så du synes det har fået en negativ mening, indvandring? 

J: Ja 

C: Okay, hvorfor? 

J: Mm, jeg ved ikke, altså, vi kom her pga. min mands arbejde. Vi vidste godt, at Danmark ikke er så godt… 

ej undskyld, måske er det ikke en god idé at jeg siger det.. 

C: Nej nej, du skal bare sige hvad du synes, ja… 

J: Ja, så de har brug for det. Det er ikke fordi vi ikke har nogen faciliteter i vores land. Indien er rigtig god. 

Jeg havde faktisk to biler i Indien, men jeg har ikke råd til at have en bil i Danmark, fordi det er for dyrt. Man 

kan ikke få hushjælp, men vi har alle disse gode faciliteter i Indien, så det er ikke fordi jeg elsker Danmark, 

sådan er det ikke. Men vi kom her fordi mulighederne er bedre her og livet er bedre, livsstilen er bedre. 

Men det betyder ikke at vores land ikke er så godt og at vi er ”indvandrere”, that we don’t love our country. 

We really love our country and we’d like to go back there and visit very often, but that doesn’t mean that 

we are inveighing something. Actually it’s Denmark who’s inveighing something, and they want us. 

C: Mhm.  

J: So why this thing? 

C: Okay, so the effect… øh, vi kan godt det på engelsk hvis du hellere vil det? 

J: Nej det er okay på dansk, men jeg kunne ikke forstå hvordan jeg ellers skulle forklare. 

C: Det er også helt fint. Du skifter bare hvis du føler behov, ligesom nu, så må du gerne skifte til engelsk, det 

er helt fint, okay? 

J: Mhm. 

C: Øh, så altså, indvandrerdebatten påvirker dig sådan at du føler hvad? Hvordan skal jeg forstå det? Du 

føler at man føler, man er bedre i Danmark eller hvad? 
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J: Nej, jeg kan ikke forstå hvad mener du? 

C: Altså, indvandrerdebatten. Det er fordi jeg spørger til effekten på dig. Hvilken en effekt har den på dig og 

så siger du ”vi har også mange gode ting i Indien, faktisk ville vi gerne tilbage til Indien, men der er en bedre 

livskvalitet i Danmark” osv. Men hvilken en effekt vil du så sige at denne her debat har på dig? 

J: Jeg kan ikke lide den. Jeg kan ikke lide den. Hvorfor taler de så meget hvis de… hvis nu en indvandrer 

kommer til Indien, så kommer de bare, vi siger ikke noget til dem, de får samme behandling som vi, som os. 

Der er ikke nogen forskel, man kan ikke se forskellen hvis man er udlænding eller hvis man er inder. Det er 

som om Indien er et stort demokratisk land. India is a very big democratic country, so you don’t see that 

people come from different states, different places. We don’t have anything different for them, than we 

have for us. Everything is as if at ease, but yeah if you come as a tourist, there are some places where you 

have to pay more for a ticket and that is everywhere. It’s just paying more for some tickets, no other 

differences there are. So if somebody comes from outside, just be a normal person. Why do have to be 

talking about so much things that you will be giving these things to them and those things to them? Let 

them decide what they want for themselves. 

C: Okay, so how should I interpret it? You feel discriminated? 

J: Yeah, exactly, I feel very discriminated, “Udlændinge, udlændinge, udlændinge”. Oh, my god, I’m a 

human being first. Danish, not Danish, it’s not really important. 

C: Mhm. 

J: I’m just a human being, and I’m really qualified, if even better than you, hehehe, I’m sorry. 

C: no no, everything you want to say, please say it. That’s why I’m here. 

J: Yeah, but it’s like they’re saying “You are an immigrant”. Why this thing? I mean the world is getting 

smaller and there people everywhere and I have met, I mean, I shouldn’t say hundreds, but like tons of 

Danes who are working in India, as on projects and they want to learn about the Indian culture and you 

meet them and they are like, “Oh, I really want to learn about your culture, about your country, because 

my husband is working there, he’s India right now” so. And some are even giving special courses in it at 

Copenhagen University for learning the Indian culture, because they want, they know the industry like, if 

you talk about the economy bloom, it’s in India, not here. So people want to shift there for, ff they have 

some interesting architecture or something. So they’re planning to shift there, so actually it’s the reverse 

trend now. So I don’t think I’m less than the Danes or anything, of course I’m not. 

C: So basically, you are not understanding the debate in general or the focus or what? 

J: Yeah, exactly, I don’t like when somebody ask me “are you a foreigner or a Dane?”. This is something like, 

what the hell are you talking about? Do you really want to know? Why do talk about this, like, I don’t 

know? 

C: Mhm, okay, I think I understand. I think, if I should explain it, what you are feeling is, like you have said, 

you are first and foremost a human being. 
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J: Yeah. 

C: and erm, never mind where you are coming from. Like we should be passed the point where it means 

something where you came from. 

J: Exactly. You know when I came here, somebody asked me if I am South American, if I’m a Christian and 

somebody asked me like… I’m Indian, I’m not Indian, I’m Bangladeshian, Pakistani whatever, how does it 

matter? I’m just a human being. And if I’m nice to talk to, so talk, in other way if I’m not, don’t talk to me, 

leave me alone.. why do you really want to know where I’m from? 

C: Okay, so, first question. Next is about your life here in Denmark. How is your social network in Denmark? 

Do you know any Danish people or is it more like other expats? 

J: I have it every way. I mean. Jeg har rigtigt gode danske venner og jeg har andre internationale venner og 

mange indere også. Ja, jeg har stort social network her. Det er ikke noget problem med integration for mig. 

Det er også derfor jeg siger, hvorfor folk spørger mig, for jeg har ikke noget problem. 

C: Okay, jamen det er også helt fint, men det jeg gerne ville spørge dig om er: snakker I nogensinde i dit 

sociale netværk, snakker I nogensinde om dansk indvandrerdebat og den her, det er ikke noget tema? 

J: Nej, vi bare drikker og spiller spil. 

C: Okay, det er bare hyggefis? 

J: Ja. 

C: Okay, fair nok. Men det kunne godt være jo, at I snakkede om, hvad ved jeg, at nu har Pia Kjærsgaard 

sagt det, eller nu siger Helle Thorning Schmidt eller… 

J: Nej, det har vi aldrig snakket om. 

C: Okay, jamen så vil jeg spørge dig… nu kan jeg så næsten, tror jeg, at jeg kender svaret lidt, men nu 

spørger jeg dig alligevel: Synes du at indvandrerdebatten er vigtig i forhold til at tiltrække og fastholde 

indvandrere i Danmark? 

J: Først og fremmest kan jeg ikke forstå hvorfor, der er en indvandrerdebat, så jeg kan ikke svare på det 

spørgsmål rigtigt. Men hvis jeg kan få et rigtigt svar på hvorfor de har en indvandrerdebat, så kan jeg svare 

på det. 

C: Ja, altså, du kan vel godt have en mening om, om du tror, at indvandrerdebatten betyder noget i forhold 

til fx at tiltrække indvandrere. Altså, sagt på engelsk: does the debate affect the ability of Denmark to 

attract foreigners? 

J: I mean, I’m afraid that you might put a very rood meaning to this, but like, if I’m like, I wouldn’t want 

anybody to come here with lesser skills you know? I really want like, if I’m in India, and I really want.. I 

really hate when people from Bangladesh is coming and they are uneducated labour and they just need 

something, so I think the same for Denmark also, because what I read in the books was that some Turkish 

people they came here and they didn’t have education and they were just using the Danish resources. So if 
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it’s something like that, like the debate is about attracting those kinds of people, of course it’s not really 

relevant. They should have some rules to that like, I mean if you want a country to progress you should 

really have the good people here. I mean good people means the educated ones, the ones who can do 

some work and can give something to society. Maybe they are not doing some jobs, I mean, I’m a 

housewife, I’m not really working so much, but it’s not like I’m a burden to society, if I need I can find a job 

for myself. Of course, I’m a member of a lot of welfare groups in my kids’ school, so I’m doing a lot of 

voluntary work, so it’s not like I’m just a dump or someone who’s just like taking all the money for not 

working. 

C: And that’s the impression you get from the debate? 

J: yeah. I mean of course I really want the good people to come here, but does that mean that I should be 

called immigrant? 

C: Okay… You’re against the whole wording of immigrant? 

J: I’m against the word. I don’t dislike the idea, but I dislike the word. When someone calls me an 

immigrant, it’s really irritating. If someone calls me by my name Jyoti, I’m fine with it. Yeah alright, I’m Jyoti 

from India, that’s okay, but I’m not an immigrant from India, that’s something completely different. 

C: Okay, okay. So erm, well if you should put a comment to the question about whether the debate about 

foreigners is important to attract other foreigners, what would your answer be? It’s like “no”, it’s not really 

important, or? 

J: I think yes, because the red block is really getting good points for attracting the people there, making the 

rules easier, so of course it is good actually. 

C: Okay, so it is, well it is a factor at least maybe? 

J: Yeah. 

C: And what about retention, meaning how we get to keep foreigners that are here. Let’s take you as an 

example, I could ask you the question: are you considering staying in Denmark forever, I mean is that your 

plan, or what is your plan? 

J: Min plan er, jeg mener, vi kan godt lide Danmark, vi vil gerne være her, men det kommer an på min 

mand, for han vil gerne skifte sit arbejde, men han kan ikke fordi han ikke er dansk. SÅ han kan ikke finde et 

bedre job. Og hvis han finder.. He want to work in Carlsberg or maybe Vestas or KMT, but they just want 

Danish there, so he’s trying learning Danish, but of course I know, because I’m in the module 5 and I’m 

really not that comfortable with Danish, I cannot teach him Danish and would not like to be… so I know, like 

if you say that, well using your Danish would double your possibilities, but it’s not really possible for us, 

because we have used English so often and people here understand so well, that we don’t really feel, you 

know… so I don’t think that this thing can help to retain people, it’s more like, if they introduce some laws 

where it’s not necessary to use Danish at the work place. You shouldn’t have this in the job advertisement, 

that you don’t need Danish very good skriftlig and verbal Danish. Then that can be attractive for foreigners, 

but if they don’t have this thing, because you see many jobs where like “man skal være flydende skriftlig og 
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mundtligt”, but that’s not really possible for outsiders, because Danish is a difficulty language. So I don’t 

think that laws can help, it’s more like changing the mentality of the employers. 

C: Okay, erm, so that more or less answers my question “do you imagine to stay and live here in Denmark”? 

So your answer is yes or your answer is, it depends? 

J: It depends. 

C: What does it depend on exactly? 

J: If the work places are offering more or better facilities for outsiders. 

C: Okay, so more, I guess we could say, or as I understand it, we are talking about a more flexible … 

J: Flexibility in the language 

C: In the language part, okay. 

J: Yeah, it’s only towards if I’m speaking the language, nothing else. 

C: Okay, so an important factor for you, is, that you don’t have to be that fluent? 

J: Exactly. I mean, even after staying here after 3-4 maybe 5 years, I don’t expect to be very fluent in 

Danish, because wherever I go, I just start speaking in English, and people say okay, go on. So there is no 

point where I can just become fluent in Danish. It’s just when I’m talking to my kids or their friends, 

because they don’t know English. So at that point I really speak Danish, because I don’t have any other way. 

Otherwise, as when you just came, I just switch to English. 

C: Yeah, so erm, my next question is: what do you consider to be most attractive about living in Denmark? 

J: It’s a very good place for the kids. 

C: A good place for the kids? 

J: Yeah. They have all the facilities, everything is for the kids. 

C: Okay, so that’s the number one? 

J: The most attractive, yes. I’m not saying a good place for kids, I’m saying the best place for kids. 

C: Ah, the best place. 

J: Yeah. 

C: Okay. Well that’s positive, right? 

J: Yeah, that’s why I want to be here. Not because of the language. 

C: No, but the kids. You see they have a good time here? 

J: They are having the best time of their life here. 
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C: Okay, perfect. So anyway, my next question is, if you could change something, we have sort of talked 

about, but let’s go back to that. If you could change something on this foreign debate area, what would you 

change? 

J: The English, I mean, if you really want to attract foreigners, please take this “fluent in Danish” away. 

C: Okay, the language barrier. 

J: Yeah, the language barrier. I mean of course they should know Danish, I’m not saying that they shouldn’t 

know Danish, it’s very important, like you cannot treat the products name or anything, if you don’t know 

Danish, but the fluency is something else. You should know Danish, but the fluency does not come… you 

have to be here like 10 years or something, then you become very fluent, but it’s difficult now to speak. 

C: Yeah, so that would be what you would change. So actually I don’t have any more questions, just if you 

have something you want to add? If you have anything within the subject that you would like to add, I don’t 

know if you have something on your mind? 

J: Yeah, actually I have, about immigrants. My husband is very strong, he’s like if I want this thing I will have 

it, but I have seen many Indians, like what they do, they come here, they then become members of some 

associations and now like, you don’t want to go back to India, because if you consider the salary, the salary 

is really like sort of, I think like 6 times as high as compared to Indian tariffs. Of course that is a reason for 

being here, you know, money makes the man go “OH”. Yeah, so that’s the reason for being here. So what 

happens, like they just keep on tolerating the, what do you say, the prejudice by the working, by the 

employers, because they don’t want to go back, but simply they are just not educated about the Danish 

laws, like they can become members of some unions, who can help them fight against something… so I 

think they should be introduced, so if somebody comes with a work permit, he or she should become a 

member of some union to help or, you know to help fight his point, it’s very important. It should become a 

law. 

C: Okay, a law that foreigners coming to Denmark have, let’s say an union an organizations they can go to 

for help, basically, if they are experiencing prejudice,  is that what I heard you said? 

J: Yeah. Because like, I have seen people who just… I mean Denmark is a good country, you guys only work 

for 37 hours per week, but I have seen people who was working 45 hours per week and they don’t get paid 

for overtime, but they just keep working because the boss is sitting on their heads, it’s yeah. 

C: Okay, so well that’s interesting, that you have experienced that and prejudice and stuff, because that’s 

illegal you know… 

J: Yeah, I know, if like there are 30 people in a company, then the company should hire one person and he 

should be representing the company and he should be elected by the company or company’s employees, 

but that’s not being implemented actually. Because I’ve been… I know a lot Indians who have the same 

problem with the companies. 

C: Okay, but do you think that has anything to do with a foreigner debate in Denmark? Like there is an 

attitude? 
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J: Of course it has, of course it has. You remember the CS case? They fired a lot of Danes because they were 

inviting Indians here and I don’t know what happened after that thing, but everything is affecting. Now 

people a very afraid of employing Indians because you know what happens, because Indians are really hard 

working and Danes are really good, but if you compare, like we Indians really work more than 37 hours per 

week, so we keep on working, when we are working. So what is happening like, Indians are really, Indians 

want to come, or course because of the better pays, but Danes are really scared of hiring them. So I mean, 

and when they hire them, they just use their own laws, because they want to come here. So it is affecting a 

lot, it’s both ways like, if you want somebody to work, you know like, if it’s people from Afghanistan and 

people who comes here for asylum or something, it’s not the same thing with Indians. They don’t come for 

this, they are coming because Denmark is lacking something. So if they want them to come, they have to 

give them the better facilities, better protection for their rights. I have seen many families going back and 

even I am considering going back nowadays, because I’m not really happy with the Danish rules with 

immigrants. 

C: Okay, so you are actually considering going back with your family? 

J: Yeah, that’s right, because I think there is a lot of prejudice at the working place. If I’m talking about the 

social network, I’m really happy, I have very good Danish friends, there is no problem in that way. 

C: But like prejudice and exploitation actually, is what I’m hearing you say a little bit, in the work place? 

J: Yeah definitely. 

C: Okay, that’s the first person; I’ve talked to, who have said that. 

J: It’s because I’m the first person you talk to who has come here on a work permit. The others have come 

here on green card or their “dansk kæreste”. 

C: Yeah, okay, so it’s nice to have a representative from that perspective as well. Because that’s also what 

they are talking a lot about right. 

J: Are they? 

C: Well the politicians are talking about… 

J: I haven’t really heard the politicians talk about the work permit. I’ve heard a lot about the green card, the 

residence permit, but actually I have never heard a single word about work permit. 

C: No, okay. Well it’s also difficult to get an overview of what is what, what are they talking about, but yeah, 

working permit has definitely been a topic in the debate as well. And I have read about what you are 

saying, but I have to admit, that I thought that those things weren’t going on a lot any longer. So that’s 

another reason I think it’s important that we as a country include the people living here, because that is 

what a country consists of right, the people who live in it. And you live here right, so you should have some 

say in this debate and your opinion and your experiences are important to improve and be better basically, 

so, yeah, that’s why I’m asking as well.. 
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J: Yeah thanks for asking. And I don’t hope I have provoked. I was just using some words like Danes and 

Indians, but I really don’t mean, like, I don’t see Danes as behind in anything, of course not, even Skype was 

invented by a Dane, and that’s a boom now, you know. I’m not saying that, but at the moment there are 

some skills where Indians are better. It’s not like, maybe the Indian population is so much that you have no 

Indians in particular fields compared to Danes because Denmark is a small country. So we have more skills. 

It’s not like we are better, I really want to correct myself, it’s more, not better maybe. But like we are 

bringing the skills, it’s not like we are saying just pay us without we do anything. We are giving you 

something and you are giving us something in return for that. 

C: Mhm, yeah. 

J: I’m speaking as an Indian, I’m not speaking as immigrant or something. 

C: No no, I understand. And it is really helpful. 

J: Yeah, I just say what I feel, maybe it’s rood or something? 

C: No no, well I’m not that easy affectable anyway, but I don’t consider it to be rude. I have heard worse, 

much worse, but like I told in the beginning, I’m not here to sit and hear you talk nice about Denmark, 

because that makes me feel good, that’s not the point. To say it directly, I don’t care about what you say in 

the sense that I’m trying to make you say something. I’m trying to make you say exactly what you just did: 

what you feel, what your opinion is, what your experience is, because that is what I would like to know and 

use for my assignment. So in that sense my opinion doesn’t matter for this, or it shouldn’t at least, you 

know? 

J: Yeah. 

C: I’m trying not to let it affect it. So yeah… But do you anymore you would like to add? 

J: No, that was it. 

C: Okay, well it was quite a lot, so thank you very much and I’m going to stop here now. 

Bilag 8: Interview med Rita fra Portugal 
R: Jeg hedder Rita, jeg kommer fra Portugal. 

C: Okay, så Rita fra Portugal, du ved jo at vi skal snakke lidt om udlændingedebat og politik og hele det her 

sådan, fra indvandreres synspunkt i Danmark kan man sige. Og mit første spørgsmål, det er, bliver du 

påvirket af indvandredebatten i Danmark? Eller, kan man sige, har indvandredebatten i Danmark en effekt 

på dig? 

R: Ja, selvfølgelig for jeg er indvandrer. Øhm, jeg var lidt chokeret over og nogle gange var jeg lidt nervøs 

fordi det er ikke sjældent… de bruger ofte nogle stærke ord, nogle voldsomme ord kan man sige, selvom de 

ikke tale rom mit hjemland, de taler om andre lande, men man er udlænding, man er altid en mærkelig 

forskellig person her, så man bliver vist på samme måde her. 
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C: Okay, så man kan sige du føler, at når der bliver snakket om udlændinge og indvandrere, så snakker man 

også om dig? 

R: Ja, præcis. 

C: Okay. Og det påvirker dig, men hvilken en effekt har det så på dig? Du siger de bruger voldsomme ord en 

gang imellem i hvert fald, men hvad føler du, hvad gør det ved dig, har det nogen effekt på dig? 

R: Ja, øhm, fx det var meget svært for mig at finde job og jeg tænker at det kunne være svært, hvis 

danskerne tænker på den samme måde… 

C: Altså den samme måde, som det man hører i debatten? 

R: Ja, som man hører, præcis. Og jeg vil gerne gøre mange ting i Danmark, jeg er meget ung, men jeg får 

måske ikke mulighed for det, hvis man tænker på mig ligesom en uønsket person. 

C: Okay, føler du det, eller er det sådan du synes det er? 

R: Jeg var rigtig bange for det, men heldigvis jeg har et godt jobmiljø, så det står i modsætning, ja. 

C: Okay, så man kan sige at dine praktiske erfaringer har været gode… 

R: Meget forskellige… ja. 

C: Eller forskellige fra indvandredebatten som sådan.. 

R: Ja ja, meget forskellige, helt forskelligt. Jeg kan ikke sige ”det”, men jeg kan sige det. 

C: Ja, okay, jamen det er jo lidt pudsigt kan man sige, eller ”peculiar” på engelsk. 

R: Ja. 

C: Okay, men det er jo positivt, at du har haft gode erfaringer på arbejdsmarkedet i Danmark. 

 

R: Ja, 

C: Okay, fantastisk. Men så skal jeg høre dig, hvordan er dit netværk i Danmark? Er det sådan andre 

internationale mennesker, eller har du en masse danske venner eller… dit sociale netværk i Danmark, 

hvordan er det? 

R: Jeg har ikke så mange danske venner fordi øhm, fordi jeg og min mand er portugisere, øh, men jeg har 

nogle gode venner. Jeg har min nabo, som bor alene og hun er glad hver gang besøger hende. Jeg har også 

en veninde som er gift og har tre små døtre, så hun har meget travlt, så vi besøger hende sjældent…? 

C: Sjældent, ja. 

R: Øh, men de fleste i mit netværk er udlændinge eller portugisere, ja. 
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C: Okay, så vil jeg gerne spørge dig om, når du så er sammen med dit netværk, fx andre portugisere eller 

andre udlændinge, snakker I så nogensinde om det her, altså indvandredebat i Danmark, er det noget som I 

snakker om? 

R: Ikke så meget. 

C: Nej. 

R: Ikke så meget fordi de fleste af dem har arbejde og har et stabilt liv, øhm, de er ikke bekymrede over det. 

De får ikke så meget i deres miljø, sådan en dårlig… They don’t feel that it’s a hostile environment or 

anything like that. 

C: Nej, et fjendtligt miljø, “hostile” er “fjendtligt”. Men okay, nej, det er ikke noget der bekymrer dit sociale 

netværk, den her måde man snakker på i debatten, kan man sige? 

R: Nej, faktisk kan man sige, at portugisere er velorganiseret som netværk her i København. De har 

portugisisk undervisning for børn igennem Københavns kommune, øhm, ja. 

C: Ja, jamen øh fint. Så det er jo fantastisk kan man sige. Mit næste spørgsmål Rita, det er, om du tror at 

indvandredebatten er vigtig, i forhold til at tiltrække (attract) og fastholde (retain/keep) indvandrere i 

Danmark? 

R: Øh, det kan godt være, øhm, det kan have indflydelse på fx nu er det krisetid i Danmark og hvis det er 

meget svært at finde arbejde, hvis det er meget svært at udvikle netværk, eller at vær et helt menneske, 

man tænker at komme tilbage til øh… I’m going to change to English, if that’s okay. 

C: Yes, absolutely, no problem. 

R: Erm, I’m not saying that this is the main factor to decide to come back, but if you have other factors and 

you’re in the middle of “should I go or should I not” things are not so well, then that can influence, because 

you don’t feel welcome, and it’s very important that you feel welcome. You have to, I used to say, you have 

to wish everything double, because you don’t have your family here, you don’t have your friends, you have 

to want it really on double and if you don’t feel that support and for the opposite, you feel really violent 

words, you come back. 

C: Mhm, okay, so that’s interesting though, but is this something you have considered? 

R: No. 

C: Okay, do you know someone who has considered it? 

R: Yes, erm, actually I read an open letter from a Portuguese who is here from 5 years, because there is a 

lot of Portuguese who is applying to her, she’s a member of the group, the official group who answers to 

everyone, because there’s a lot of Portuguese who want to come here to work, because we have a crisis to, 

and she said, I received so many letters that I’m just going to do one letter to answer them all. And she was 

explaining a lot of things about her experiences in Denmark and then people started to make comments, 

and there was a man who came here to help his family, his wife and kids live in Portugal, he came alone 

and as I understood, he came here without a job. And it was so erm, difficult for him to find a job that he 
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decided to… Because first it was hard for him to get the CPR number and it was because of that he couldn’t 

find a job. So he was like, if the CPR number is not coming this week, I’m going back to Portugal. And 

actually his CPR number came, so he stayed a little more and that’s what I mean, if people don’t manage to 

find a stable life or manage to get work and there is this limit, they decide to go. And now he’s living in 

Portugal because of all the problems he had. 

C: Okay, so your opinion is that in that sense, yes, it might be the last drop in the glass of water that makes 

it flow over, so to speak. 

R: Yeah, it’s because people, at least most of them who commented the letter, know that you have to make 

a double or ten times bigger effort to do whatever you can to integrate, find a job, maybe jobs in other 

areas, maybe jobs you never have done in your homeland. Many of them have done things they never did 

in Portugal and erm, they have this courage to try, but if they don’t get it, then comes a big 

disappointment… 

C: Yeah. 

R: And now, in that moment of big disappointment and then if you see this in television that makes the 

final drop like you said. 

C: Yeah, okay. Well thank you for that answer. Erm, ja mit næste spørgsmål, og nu snakker jeg på dansk, 

men hvis du har lyst til at slå over i engelsk, så gør du bare det, for det er lige meget for mig. Mit næste 

spørgsmål er, vil du gerne blive boende i Danmark? 

R: Ja, det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne øh, det var faktisk meget svært i begyndelsen, fordi min mand 

arbejdede, men jeg havde ikke fundet arbejde i 9 måneder. 

C: Okay. 

R: Og det var nogle laaange 9 måneder, hehe, men øh, hele Danmarks ting er retfærdige. Du har et 

retfærdigt samfund og det er retfærdigheden jeg er inspireret over kan man sige. I Portugal hvor samfundet 

er i krise og det er stor uenighed mellem de rige og de fattige. Vi er blevet Latin Amerika og det er meget 

svært for unge at få et liv, få en lejlighed, få børn.. 

C: Mhm. 

R: Jeg føler her, at jeg har en fremtid, selvom jeg er langt fra min familie. Det er meget svært for 

Portugisere at være langt væk fra familien. 

C: Det ved jeg det er, men så handler det jo selvfølgelig bare om at tjene nogle penge, så man kan tage ned 

og besøge familien engang imellem. Altså nu er min kæreste jo fra Spanien og det er, nu ved jeg ikke om 

det er generelt, men i hvert fald for hende, og nu kan jeg høre det også er noget, der betyder meget for dig, 

at det er svært at tage væk fra sin familie, men det tror jeg for mange danskere ikke er stort et problem og 

det har selvfølgelig også noget at gøre med velfærdssamfundet i Danmark, at man er mindre afhængig af 

sin familie, men ja det er meget svært og jeg kan godt forstå at det er hårdt. Der er også en meget 

anderledes kultur i Danmark, nu skal jeg ikke sige at Portugal og Spanien er det samme, men sådan i 

Sydeuropa går man ud og man er sammen og man er mange mennesker hele tiden, hvor i Danmark er det 
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mere dig og din mand derhjemme og der en lang vinter hvor man bare sidder indenfor og det er hårdt. Jeg 

tror næsten man skal være født i Danmark for at synes at det er fint, fordi for mig er der jo ikke noget nyt i 

det, men jeg kan godt se at det er anderledes fx i Spanien den måde det hele forgår på. 

R: Ja og vi elsker at snakke, vi snakker på café med mennesker som vi ikke har set før og… 

C: Ja ja, lige præcis, der sådan en meget øh, det er rigtigt, det er meget anderledes det der, så sådan er de, 

men nå, tilbage til det her Rita, så det forestiller du dig, altså at blive boende i Danmark, fordi du kan se en 

fremtid her. 

R: Ja. 

C: Og så er mit næste spørgsmål så om du ville anbefale andre at flytte til Danmark? 

R: Ja, det ville jeg. 

C: Ja, hvorfor? 

R: Jeg talte før om det åbne brev og min kommentar til brevet var at selvom dansk er svært at lære, har 

man også mange muligheder og gratis kurser. Jeg var imponeret og meget overrasket over det. Øh, jeg var 

på et kursus fra Københavns kommune som hedder ”Få et job i Danmark”. Og jeg var også på et lille 

introduktionskursus om samtale og dansk arbejdsmiljø, men det var en lille introduktion fordi jeg ikke 

havde nok danskkundskab til at gå videre fordi der er også et intensivt kursus som klargør dig til en samtale 

på dansk, men på det tidspunkt var jeg ikke klar til det, men det er også gratis og det var perfekt fordi jeg 

følte mig ”lost”… 

C: Ja, fortabt. 

R: Fortabt da jeg kom og jeg følte at åh, Københavns kommune har det for mig, jeg var glad over det. Jeg 

var også på et rengøringskursus hvor jeg kom i praktik som køkkenmedhjælper i en børnehaves køkken. 

C: Mhm. 

R: Og det var en god praktik fordi min chef var meget sød og jeg kunne snakke med børnene på dansk… 

C: Ja, selvfølgelig… 

R: Ja, og det var også gratis fordi jeg er i mi integrationsperiode. 

C: Ja. 

R: Og lige nu er jeg i praktik i et konstruktionsfirma, som bedre ligner mit job da jeg er uddannet arkitekt.. 

C: Okay. 

R: Og ja, jeg føler mig meget glad for det. 

C: Ja, fantastisk, så nu er der måske håb for, at i fremtiden kan du arbejde dig op til at arbejde med det som 

du er uddannet som fra Portugal af… 
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R: Ja, trin for trin, men fordi der er krise, og arkitektur, det er også svært for danskere ikke kun for 

udlændinge, så ja, jeg er glad for det. 

C: Okay, ja. Så ja, du ville anbefale andre at komme til Danmark også, som jeg forstår det? Fordi der er 

mange muligheder, er det det, som jeg hører dig sige? 

R: Der er mange muligheder. Man kan virkelig bruge velfærdssystemet, som jeg forklarede før, der er 

retfærdige værdier for alle. Man kan tage gratis kursus fordi man gerne vil arbejde og det synes jeg er 

spændende. 

C: Ja okay. Jamen så har du næsten svaret på mit næste spørgsmål, som er hvad du finder mest attraktivt 

ved Danmark. Men det kan jeg næsten forestille mig, at du lidt har sagt, altså det her med muligheder og 

retfærdige værdier, er det det du siger? 

R: Ja, øhm, jeg tror, jeg er ikke sikker, men hvis man gerne vil, kan man opnå resultater og personlige 

resultater på personlige ønsker om karriere, man kan gøre det og man kan nogle gange gøre det gratis. 

Man behøver ikke ens forældres hjælp, ligesom i Portugal. Og vi kan opnå noget frihed, at være 

selvstændig, jeg har min egen uddannelse og nu kan jeg åbne mit eget firma måske – en god horisont. Pga. 

værdierne, pga. det danske system. 

C: Okay, interessant. Mit sidste spørgsmål er, hvis du nu kunne ændre noget i forhold til indvandredebatten 

og politik, hvad ville du så ændre, hvis du kunne bestemme? 

R: Ja, vi talte inde i klassen om hvorfor udlændinge ikke kommer sammen til debatten. Øh, udlændinge som 

har boet her flere år og udlændinge som er danske, men har en udenlandsk baggrund, hvorfor bliver der 

ikke talt om deres erfaringer om deres gode liv her? Måske fra mange generationer. Hvorfor er det kun 

danskere som taler om os? Og jeg vil gerne ændre tonen, hvis jeg kunne, for jeg er ikke kriminel, du kan 

kigge i min fortid i Portugal, jeg har altid været en god pige, hehe. Jeg er ikke kriminel og jeg pludselig bliver 

jeg set som en kriminel, det er meget mærkeligt. Jeg har aldrig været set på, på sådan en måde før. 

C: Nej, okay. Så du føler at debatten definerer dig eller, og ser på dig…? 

R: Ja, øh, altså debatten er meget lukket og der er jo forskellig slags indvandring i Danmark, men det er kun 

de kriminelle der får… måske er det ikke så vigtigt og betyder så meget for samfundet. Måske de fleste 

udlændinge betyder meget for samfundet. Vi arbejder, vi har børn, vi betaler skat, åbner firmaer. Jeg var til 

en forelæsning med en kvinde som er entreprenør, øh, de fleste af dem var udlændinge, ja… 

C: Ja, så hvis jeg skal summere op hvad jeg har forstået du siger, så er det at, du synes at der skal være flere 

udlændinge og indvandrere i debatten… 

R: I debatten ja. 

C: Altså, vi skal inkludere flere indvandrere i debatten, er det sådan jeg skal forstå det? 

R: Ja, og også at debatten skal handle om flere udlændinge, som har udmærket integrationssager. 

C: Altså, et fokus væk fra kriminalitet og over på… 
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R: Noget positivt. 

C: Noget mere positive ting. Eller i hvert fald bare et bredere fokus. 

R: Ja, og det kunne jo godt påvirke dem, som er kriminelle til at starte et nyt liv. Man kan forbedre det, hvis 

man viser de gode eksempler. Det synes jeg. 

C: Ja, men det øh, har du nok ret i, det tror jeg helt bestemt. Interessant. Men Rita lige her til sidst, uij, 

klokken er mange, du skal faktisk hjem, den er 12, men jeg vil også kun lige spørge dig, om du har noget at 

tilføje? Er der noget andet du gerne vil sige, for jeg har ikke flere spørgsmål, men hvis der noget du gerne vil 

sige i forbindelse med udlændingedebat eller noget, så har du muligheden nu. 

R: Ja, øhm, det er helt forskelligt hvad jeg har hørt i den politiske debat og hvad jeg opnår i arbejdsmiljøet. 

Hvorfor kommer danskere som har et åbent synspunkt ikke også ind i debatten? Der er flere virksomheder 

som er multinationale, hvorfor kommer vigtige personer herfra ikke ind i debatten og taler ”åh jeg har 

medarbejdere fra hele verden og de arbejde rigtigt godt, jeg vil ikke at de tager tilbage til deres hjemland”, 

øhm, samfundet er ikke kun politik, det er også virksomheder, medarbejdere. 

C: Ja, helt sikkert, ja, okay, meget fint. Men hvis du ikke har mere Rita, så vil jeg stoppe diktafonen, så du 

også kan få fri, så jeg stoppe her. 
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KOMMENTAR TIL DE OFFICIELLE DANMARKS UDTALELSER 27.LO.?0L[

Ieg er fuldstændig enig med Bent Melchior i "at der bruges ukvemsord" i.

udlændingepolitik debat i Danmark. Itlår'de refererer til wdlæ.qdlwl i deres forhold til den

danske samfund bruger kendte politikere ord og udtryk som 11. -1y.,;:[<riru,ina]itst", "risiko

for at bryde"(Pia Kjærsgaard), {diskrimination" (Bertel Haander), "fristes til at stjæIe",

lt$gr'lee*rtrt (Mogens Lykketoft) "muslimske fædre[...)voltager deres døtre" (fesper

Langbale).

Hvor diplomatiske er denne meninger, ikke? Ligesom Bent Melchior ville jeg gerne tro at
.'detvarenlapsus'',mendetsketivirkeligheden.'.Derfor

. Desunden er det en skam at nffi,
somhar.eto.ffentligtanssar,@endanskesamfundmedsådan.#hw*ryudtalelser.

Det medvirke til agryS$g og det er,i modsætning til hvad at integrere betyder.

Hvis jeg skulle bestemme ville edet for de

ulemper. Det er fler . F, eks. kan

den danske stat opnå en balance i velfærdssystem hvis det er flere at betale skat. Mange

eurcpæiske lande har problemer med stigningen i ældrebefolkningen. Danmark kan

måske undgå problemetbedre med hjælp fra de unge aktive arbejdsstyrke som har

kommet Det kunne være dejligt at vide hvor mange udlændinge arbejder i Danmark nu.

ffi ?

Jeg synes det effi&fred,M at noglqmffi og andre debattør har fornuftige

holdningerogpegerpåde.F.eks.sigerBentMelchior:
"feg ved ikke om de nævnte citater af Mogens Lykketoft var en lapsus, eller om der virkelig

er åbnet op for en anstændig debat hvor alternativer til den førte politik i det mindste tør

nævnes uden at der bruges ukvemsord i den anledning."
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Kronik: Generaliseringerne har invaderet Danmark 

' Tag det nu roligt!' lød svaret fra myndighederne, da jeg troppede op for at lade mig registrere, så jeg kunne 

komme i gang på det danske arbejdsmarked. Jeg havde forventet at møde et åbent og venligt folk, i stedet 

mødte jeg et land, hvor indvandrere pr. automatik betragtes som et problem 

Af Dagmar Fink 

Før man flytter til Danmark, hører man ofte, at danskerne er venlige, åbne og afslappede. 

Når man så er ankommet, får man at vide, at man skal integrere sig, skal lære dansk, skal være aktiv i samfundet. 

Man hører også en masse om udlændinge, som ikke gør det. 

' Skal' er et af de første ord, man lærer på dansk. Det er i hvert fald et af dem, man hyppigst støder på som udlænding. 

Har du nogensinde lagt mærke til, hvor ofte sætningerne om udlændinge indeholder ordet skal? Derimod hører man næsten aldrig ordet 

' bidrag'. Det er en skam. Tænk hvis din chef blot ville tale om dine pligter og de ting, du og de ansætte ikke gør eller magter, hvor stor 

ville din motivation så være? Hvor længe ville du blive i dit job? Ville du overhovedet tage det job? Nej vel? Du ville miste motivationen. 

Blive ked af det. Føle dig forfulgt. 

Det er præcis sådan, udlændingedebatten risikerer at virke. 

Takket være danskundervisningen ( et rigtig godt tilbud) kan udlændingene følge den negative udlændingedebat, og mange beskriver 

deres oplevelser til venner i udlandet eller på deres internetblogs. 

Debatten bliver med andre ord ikke inden for Danmarks grænser. Den påvirker milevidt. Ville du flytte til eller blive i et land, hvor man 

snakker så generaliserende og respektløst om udlændinge? Hvis du havde valget, ville du så ikke hellere rejse til et sted, hvor du var 

værdsat? Veluddannede mennesker har valget. Derfor forlader mange Danmark. 

Når man hører den negative danske udlændingedebat, skulle man tro, at næsten alle udlændinge er uvillige til at integrere sig. At de er 

en byrde for Danmark. Men hvor mange af dem udgør virkelig et problem? Det bliver der aldrig sat tal på. 

Udlændigenetværket Worktrotter, som jeg leder, har over 7.000 medlemmer. 

Når jeg taler med dem, hører jeg, at de lærer dansk, har et arbejde eller søger efter et job. De vil gerne imødekomme danskernes krav. 

Hvor er de i debatten? 

Uvenlige myndigheder  
Jeg er selv udlænding og indvandrede i 2006 fra Tyskland. 

Et af mine første møder med den negative holdning var i statsforvaltningen. Som EUborger havde jeg udfyldt min ansøgning om 

registrerings -certifikatet med oplysninger om min uddannelse som softwareingeniør og min mangeårige erhvervserfaring fra 

innovationsområdet hos IBM og Mercedes-Benz. 

Jeg følte, at jeg havde mange værdifulde kompetencer at tilbyde. Da jeg afleverede ansøgningen, understregede jeg, at jeg glædede 

mig til at arbejde i Danmark. »Tag det roligt! Nu skal vi først se på din ansøgning,« lød svaret. 

Jeg var lamslået. Var det det Danmark, der har brug for dygtige tilflyttere? Jeg forventer ikke, at veluddannede mennesker bliver bedre 

behandlet end danskere, men hvis de får en dårlig behandling, er der høj risiko for, at de ikke bliver! Problemerne med den manglende 

anerkendelse af mit initiativ fortsatte. F. eks.da jeg researchede til bogen The Worktrotter Guide til Danmark, som skal hjælpe expats 

med at finde vej i det danske system. Jeg ringede til mange myndigheder for at kunne beskrive de danske procedurer rigtigt. Jeg følte 

mig sikker nok til at tale dansk og blive forstået. Med al den snak om, at udlændinge skal lære dansk, havde jeg forventet, at min indsats 

ville blive værdsat. Virkeligheden var langt fra sådan. Reaktionen var ofte direkte nedladende. 

Mange af mine udenlandske venner har haft lignende erfaringer. Det er vores indtryk, at den generaliserende tone i 

udlændingedebatten har malet et billede af, at vi alle er uuddannede og uvidende. 

Men det er kun vores dansk som fejler. Vores IQ er der ikke noget i vejen med. 

Når jeg fortæller danskere om mine erfaringer, svarer de, at de selv har haft lignende oplevelser med myndighederne, og at det 

sandsynligvis ikke har noget at gøre med, hvor godt vi taler dansk. 

Men ligegyldigt hvad der er årsagen til den dårlige behandling, er der ingen tvivl om, at den er uheldig; Uvenlig behandling fra 

myndighedernes side kan have indflydelse på, hvordan man opfatter Danmark, fordi det officielle Danmark i mange tilfælde er de første 

danskere, man møder. 

Halvhjertet integration 
Da jeg kom til Danmark, kastede jeg mig straks over de danske aviser for at lære sproget og landet at kende. 

Her var der meget snak om, at udlændinge skal integrere sig. Det ville jeg selvfølgelig gerne og søgte derfor efter 

integrationsprogrammer. Da jeg ikke kunne finde nogen, som passede, skrev jeg til integrationsministeren. 

Jeg var meget imponeret over at få et svar - desværre var indholdet knap så imponerende. 

Beskeden var, at jeg allerede var integreret, fordi jeg havde uddannelse og job! Men betyder integration ikke, at man er en del af 

samfundet - ikke kun af arbejdsstyrken, som ministeriet fortolkede det? Er man ikke først integreret, når man er i kontakt med landets 

befolkning? Problemet er, at den slags integration, som jeg søgte, kun kan lade sig gøre, hvis danskerne er åbne over for 

udlændingene. 

Her halter det i Danmark, viser en rundspørge, som Worktrotter gennemførte blandt 6.000 medlemmer i 2010. På spørgsmålet ' Opfatter 

du danskere som åbne over for udlændinge, der bor i Danmark?' svarede 48 pct. af de adspurgte ' nej' eller ' slet ikke', 28 pct. svarede ' 

hverken eller', og kun 24 pct. svarede ' ja' eller ' meget'. Det var altså kun knap en fjerdedel, der virkelig følte, at danskerne er åbne over 

for de udlændinge, der bor her. 

Det interessante er, at 98 pct. af deltagerne har en god uddannelse - de tilhører altså netop den gruppe, som man behøver i Danmark. 

En af årsagerne til det negative resultat er, at mange har det rigtig svært med at komme i kontakt med danskere. 



Og når denne kontakt mangler, hvordan skal udlændingene så integrere sig? Hvem skal de lære ordentlig dansk af? Hvordan kan de 

lære de danske værdier? Hvordan kan integration fungere, hvis de færreste møder danskere? 

 

Lad os mødes 
Man kan pege på politikere med nationalistiske synspunkter, når skylden for den negative debat skal fordeles. 

Men den negative tone har eksisteret så længe nu, at den har forplantet sig til den generelle offentlighed. I dag har en hvilken som helst 

dansker en klar mening om udlændinge - også hvis de slet ikke har kontakt med dem. Danskerne er ofte overraskede, når de møder de 

enkelte udlændinge og ser, hvor meget de afviger fra klicheen. 

Hvor mange udlændinge har du kontakt med, kære læser? Hvis du gerne vil ændre det, er du velkommen til at deltage i vores 

arrangementer - f. eks. SpeedNetworking. 

Her kan du få kontakt til fagfolk fra udlandet og samle viden, der gavner dit arbejde. 

Vi er meget interesserede i at møde dig. Ikke mindst fordi det kan hjælpe os til at korrigere vores billede af danskerne. 

Måske er det ikke alle, der har en negativ holdning til udlændinge?  

Udlændinge skal deltage  
Jeg har deltaget i stribevis af møder, hvor det stort set kun var danskere, som diskuterede intenst om udlændinge. 

Det er en skam, for tonen ville være meget mindre generaliserende og udbyttet af møderne meget bedre, hvis udlændinge var en del af 

dem. 

Og hvor meget bedre ville integrationsprogrammerne ikke fungere, hvis de fremmede ikke kun var deltagere, men også medvirkede 

aktivt til udviklingen og driften af programmerne? Hvem ved bedre, hvilke udfordringer vi møder, og hvilke løsninger der findes? Kunne 

du forestille dig et projekt for kvinder kun kørt af mænd kunne blive til en succes? Nej vel! Mange af os er meget aktive og laver 

aktiviteter for at gøre det nemmere at falde til i Danmark. Hvorfor ikke udnytte det potentiale? Jeg skrev bogen The Worktrotter's Guide 

to Danmark, fordi ingen lyttede til mig. Her er kulturelle og praktiske aspekter forklaret i detaljer og fra de fremmedes vinkel. 

Det samme gør jeg i mine præsentationer for udlændinge og danskere. Denne vinkel hjælper ikke blot udlændinge; mange danskere 

melder tilbage til mig, at de også lærer meget om Danmark. 

Vores viden kan være af stor værdi, også for danskerne. 

Dagmar Fink er oprindeligt fra Tyskland. Siden 2006 har hun boet i København sammen med sin danske mand. Hun leder Worktrotter, 

som er et netværk for expats, og arbejder med forretningsudvikling hos IBM. 

KRONIK@INFORMATION.DK 

48% af udlæn -d ingene i Dan -mark opfatter ikke danskerne som åbne. 
 

Billedtekst: Udlændingedebatten i Danmark handler mere om ander -ledeshed end om indvandrernesressourcer, mener Dagmar Fink. 
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Alt materiale i Infomedia er ophavsretligt beskyttet 
 
Kunden må ikke sælge, videregive, distribuere, gengive eller mangfoldiggøre materiale fra Infomedia uden særlig og skriftlig aftale med 
Infomedia. Overført (downloadet) materiale skal slettes efter anvendelsen og må ikke indlægges i informationsgenfindingssystemer, som for 
eksempel elektroniske postsystemer, databaser, fælles netværk eller lignende. 
 
  
 
Videreformidling 
 
Kunden må foretage videreformidling (ved videreformidling forstås kopiering, distribution via elektronisk post, tilrådighedsstillelse i databaser, på 
netværk eller lignende) af modtagne overskrift- og indledningsformater inden for kundens egen virksomhed. Al anden videreformidling af 
materiale fra Infomedia skal aftales skriftligt med Infomedia. 

 


