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Abstract 

In recent years national-oriented political parties across Europe have obtained so much progress at 

the elections that they have achieved direct or indirect influence on politics. The parties are a part of 

a general national-oriented political trend as they all can be characterized as national-populists by 

focusing on the protection of the national. This thesis will explore how the national-oriented 

political trend has occurred, because with the national-oriented political parties centrally 

represented in the political systems, the possibilities for political leadership seem to change. 

Through a poststructuralist approach inspired by Ernesto Laclau’s discourse analysis and logic of 

representation, the thesis will therefore on the basis of Dansk Folkeparti`s political representation of 

“Danishness”, analyze which new strategies for political leadership there are at stake in the 

national-oriented political trend and illustrate the constitutive consequences for new interventions.  

The analysis is divided into two: 

The first part shows how the parliamentary election in 1973 was a dislocation of the political 

culture in relation to the way a political party could represent its voters, and how the new political 

culture from 1973-2001 made a hegemonic process taking place to establish a specific meaning of 

Foreigners possible, which created a foundation for Dansk Folkeparti`s “Danishness”. The second 

part firstly shows how Dansk Folkeparti from 2001-2014 strategically handled the foundation to 

appoint themselves as the political representatives of “Danishness”. Secondly it shows, how this 

representation had a diverted effect in relation to constitutive consequences for new interventions 

from 2015-2017.  

It was concluded from Dansk Folkeparti`s political representation of “Danishness” that there are 

two new strategies for political leadership at stake in the national-oriented political trend. They are 

based upon a high degree of populism and characterized by equating a part of the people with the 

whole people – or the only “real” people by defining respectively Foreigners and Muslim Danes as 

the constitutive outside, which had constitutive consequences for new interventions in the form of 4 

bills and resolutions introduced in parliament.  
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1. Indledning  
 

I de senere år har det på tværs af det europæiske kontinent været en gennemgående tendens, at 

nationalt-orienterede politiske partier har fået så betydelig en fremgang ved valg efter valg, at de nu 

enten har opnået direkte eller indirekte indflydelse på den førte politik og dermed er blevet en 

central del af det politiske system (Stockemer 2017: 41-42). I Danmark er Dansk Folkeparti et 

eksempel på tendensen, mens Sverigedemokraterne er det i Sverige, Fremskrittspartiet er i Norge, 

De Sande Finners Parti er i Finland, UKIP er i Storbritannien, Alternative für Deutschland er i 

Tyskland, Frihedspartiet er i Holland, Front National er i Frankrig og opremsningen kunne 

fortsætte, da de nationalt-orienterede politiske partier findes i stort set hele Europa (Politiken, A, 

2016). Selvom partierne differentierer sig betydeligt fra land til land, så kan de alle siges at skrive 

sig ind i en fælles fortælling om en nationalt-orienteret politisk strømning i Europa i disse år. 

Årsagen er, at partierne alle kan betegnes som national-populistiske ved at have det nationale og 

beskyttelsen heraf, som selve grundlaget for deres respektive politiske projekter. Det udtrykker sig 

ved, at partierne i omend forskellig grad kan tages til indtægt for at være kritiske over for 

immigration og stærke fortalere for en særdeles stram integrationspolitik samt at være EU-skeptiske 

(Ibid.).  

 

Den nationalt-orienterede politiske strømning er værd at interessere sig for, da det kan bemærkes at 

være et udtryk for en udvikling, der synes at være ved at ændre noget i vores samfund. Det skyldes, 

at de politiske partier, der er en del af den nationalt-orienterede strømning ikke ligesom mere 

ideologisk baserede politiske partier baserer deres politiske repræsentation på en mere eller mindre 

fastlagt forestilling om og ideal for, hvordan samfundet bør indrettes. I stedet er partierne ifølge den 

tyske idéhistoriker og professor ved Princeton University Jan-Werner Müller baseret på en 

populisme, hvis politiske repræsentation er et udtryk for en hævdelse af at repræsentere det sande- 

og undertrykte folk i det politiske system, hvilket er en del af befolkningen, som sidestilles med at 

være hele folket – eller det ”rigtige” og ”sande” folk, der er blevet glemt af eliten i det etablerede 

politiske establishment (Postel 2017: 138-139). Denne populisme, som de nationalt-orienterede 

politiske partier er baseret på, skal ifølge den argentinske politiske filosof Ernesto Laclau dog ikke 

forstås som et velafgrænset fænomen, fordi enhver politisk repræsentation i større eller mindre grad 

vil hævde at repræsentere ’sande’ folkelige interesser, og derfor skal populisme tænkes som et 
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grundtræk ved alt politisk repræsentation, som aldrig forsvinder helt (Hansen 2017: 10-11). På dette 

grundlag, som får det til at blive et spørgsmål om graden af populisme i forbindelse med politisk 

repræsentation, gøres det interessant at undersøge, hvordan populismen kommer til udtryk inden for 

den nationalt-orienterede politiske strømning i Europa, fordi med partierne, som er en del af heraf, 

centralt repræsenteret i de politiske systemer, synes den grundlæggende politiske virkelighed i 

forhold til mulighederne for politisk ledelse at ændre sig i et betydeligt omfang. I denne kontekst er 

dette speciale drevet af en undren over, hvordan den nationalt-orienterede politiske strømning i 

Europa er blevet muliggjort samt et ønske om at opnå forståelse for udviklingen. Derfor vil 

specialet fokusere på de udviklingstendenser, der har været konstituerende for at muliggøre den 

nationalt-orienterede politiske strømning. Perspektivet herfor søges tilvejebragt i en dansk kontekst, 

hvor det specifikke tilfælde Dansk Folkeparti vil være udgangspunkt for at kunne få et indblik i det 

bagvedliggende forhold i form af den nationalt-orienterede politiske strømning i Europa.    

1.1 Problemfelt  
Med henblik på at indfri ambitionen om at få forståelse for udviklingen med den nationalt-

orienterede politiske strømning i Europa og få et indblik i, hvordan forhold i samfundet har spillet 

en rolle i henhold til at have været konstituerende for at muligøre den med grundlag i en dansk 

kontekst, så vil specialet fokusere på, hvordan det er lykkedes et selverklæret ikke-ideologisk 

politisk parti som Dansk Folkeparti at blive et dominerende og etableret parti i det danske folkestyre 

med stor magt siden 2001 på baggrund af et nationalt-orienteret politisk projekt, hvor begrebet 

”danskhed” står i centrum (Danskfolkeparti.dk, 2017). I den forbindelse vil jeg først fremanalysere, 

hvordan forhold i samfundet har formet og konstitueret mulighedsbetingelser for Dansk Folkepartis 

konstruktion af ”danskhed”, hvorefter jeg vil fremanalysere, hvordan Dansk Folkeparti strategisk 

har håndteret mulighedsbetingelserne til at fremstille og udpege sig til politisk repræsentant for 

”danskhed” samt illustrere, hvordan det har haft en afledt effekt i henhold til konstitutive 

konsekvenser for nye interventionsformer i samfundet.  

 

Dansk Folkepartis konstruktion af ”danskhed” opfatter jeg som diskursivt funderet, fordi forskellige 

aktører gennem sproget forsøger at knytte betydning til begrebet ”danskhed” og det at være 

dansker. Denne diskursive fundering af ”danskhed” blev med al tydelighed illustreret den 22. 

september 2016 i debatprogrammet ”Debatten” på DR2, hvor en debat om integration endte med at 

få opsigtvækkende meget opmærksomhed. Det skyldes, at Dansk Folkepartis integrationsordfører 

Martin Henriksen i programmet havde sat spørgsmålstegn ved, om elevrådsformanden Jens Philip 
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Yazdani fra Langkær Gymnasium i Aarhus var dansk, selvom han var født og opvokset i Danmark 

og følte sig dansk (Dr.dk, A, 2016). I kølvandet på debatten stod mange politikere som eksempelvis 

Morten Østergaard fra Det Radikale Venstre og Søren Pind fra Venstre i kø for at tage afstand fra 

Martin Henriksens udtalelser, hvilket illustrerer en politisk uenighed om, hvad ”danskhed” er 

(Politiken.dk, B, 2016) (Jyllands-Posten.dk, 2016). Ifølge historiker Andreas Marklund, så er dette 

ikke usædvanligt, da kampen om ”danskhed” til alle tider har været præget af debat og uenighed 

grundet manglende konsensus om, hvad ”danskhed” egentlig er (Dr.dk, B, 2016). For et politisk 

parti kan der siges at være en åbenlys interesse i at kæmpe om at opnå en privilegeret position til at 

kunne repræsentere og definere ”danskhed” og dermed dominere, hvad der tænkes og hvordan det 

tænkes. Det skyldes, at det nationale kan betragtes som noget, der har en unik evne til at skabe 

fælleskab og sammenhængskraft i et samfund som det danske, hvor alle på ingen måde har 

mulighed for at kende hinanden. 

 

Dansk Folkeparti har i de senere år været særdeles dominerende i kampen om at repræsentere og 

derved definere ”danskhed”, hvilket tydeligøres ved, at partiet i en længere årrække har været det 

parti som klart flest danskere har forbundet med ”danskhed” (Berlinske.dk, 2012). I partiets 

politiske projekt og ikke-ideologiske repræsentation af ”danskhed” mener jeg, at kunne spore et 

symptom på en bredere og mere vidtrækkende samfundstendens, som har sine rødder ved 

folketingsvalget i 1973. Argumentet herfor er, at dette valg markerede starten på en politisk æra i 

Danmark, hvor mange borgere ikke længere følte sig repræsenteret af de klassiske ideologiske 

partier med et fastlagt ideal for, hvordan samfundet bør indrettes, men i stedet af ikke-ideologiske 

protestpartier som eksempelvis Fremskridtspartiet og Centrumdemokraterne, der ved dette valg 

oplevede stor fremgang og kom i Folketinget for første gang (Danmarkshistorien.dk, 2013). Da det 

dermed ikke er første gang, at et ikke-ideologisk parti har haft succes med at udfordre de etablerede 

partiers mere ideologiske dagsordener, kan Dansk Folkepartis ikke-ideologiske nationalt-

orienterede politiske projekt betragtes som et udtryk for en bredere samfundstendens og dermed kan 

tilfældet Dansk Folkeparti siges at være rodfæstet i nogle bagvedliggende forhold, som et udtryk for 

noget, der har potentiale til at have en bredere samfundsmæssig effekt (Esmark 2005: 225). I 

specialet vil denne blive undersøgt ved at iagttage Dansk Folkepartis politiske projekt som et 

symptom på, at et magtfuldt og veletableret parti ikke nødvendigvis skal have ideologiske rødder, 

fordi det ikke nødvendigvis er det, som gør, at borgerne føler sig repræsenteret i et liberalt 

demokrati.  
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1.2 Problemformulering 
Ovenstående leder frem til følgende problemformulering: 

 

1.3 Arbejdsspørgsmål: 

Specialets problemformulering vil blive besvaret ud fra nedenstående to arbejdsspørgsmål, som 

hver især vil danne ramme om en analysedel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der vil i forlængelse af den samlede analyse blive fulgt op med en diskussion af, hvordan 

interventionsformerne som den afledte effekt af Dansk Folkepartis politiske repræsentation af 

”danskhed”, skaber nye problematiseringer. Det vil danne grundlag for en refleksion over, hvad der 

herudfra kan udsiges om mulighederne for politisk ledelse i en kontekst med en nationalt-orienteret 

politisk strømning i Europa.   

 

 

 

 

 

Hvilke nye strategier for politisk ledelse er der på spil i den nationalt-orienterede  

politiske strømning, med udgangspunkt i Dansk Folkepartis politiske repræsentation 

af ”danskhed”, og med hvilke konstitutive konsekvenser for mulige 

interventionsformer i samfundet? 
 

1. Hvordan opstod der mulighedsbetingelser for Dansk Folkepartis konstruktion af 

”danskhed” i tidsperioden 1973-2001? 

2. Hvordan håndterede Dansk Folkeparti strategisk mulighedsbetingelserne til i 

tidsperioden 2001-2014 at fremstille og udpege sig til politisk repræsentant for 

”danskhed” og med hvilken afledt effekt i forhold til konstitutive konsekvenser for 

nye interventionsformer i tidsperioden 2015-2017? 
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2. Analysestrategi og metode 
 

I dette kapitel vil analysestrategien, der skal danne grundlaget for analysen blive præsenteret. I den 

forbindelse vil begrebet analysestrategi indledningsvis blive præsenteret, hvorefter specialets 

videnskabsteoretiske perspektiv vil blive beskrevet. Derefter vil der følge en forklaring på, hvorfor 

Ernesto Laclaus (herfra omtalt som Laclau) teoretiske perspektiv er fundet fordelagtigt at anvende 

til specialet, hvilket vil blive efterfulgt af en præsentation af dette teoretiske perspektiv i form af 

hans diskursteori og repræsentationslogik. Afslutningsvis vil der blive redegjort for empiri 

konstruktion og afgrænsning samt fremgangsmåde og konditionering af de udvalgte teoretiske 

begreber fra diskursteorien og repræsentationslogikken.   

2.1 Analysestrategi 
Dette speciales poststrukturalistiske orientering gør, at der ikke er nogen specifikke og faste regler 

at forfølge angående dataindsamling og databehandling, som med den traditionelle 

metodeforståelse. Derfor er der behov for en analysestrategi, som er den praksis hvorigennem, der 

bliver skabt et videnskabeligt blik, således at det sociales emergens bliver iagttagelig (Esmark et.al., 

2005: 7). En analysestrategi er en strategi for, hvordan man vil konstruere andres iagttagelser som 

genstand for sine egne iagttagelser for at beskrive hvorfra og med hvilket perspektiv, de iagttager 

(Andersen 1999: 14). Dermed er vi er på et videnskabeligt niveau, der er epistemologisk orienteret, 

da der arbejdes med en tom ontologi, hvor genstanden ikke forudsættes (Andersen 1999: 16-17). 

Det gør, at der ikke mulighed for at spørge til hvad, da fokus ikke er på at klarlægge og 

sandsynligøre kausale relationer, men til hvordan for at kunne observere og forklare under hvilke 

former og betingelser, en bestemt meningsfuldhed er blevet til (Andersen 1999: 13).  

2.2 Videnskabsteoretisk perspektiv  
I dette afsnit vil specialets videnskabsteoretiske tilgang, der som skrevet er poststrukturalistisk 

orienteret, blive præsenteret. Det vil blive gjort med et fokus på de diskursteoretiske aspekter af 

poststrukturalismen, da analyserne i specialet vil anvende et teoretisk perspektiv udarbejdet af 

Laclau. Derved tydeligøres det, hvordan denne videnskabsteoretiske tilgang bidrager med et 

bestemt iagttagelsesperspektiv, der skaber præmisserne for specialets erkendelsesinteresse 

(Andersen 1999: 18). Poststrukturalismen skal anses som en videreudvikling af strukturalismen, 

fordi den er opstået på baggrund heraf og deler nogle af de samme karakteristika (Esmark et, al., 

2005: 12). I strukturalismen fremhæves sprogets afgørende betydning som konstituerende for det 
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sociale, hvilket er grundet en opfattelse af, at objekter eksisterer forud for begreber (Esmark et.al., 

2005: 18). Sproget opfattes som en struktur, hvis elementer er tegn, som opnår deres betydning via 

placeringen i strukturen og det deraf følgende forhold til andre tegn (Esmark et.al., 2005: 16-17). 

Hvor poststrukturalismen vedkender sig ovenstående pointer, så afvises strukturalismens anskuelse 

af den sproglige struktur som lukket og uforanderlig med et bestandigt centrum, hvorfra mening 

skabes. Poststrukturalismen betragter i stedet sproget som decentreret og uden et fast centrum, 

hvilket forklares via diskursbegrebet (Esmark et.al., 2005: 27). Med diskursbegrebet åbnes der op 

for, at betydningen af tegnene i den sproglige struktur aldrig er fastlagt grundet sprogets åbne 

karakter og det manglende centrum, hvilket skaber forudsætningerne for ”(…) en i princippet 

uendelig fortsættelse af meningsskabelsens frie spil” (Ibid.). En diskurs er i denne forbindelse et 

udtryk for en konstruktion af verden, der giver en specifik mening, som kunne have været 

anderledes (Hansen 2006: 40-41). 

2.3 Hvorfor Laclau? 
I dette afsnit vil det blive forklaret, hvorfor den del af den poststrukturalistiske tænkning, som udgør 

Laclaus teoretiske perspektiv, er fundet fordelagtig til analyserne i specialet. I udarbejdelsen af sit 

teoretiske perspektiv er Laclau i høj grad blevet inspireret af Foucaults diskursanalyse (Andersen 

1999: 87). Foucaults diskursanalytiske fokus er at stille spørgsmål ved diskursive selvfølgeligheder 

og vise, hvordan enhver tale er indlejret i en diskurs og dermed påhæftet bestemte regler for 

acceptabilitet samt et resultat af kontingente videns- og sandhedsregimer, der regulerer og skaber 

forudsætningerne for den måde, hvorpå mennesket agerer i omgangen med såvel sig selv, andre og 

dets omgivelser (Andersen 1999: 31-32). Det gøres ved hjælp af den genealogiske metode, som 

med udgangspunkt i forskellen kontinuitet/diskontinuitet, muliggør en analyse af de kontingente 

mulighedsbetingelser forud for en nutidig hændelse eller begivenhed ved at opløse samtidens 

selvfølgeligheder ved hjælp af historien (Andersen 1999: 56-57). Fremgangsmåden er at kigge på 

brud og overgange over tid mellem diskursive formationer og skabe et grundlag for at kunne 

problematisere de diskurser og praksisser, vi har i dag ved at vise, hvordan de er etableret som et 

resultat af kontingente historiske hændelser og derfor ikke er givne (Andersen 1999: 56). Laclau har 

derimod med sin diskursteoretiske tilgang fokus på, hvordan kontingente artikulationsprocesser 

gennem etablering af relationer mellem elementer og skabelsen af en strukturel orden herimellem, 

skaber baggrunden for enhver mulig væren i den sociale verden og identiteterne heri, og her er det 

politiske og sociale rum delt op, fordi det politiske er fikseringen af kontingens, mens det sociale 

karakterises som den midlertidige mening (Hansen 2005: 193) (Laclau 2002: 147-148). 
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Med baggrund i, at Laclau dermed med sin diskursteoretiske tilgang - i modsætning til Foucault -  

både kan tilbyde et vidtrækkende perspektiv for det politiske som en konstitutiv kraft for alle 

sociale forhold og for, hvordan identitet bliver skabt relationelt, så er Laclaus teoretiske perspektiv 

foretrukket til hele specialet. Det skyldes en vurdering af, at Laclaus teoretiske perspektiv på bedre 

vis tilgodeser specialets problemstilling og fokus på Dansk Folkepartis nationalt-orienterede 

politiske projekt. Årsagen er, at Laclaus perspektiv i analysedel et gør det muligt at iagttage, 

hvordan Dansk Folkepartis politiske projekt og identiteten heri med begrebet ”danskhed” i centrum 

er blevet formet af mange forskellige forhold og er blevet dannet relationelt i forhold til noget 

andet, mens hans perspektiv i analysedel to gør det muligt at iagttage det konstitutive ved politisk 

repræsentation, hvilket er fordelagtigt, når der i specialet netop er fokus på Dansk Folkepartis 

nationalt-orienterede politiske projekt.   

2.4 Præsentation af teori 

2.4.1 Laclaus diskursteori 

Laclaus diskursteori har sine rødder i den marxistiske tradition, men er explicit postmarxistisk, da 

den afviser marxismens forudgivne økonomisk determinerede klassepositioner og opfatter: 

 

”(…) samfundet som resultatet af politiske kampe om at knytte forskellige elementer til forskellige 

projekter ud fra den poststrukturalistiske pointe, at de hegemoniske kræfter ikke kan være givet 

forud for disse projekter” (Hansen 2005: 179). 

 

Diskursteorien er kendetegnet ved en accept af den strukturalistiske påstand om, at sproget er et 

system af forskelle, hvor ”(…) intet kan forstås uden for det sæt af relationer, det er placeret i” 

samt opfattelsen af et tegn, som enheden af forskellen mellem betegner og betegnet (Hansen 2005: 

179) (Andersen 1999: 93). I den sammenhæng overtages den poststrukturalistiske pointe om, at 

betydningen af et tegn, og dermed forholdet mellem betegner og betegnet ikke er fastlagt på 

forhånd, men resultatet af en kontingent proces (Laclau & Mouffe 2002: 21). Det kontingente 

forhold mellem betegner og betegnet gør, at fokus rettes på, hvordan den diskursive 

meningsdannelse indtræffer i forbindelse med forskydninger i betegnelsen af det betegnede 

(Andersen 1999: 94). Forskydningerne er forudsætningen for det politiskes rolle, som det øjeblik 

hvor ellers kontingente strukturer bliver fikseret og sat partielt fast (Andersen 1999: 92). Det 



 

 8 

politiskes centrale rolle er et udtryk for, at politik opfattes som noget grundlæggende ved 

samfundet, da det er politiske handlinger, som indstifter og forandrer de sociale ordner og derved er 

det, alle sociale forhold baserer sig på med den konsekvens, at politik ikke kan reduceres til noget, 

der kun foregår specifikke steder i samfundet (Laclau & Mouffe 2002: 13-14).  

I de følgende afsnit vil der følge en præsentation af de udvalgte begreber fra diskursteorien, som vil 

blive anvendt i analysedel et. Herefter vil der følge en præsentation af repræsentationslogikken, som 

vil blive anvendt i analysedel to. Da Laclau i sit arbejde ikke har lagt vægt på udviklingen af 

analytiske værktøjer og operationelle strategier, så er det nødvendigt selv at konditionere 

begreberne fra diskursteorien og repræsentationslogikken og bestemme, hvordan de skal anvendes i 

mødet med empirien (Andersen 1999: 88). Denne konditionering vil der blive redegjort for i kapitel 

2.6, som hedder ”fremgangsmåde og konditionering”. 

2.4.1.1 Artikulation 

En artikulation er karakteriseret ved at være enhver praksis, hvorigennem der etableres relationer, 

hvilket vil sige forskelle og ligheder mellem elementer (Andersen 1999: 89). Hermed menes der en 

sammenkædning af elementer, der ikke kan betegnes som værende forudbestemt (Laclau & Mouffe 

2002: 23). Artikulationer fikserer på denne måde mening ved at knytte specifikke elementer 

sammen, så disse kan få status af momenter, der kan være konstituerende i en diskursiv formation. 

Transformationen fra element til moment vil dog aldrig være komplet, da momenters betydning er 

kontingent (Hansen 2006: 38).  

2.4.1.2 Diskurs 

En diskurs er den strukturerende totalitet, der opstår som et resultat af den artikulatoriske praksis og 

kan herudfra beskrives som en strukturel helhed af forskelle (Andersen 1999: 89). Diskursen består 

af momenter, der står i et relativt stabilt forhold til hinanden, som dog ikke er givet, fordi 

forbindelsen er et resultat af en kontingent artikulatorisk praksis, hvilket gør, at en diskurs ikke er 

en lukket og fuldstændig størrelse. Diskursen skal derfor forstås som en fikseret stabilisering af 

mening, der er grundlag for en bestemt konstruktion af det sociale (Laclau & Mouffe 2002: 24).  

2.4.1.3  Tom betegner og Nodalpunkt 

Enhver diskurs konstitueres som et forsøg på at dominere det diskursive felt ved at benytte 

strømmen af forskelle til at konstruere et center (Andersen 1999: 90). Centeret er en tom betegner i 

det diskursive felt, som diskursen forsøger at fiksere som sit centrum, hvilket også kaldes for et 

nodalpunkt (Andersen 1999: 91). Betegneren er i sig selv tom og uden mening og er derfor åben 
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over for at blive meningsudfyldt ved at blive fikseret som diskursens nodalpunkt, men den tomme 

betegner kan ikke fikseres endeligt, fordi overskuddet af mening i det diskursive felt gør, at der altid 

vil være mening, som den kunne fikseres til i stedet (Andersen 1999: 94-95).  

2.4.1.4 Ækvivalenskæde 

Når en tom betegner fikseres af en diskurs og opnår status som nodalpunkt, kommer den til at 

repræsentere diskursens momenter, hvilket kaldes for en ækvivalenskæde. Det er en kæde af 

differentielle betydningselementer, som udelukkende får deres identitet qua deres indbyrdes 

forskellighed i diskursen. Betingelsen herfor er, at elementerne også udtrykker noget ensartet i 

forhold til nodalpunktet og ligger indenfor diskursens grænser, hvilket gør, at forskellighederne 

nedtones via tilhørsforholdet til den diskursive struktur (Andersen 1999: 95). Ækvivalenskæden er 

også betinget af, at der en forskel, som er konstituerende for systemets forskelle, hvilket sker ved, at 

momenterne i ækvivalenskæden udtrykker deres identitet i relation til noget ydre, der ligger uden 

for diskursen (Ibid.). 

2.4.1.5 Antagonisme                                                                              

I det ydre, som en ækvivalenskæde konstituerer sig i forhold til, kan der være en eller flere 

ækvivalenskæder, som er et udtryk for en antagonistisk relation, hvis deres blotte tilstedeværelse 

udgør en truende andethed mod egen identitet (Laclau & Mouffe 2002: 78). En antagonistisk 

relation kan derfor lede til en hegemonisk kamp mellem to eller flere projekter (Laclau & Mouffe 

2002: 78ff). I praksis gør en antagonistisk relation, at al positivitet ophæves, og at elementer 

repræsenteres via deres relation til en ækvivalenskæde med den konsekvens, at elementerne bliver 

defineret negativt ud fra, hvad de ikke er (Laclau & Mouffe 2002: 81-82). 

2.4.1.6 Dislokation  

Udgangspunktet for, at en hegemonisk kamp kan opstå, er en dislokation, som kan beskrives som 

sporet af kontingens indenfor den diskursive struktur (Laclau 2002: 156). En dislokation er et 

udtryk for, at ”noget er ude af led”, fordi der er sket en begivenhed, der ikke kunne symboliseres af 

den eksisterende diskursive orden, som derfor sprængtes (Howarth 2005: 160). Dislokationen 

danner dermed udgangspunkt for en hegemonisk kamp, som resulterer i etableringen af nye 

hegemoniske projekter, fordi svaret på dislokation er ”(…) politiske processer, der søger at kæde 

det tidligere kendte sammen på nye måder” (Hansen 2005: 180). 
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2.4.1.7 Hegemoni 

Når et hegemonisk projekt har stabiliseret en strukturel orden om et nodalpunkt, så er hegemoni 

opnået, når den politiske eller partikulære institueringsproces ikke huskes mere. Det vil sige, at der 

først er tale om hegemoni ”(…) når vi ikke tænker over afstanden mellem det universelle og den 

partikulære instans, der repræsentere det” (Hansen 2005: 190). Udgangspunktet for hegemoni er, 

at det kun er muligt, hvis der er noget at hegemonisere, hvilket der kun er: ”(…) når diskurserne 

ikke er endeligt fikserede, når de diskursive elementer rummer et overskud af mening, og når 

betegnerne ikke er endeligt bundet til det betegnede” (Andersen 1999: 97).  

2.4.1.8  Subjektet og Subjektpositioner 

I diskursteorien tillægges subjektet ikke nogen selvstændig væren, da det i sig selv ikke er noget 

udover det, som det kan blive til via forskellige diskursive positioneringer (Hansen 2005: 181). Det 

betyder, at subjektet først får sin identitet i det øjeblik, det af en diskurs får tildelt en position 

(Laclau & Mouffe 2002: 66). Dermed kan subjektet aldrig observeres, men det kan 

subjektpositionerne gennem de spor, som subjektet efterlader (Hansen 2005: 181). En 

subjektposition er et udtryk for en diskursiv position, som subjektet får tildelt af diskursen (Laclau 

& Mouffe 2002: 66).  

2.4.2  Laclaus repræsentationslogik 

I gængs politisk teori er det antagelsen, at politisk repræsentation kun giver mening, hvis 

repræsentationen repræsenterer noget, og i forskellen repræsentant/repræsenterede regnes den 

repræsenterede derfor som den dominerende side af forskellen. Med sin udpegning af 

repræsentationslogikken dekonstruerer Laclau forskellen og forholdet mellem 

repræsentant/repræsenterede (Andersen 1999: 103). Repræsentationslogikken tager udgangspunkt i, 

at der forekommer et repræsentationsforhold mellem en repræsentant, som repræsenterer nogle 

repræsenterede, hvilket i dette speciale er et repræsentationsforhold mellem Dansk Folkeparti og en 

gruppering i befolkningen, der udgør en kollektiv enhed. Repræsentationsforholdet opstår, fordi 

”(…) de repræsenterede er fraværende fra det sted, hvor repræsentationen finder sted, og at 

beslutninger, som påvirker dem, skal tages der” (Laclau 2002: 149). Enhver beslutning involverer 

imidlertid forhandlinger, hvis udfald ikke er givet på forhånd, og af denne grund kan 

repræsentantens rolle ikke være neutral, og derfor vil repræsentanten uundgåeligt ”(…) lægge noget 

til de repræsenteredes identitet” (Ibid.). Årsagen hertil skal forstås i lyset af at de repræsenteredes 

oprindelige behov for repræsentationsforholdet, skyldes, at deres identiteter er ufuldkomne og 
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derfor ”må suppleres af den repræsenterende” (Ibid.). Det kan anskueligøres ved hjælp af Laclaus 

begreb om den tomme betegner, der som tidligere beskrevet er et udtryk for en betegner, der ikke i 

sig selv har nogen mening, men er åben overfor forskelligt meningsindhold og ved udfyldelse ”(…) 

begrebet for en partikularitet, for en del af helheden, der træder frem og kommer til at repræsentere 

ikke bare sig selv, men netop helheden” (Hansen 2005: 187). Konsekvensen heraf er, at en ”tom” 

betegner kan fungere som muligt identifikationspunkt for politiske identiteter og potentielle 

politiske repræsentanter, som forsøger at skabe og konstruere det, de gerne vil repræsentere og 

herudfra forme kollektive fællesskabers viljer, og på det grundlag skabe opbakning til det, som de 

søger at repræsentere (Hansen 2005: 182) (Laclau 2002: 144). Måden hvorpå repræsentanten bliver 

den dominerende part i forhold til de repræsenterede, opfattes i denne forbindelse som fundamentet 

for demokratisk deltagelse samt mobilisering, fordi der kan være situationer, hvor det er svært at 

skabe en vilje og interesse blandt de marginaliserede masser, som gør, at de kan repræsenteres i det 

politiske system eller sager om enkeltsagspolitik, hvilket i begge tilfælde skaber et behov for at 

”(…) politiske repræsentanter spiller en aktiv rolle i udformningen af kollektive viljer (…)” (Laclau 

2002: 150). 

 

Politisk repræsentation bliver dermed en kamp om selve konstruktionen af det repræsenterede 

(Andersen 1999: 104). I kampen er der forskellige partikulære aktører i form af politiske kræfter, 

klasser eller grupper, der konkurrerer om at aktualisere det universelle og ”(…) give deres specifikke 

mål en midlertidig universel repræsenterende funktion” (Laclau 2002: 132). Det egentlig 

universelle er imidlertid ultimativt urepræsenterbart, da der ikke er nogen nødvendighed i hvilken 

partikulær aktør, der repræsenterer det universelle, og derfor vil politisk repræsentation altid være 

ufuldstændig, da repræsentationsforholdets indre uklarheder skaber ”(…) et hegemonisk 

kampområde mellem en mangfoldighed af beslutninger” (Laclau 2002: 150). Konsekvensen er, at 

det universelle kan betragtes som uforeneligt med det partikulære, selvom det universelle 

fremkommer af det partikulære og dermed ikke kan eksistere uden det. Det markerer nogle 

umulighedsbetingelser og et paradoks i henhold til al politisk repræsentation, hvis uløselighed 

imidlertid er forudsætningen for selve demokratiet (Laclau 2002: 132). 

2.5 Afgrænsning og empirikonstruktion 
Specialet vil overordnet fokusere på tidsperioden 1973-2017. Valget af 1973 som udgangspunkt for 

analysen er et udtryk for en vurdering af, at folketingsvalget i 1973 markerede starten på en ny 

politisk æra i Danmark, som er relateret til Dansk Folkepartis ikke-ideologiske nationalt-orienterede 



 

 12 

politiske projekt i dag. Argumentet herfor er, at ved dette folketingsvalg blev en række ikke-

ideologiske protestbaserede enkeltsagspartier for første gang valgt ind i Folketinget, og heriblandt 

var Fremskridtspartiet, som Dansk Folkeparti i 1995 blev dannet ud fra af fire udbrydere efter 

interne uenigheder om den politiske linje (Danmarkshistorien.dk, 2013) (Danmarkshistorien.dk, 

2017). Disse omstændigheder og forbindelser får 1973 til at fremstå som et hensigtsmæssigt 

starttidspunkt for analysen i forhold til at kunne opnå en indsigt i de forhold, der har konstitueret 

mulighedsbetingelser for Dansk Folkepartis nationalt-orienterede politiske projekt centreret 

omkring begrebet ”danskhed”.  

2.5.1 Analysedel 1 
I analysedel 1 vil der blive fokuseret på tidsperioden 1973-2001, som er valgt, fordi den nationalt-

orienterede politiske strømning i tidsperioden var marginaliseret og uden nævneværdig indflydelse i 

det politiske system. Det ændrede sig efter folketingsvalget i 2001, fordi Dansk Folkeparti derefter 

for første gang opnåede afgørende politisk indflydelse som støtteparti for den nyvalgte VK-regering 

med den konsekvens, at den nationalt-orienterede politiske strømning fik en central plads i det 

politiske system (Danmarkshistorien.dk, 2015).  

 

Med udgangspunktet i 1973 vil analysen fokusere på at iagttage betydningen af folketingsvalget i 

dette år i henhold til, hvordan det ændrede den politiske kultur i forhold til forståelsen af, hvordan et 

politisk parti skulle være baseret. Det vil blive gjort med baggrund i artikulationer fundet på 

Infomedia fra samfundsdebatten fra politikere og samfundsdebattører, der har udtalt sig om valgets 

indflydelse og følgevirkninger. Derefter vil tidsperioden 1973-2001 danne ramme om at iagttage, 

hvordan ændringen i den politiske kultur gjorde, at der opstod mulighedsbetingelser for Dansk 

Folkepartis konstruktion af ”danskhed”. Det vil blive gjort ved at undersøge, hvordan der har fundet 

en udvikling sted i artikulationen af det at være fremmed. Analysens empiriske grundlag hertil vil 

blive udgjort af artikulationer fra samfundsdebatten fra en lang række samfundsdebattører, 

politikere og borgere, som hver især vil fremstå som historiske monumenter, som et symptom på en 

generel udvikling i måden, hvorpå fremmede omtales i tidsperioden. Artikulationerne er udvalgt 

med det formål, at få blik for de generelle strømninger og tendenser, der problematisere de 

fremmede. Det empiriske grundlag er skabt ved brug af Infomedia og Folketingstidende samt 

bøgerne ”De fremmede i dansk avisdebat” af Bent Jensen, ”Indvandrerne i Danmarks historie” af 

Bent Østergaard, ”De fremmede i landet” af Mogens Glistrup og ”Et delt folk” af Morten Uhrskov 

Jensen. Kilderne er valgt ud fra en vurdering af, at de ville kunne bidrage til analysen ved at skabe 



 

 13 

forudsætningerne for at få adgang til et bredt udsnit af artikulationer fra bærende samfundsaktører 

fra hele tidsperioden 1973-2001. Ved brug af kilderne er det væsentligt at pointere, at mine 

iagttagelser er baseret på forfatternes og mediernes iagttagelser af virkeligheden samt indsamling  

af artikulationer fra samfundsdebatten, hvilket således også sætter begrænsningerne i forhold til min 

analyses rækkevidde. 

2.5.2 Analysedel 2 
I analysedel 2 vil der blive fokuseret på tidsperioden efter folketingsvalget i 2001 og frem til og 

med 2017. Her vil der være fokus på at iagttage, hvordan Dansk Folkeparti strategisk håndterede 

mulighedsbetingelserne til at fremstille og udpege sig til politisk repræsentant for ”danskhed” i 

tidsperioden 2001-2014, samt at illustrere med hvilken afledt effekt i henhold til konstitutive 

konsekvenser for nye interventionsformer i samfundet i tidsperioden 2015-2017. I analysen vil der 

blive taget udgangspunkt i to udvalgte cases om henholdsvis indfødsret og Muhammed-

tegningerne. De er med baggrund i gennemlæsning af empirien fundet relevante at anvende, fordi 

de fremstår væsentlige og tilsammen skaber et grundlag, som muliggør en analyse af, hvordan 

Dansk Folkeparti ved hjælp af forskellige strategier har håndteret mulighedsbetingelserne til at 

fremstille og udpege sig til politisk repræsentant for ”danskhed”. I forbindelse med analysen af 

casene, vil denne blive delt op i tre analysetrin, som hver især vil tage afsæt i forskelligartet empiri.  

 

I det første analysetrin vil det blive undersøgt, hvilken problematisering hver case er et udtryk for, 

samt hvordan den knytter an til mulighedsbetingelserne. Her vil artikulationer fundet på Infomedia 

fra samfundsdebatten fra samfundsdebattører og politikere forud for og i tidsperioden 2001-2014 

udgøre empirien og hver især fremstå som historiske monumenter, som et symptom på den 

generelle omtale af casens problematisering. I det andet analysetrin vil det blive undersøgt, hvordan 

Dansk Folkeparti gennem en strategi i hver case forsøger at fremstille og udpege sig til politisk 

repræsentant for ”danskhed” i forhold til den pågældende løsning. Empirien hertil vil bestå af et 

udsnit af artikulationer fundet på Infomedia og Dansk Folkepartis hjemmeside fra fremtrædende 

medlemmer af Dansk Folkeparti fra tidsperioden 2001-2014, som hver især vil fremstå som 

historiske monumenter som et symptom på, hvordan partiets generelle artikulationer har været i 

relation til hver case. De udvalgte artikulationer er redegørende for hele tidsperioden 2001-2014, 

hvilket gør, at selvom der ikke vil fremgå artikulationer fra alle årerne, så er det gjort repræsentativt 

for den samlede tidsperiode. Ved at anvende den omtalte empiri fra Infomedia og Dansk Folkepartis 

hjemmeside til de to første analysetrin af casene er det afgørende at være bevidst om, at empirien er 
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konstrueret af Dansk Folkeparti og medierne, som skaber en bestemt virkelighed. Da min analyse er 

funderet herpå, er den baseret på andenordens iagttagelser og begrænset til udelukkende at kunne 

iagttage det fundament, som iagttagelserne er baseret på. Det muliggør en analysemæssig distance 

til analysegenstanden, som giver mulighed for at iagttage dens blinde pletter, hvilket her er et 

udtryk for umulighedsbetingelserne for Dansk Folkepartis politiske repræsentation af ”danskhed”. 

 

I det tredje analysetrin vil det blive illustreret, hvordan Dansk Folkepartis politiske repræsentation 

af ”danskhed” i tidsperioden 2001-2014 har haft en afledt effekt i henhold til konstitutive 

konsekvenser for nye interventionsformer i samfundet i tidsperioden 2015-2017. Empirien hertil vil 

være af præskriptiv karakter, da den vil bestå af to lov- eller beslutningsforslag per case, som er 

fundet på Folketingets hjemmeside ft.dk. Lov- og beslutningsforslagene er blevet fremsat i 

Folketinget i tidsperioden 2015-2017, og de er blevet udvalgt ud fra af en vurdering af, at de er 

relateret til konstruktionen af ”danskhed”, som Dansk Folkeparti i tidsperioden 2001-2014 

konstituerede sig som politisk repræsentant for.   

2.6 Fremgangsmåde og konditionering  
Da specialet består af to analysedele med forskellig analytisk funktion og potentiale, vil der blive 

anvendt flere forskellige undersøgelsesmetoder. I de følgende afsnit vil de metodiske overvejelser 

samt fremgangsmåde for hver analysedel blive præsenteret. I relation hertil vil de udvalgte begreber 

fra Laclaus diskursteori og repræsentationslogik blive konditioneret i forhold til specialets formål.  

2.6.1 Analysedel 1 

Analysedel 1 vil bestå af en diakron diskursanalyse, der vil fremanalysere, hvordan der i 

tidsperioden 1973-2001 blev skabt et diskursivt mulighedsrum med mulighedsbetingelser for Dansk 

Folkepartis konstruktion af ”danskhed”. Analysen vil blive indledt med påvisningen af en 

dislokation i forbindelse med folketingsvalget i 1973, hvor det vil blive vist, hvordan valget 

ændrede den politiske kultur i forhold til rammerne for et politisk parti og forståelsen af, hvordan et 

sådan skulle være baseret. Det vil blive gjort ud fra artikulationer fra samfundsdebatten fra 

politikere og samfundsdebattører, der har udtalt sig om valgets indflydelse og følgevirkninger. En 

dislokation konditioneres her som spor af kontingens inden for den diskursive struktur grundet en 

begivenhed, der ikke kunne symboliseres indenfor denne.  
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Derefter vil analysen rette fokus på, hvordan ændringen af den politiske kultur gjorde, at der opstod 

mulighedsbetingelser for Dansk Folkepartis konstruktion af ”danskhed”. Det vil blive gjort ved at 

undersøge, hvordan der i tidsperioden 1973-2001 har fundet en udvikling sted i artikulationen af det 

at være fremmed. Analysens tidsperiode vil her blive inddelt i fire tidsperioder, som vil være 1973-

1983, 1984-1988, 1988-1994 og 1995-2001. Den analytiske begrundelse herfor er, at jeg efter 

gennemlæsning af empirien har kunnet observere begivenheder og omstændigheder, der radikalt 

ændrer måden, hvorpå fremmede omtales i de år, som markerer overgangen fra en tidsperiode til en 

anden. I analysen vil artikulationerne fra samfundsdebattører, politikere og borgere blive analyseret 

som en række elementer, der emergere i mit empiriske materiale. Der vil i denne forbindelse blive 

fokuseret på, hvordan der i artikulationerne bliver fikseret et bestemt indhold i forhold til 

nodalpunktet ”de fremmede”. Artikulationerne vil blive kategoriseret i følgende temaer, som jeg har 

konstrueret på baggrund af gennemlæsning af empirien:    

 

• Økonomi, som dækker over, når de fremmede gives betydning i henhold til økonomiske 

kontekster. 

• Sikkerhed, som relaterer sig til, når de fremmede gives betydning i forhold til, hvordan 

deres tilstedeværelse i Danmark påvirker niveauet af sikkerhed.  

• Kultur, som dækker over, når de fremmede gives betydning i henhold til, hvilken effekt 

deres tilstedeværelse i Danmark har på dansk kultur som helhed. 

• Integration, som relaterer sig til, når de fremmede gives betydning i henhold til evnen til at 

tilpasse sig og indrette sig i det danske samfund.  

 

Den tematiske kategorisering af artikulationerne, som vil blive foretaget i den konkrete kontekst, 

hvori den enkelte artikulation fremtræder, er lavet ud fra et ønske om at skabe overblik over, 

hvordan meningen fikseret til nodalpunktet ”de fremmede” som et udtryk for en politisk 

problematisering løbende udviklede sig fra tidsperiode til tidsperiode. Nodalpunktet ”de fremmede” 

er her dækkende for begreberne fremmedarbejdere, fremmede, gæstearbejdere, udlændinge, 

muhamedanere, indvandrere, indvandring, muslimer, flygtninge og asylansøgere, fordi den 

analytiske interesse er på, hvordan artikulationerne knytter mening til den samlede gruppe af 

fremmede i Danmark som helhed. Et nodalpunkt konditioneres i denne forbindelse som centrum for 

diskursen som et udtryk for, at flere forskellige ækvivalenter adskillige gange fikseres til et bestemt 

indhold, hvilket via sammenknytningen skaber en bestemt mening for diskursen.  
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Ved på denne måde at fokusere på, hvilket indhold, der fikseres til nodalpunktet ”de fremmede”, 

skabes der et blik for at fremanalysere, hvilke momenter indenfor ovenstående temaer, der i hver 

tidsperiode bidrog til opbyggelsen af en ækvivalenskæde, som i løbet af den samlede tidsperiode 

bliver transformeret og udvidet i dens fiksering af mening til nodalpunktet ”de fremmede”. En 

ækvivalenskæde konditioneres her som en forbindelse mellem momenter, der er et udtryk for, at 

momenterne både udtrykker noget identisk i forhold til diskursens nodalpunkt og til noget, der 

afgrænser diskursen. Denne måde hvorpå ækvivalenskædens udvikling og stabilisering om 

nodalpunktet ”de fremmede”, bliver fremanalyseret skaber et grundlag, hvor det er muligt at 

iagttage diskursen og nå frem til meningen, som den fiksere. En diskurs konditioneres her, som når 

flere forskellige elementer med et kontingent forhold tillægges en værdi i forhold til hinanden, og 

på det grundlag etablere en grænsedeling, således at noget kan dømmes som ekskluderet fra 

diskursen. Dermed vil en diskurs fremgå i analysen, når flere forskellige elementer tillægges værdi i 

forhold til hinanden i relation til nodalpunktet ”de fremmede” og har en afgrænsning i henhold til, 

hvilken mening, de ikke har. Det etablerer en grænsedeling i forhold til, hvad der kan dømmes 

henholdsvis inden- og uden for diskursen.  

 

Ud fra analysen af de fire tidsperioder er det hensigten at fremanalysere, hvordan diskursen om ”de 

fremmede” op til folketingsvalget i 2001 fremstod hegemoniseret, fordi ækvivalenskædens 

momenter rundt omkring nodalpunktet ”de fremmede” blev stabiliseret. Hegemoni konditioneres 

her som en midlertidig stabiliseret fiksering af mening til nodalpunktet ”de fremmede”, hvilket 

betyder, at et partikulært element kommer til at repræsentere et universelt forhold. Ved på denne 

måde at fremanalysere hegemoniseringen af ”de fremmede” diskursen, som et udtryk for en samlet 

politisk problematisering af de fremmede, er analysens formål at vise, hvordan der blev skabt et 

diskursivt mulighedsrum med mulighedsbetingelser for en konstruktion af ”danskhed”, som en 

politisk aktør som Dansk Folkeparti efter folketingsvalget i 2001 kunne fremstille og udpege sig til 

politisk repræsentant for ved at få den til at fremstå som den radikale modsætning og løsning til 

problematiseringen af de fremmede. Dermed vil analysen vise, hvordan mulighedsbetingelserne for 

Dansk Folkepartis konstruktion af ”danskhed” bestod i, at den kunne konstitueres på at være den 

antagonistiske relation til problematiseringen af de fremmede. I den forbindelse konditioneres en 

antagonisme som ”den konstitutive anden”, hvilket skal forstås i lyset af, at Dansk Folkepartis 
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konstruktion af ”danskhed” kunne konstitueres som et udtryk for en kontrast og modsætning til 

omverdenen. 

 

I forbindelse med analysen ville det have været muligt at forholde sig til de mange subjekt 

positioner, som eksempelvis asylansøgere og muslimer bliver tildelt ud fra ”de fremmede” 

diskursen. Det vil der ikke blive gjort, fordi det ikke bidrager direkte til analysens formål, som er, at 

fremanalysere, hvordan den samlede problematisering af de fremmede som gruppe skabte et 

diskursivt mulighedsrum med mulighedsbetingelser for Dansk Folkepartis konstruktion af 

”danskhed”. Derfor vil begrebet subjektposition ikke blive aktiveret direkte i analysen, men i stedet 

indirekte og implicit. Det skyldes, at artikulationerne fra samfundsdebattører, politikere og borgere, 

der vil blive anvendt i analysen, kun er tillagt værdi, fordi artikulationernes ophavsmænd kan 

hævdes, at indtage talende subjektpositioner indenfor rammerne af ”de fremmede” diskursen.   

2.6.2 Analysedel 2 

Analysedel 2 vil bestå af en synkron repræsentationsanalyse, der vil fremanalysere, hvordan Dansk 

Folkeparti strategisk håndterede de historisk konstituerede mulighedsbetingelser til at fremstille og 

udpege sig til politisk repræsentant for ”danskhed” i tidsperioden 2001-2014 samt illustrere, med 

hvilken afledt effekt i henhold til konstitutive konsekvenser for nye interventionsformer i samfundet 

i tidsperioden 2015-2017. Analysen vil være opdelt i to dele ved at have udgangspunkt i følgende to 

cases fra tidsperioden 2001-2014:  

 

• Indfødsret, der på et overordnet plan tematiserer immigration og afgrænses til udelukkende 

at handle om de ydre skillelinjer for det danske folk i henhold til, hvilke kriterier man som 

allerede bosiddende fremmed i Danmark på en permanent opholdstilladelse skal opfylde for 

at opnå dansk statsborgerskab.  

 

• Muhammed-tegningerne, der på et overordnet plan tematiserer kulturelle værdier og 

afgrænses til udelukkende at handle om de indre skillelinjer og grænser i det danske 

samfund og folk i forhold til, hvilke værdier man som individ eller gruppe skal tillægge sig 

for at være en del heraf uafhængigt af spørgsmålet om det juridiske grundlag for ophold i 

Danmark.  

 



 

 18 

Analysen af casene vil være struktureret i tre analysetrin, som bliver kaldt henholdsvis 

”Problematiseringen”, ”Dansk Folkeparti som løsning” og ”Konstitutive konsekvenser”. I det første 

analysetrin er hensigten at vise, hvordan hver case knytter an til de historisk konstituerede 

mulighedsbetingelser. Derfor vil det ud fra artikulationer fra samfundsdebatten fra politikere og 

samfundsdebattører forud for og i tidsperioden 2001-2014 blive fremanalyseret, hvilken 

problematisering, hver case er et udtryk for, samt hvordan den relaterer sig til 

mulighedsbetingelserne ved at knytte an til et eller flere af temaerne økonomi, sikkerhed, kultur og 

integration. 

 

I det andet analysetrin er det på baggrund af artikulationer fra fremtrædende medlemmer af Dansk 

Folkeparti fremsat i tidsperioden 2001-2014 hensigten at fremanalysere, hvordan Dansk Folkeparti i 

hver case gennem en strategi, der skjuler umulighedsbetingelserne for repræsentationen, forsøger at 

fremstille og udpege sig til politisk repræsentant for ”danskhed” i henhold til den pågældende 

løsning. Politisk repræsentation konditioneres her som et spørgsmål om at skabe og konstruere det 

repræsenterede og herudfra mobilisere opbakning til det, som søges repræsenteret. Der vil her blive 

rettet opmærksomhed mod, hvordan Dansk Folkeparti søger at fremstille sig som løsningen på 

problematiseringen i hver case, som en følge af partiets konstruktion af den tomme betegner 

”danskhed”, hvilket medfører et fokus på, hvordan der i de anvendte artikulationer bliver fikseret 

indhold til den tomme betegner ”danskhed”. En tom betegner konditioneres her som et diskursivt 

identifikationspunkt, der kan fungere som centrum for en politisk identitet og danne grundlag for 

politisk repræsentation. Da Dansk Folkepartis politiske repræsentation af ”danskhed” ligesom 

enhver politisk repræsentation er baseret på umulighedsbetingelser i henhold til at ville 

universalisere noget partikulært, så vil der i analysen af hver case blive fokuseret på at iagttage, 

hvordan Dansk Folkeparti håndterer disse umulighedsbetingelser i partiets kommunikation. 

Hensigten hermed er at få blik for, hvordan Dansk Folkeparti strategisk håndterede 

mulighedsbetingelserne til at skjule umulighedsbetingelserne for partiets politiske repræsentation af 

”danskhed”.  

 

Med henblik på ovenstående vil det i analysen af hver case med grundlag i de anvendte 

artikulationer fra fremtrædende medlemmer af Dansk Folkeparti blive vist, hvordan Dansk 

Folkeparti på baggrund af mulighedsbetingelserne forsøger at universalisere en partikulær 

konstruktion af ”danskhed” og herudfra fremstå som politisk repræsentant for ”danskhed”. I den 
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sammenhæng vil det ligeledes blive vist, hvordan konstruktionen af ”danskhed”, som Dansk 

Folkeparti forsøger at basere sin politiske repræsentation på, grundlæggende er partikulær ved at 

være kontingent funderet. Dette vil tydeligøre umulighedsbetingelserne for Dansk Folkepartis 

politiske repræsentation af ”danskhed”, fordi det vil fremgå, hvordan Dansk Folkeparti i 

repræsentationen af ”danskhed” forsøger at repræsentere noget universelt, som reelt er partikulært. 

Måden, hvorpå Dansk Folkeparti forsøger at skjule umulighedsbetingelserne for partiets 

repræsentation af ”danskhed” og få denne til at se mulig ud på baggrund af mulighedsbetingelserne, 

iagttages her som et udtryk for en strategi. I hver case vil der blive betonet en strategi, som ud fra 

gennemlæsning af empirien fremstår væsentlig i forhold til at give et indblik i Dansk Folkepartis 

strategier ud fra det argument, at de fleste andre cases, der ville kunne relateres til temaerne 

økonomi, sikkerhed, kultur og integration, med stor sandsynlighed ville falde ind under en af de to 

cases, som jeg har udvalgt til analysen. 

 

Da hver case vil lede til en strategi for håndteringen af umulighedsbetingelserne for Dansk 

Folkepartis politiske repræsentation af ”danskhed”, vil det af den samlede analyse fremgå, hvordan 

Dansk Folkeparti benytter sig af to forskellige strategier. Det skaber et grundlag, hvor analysen kan 

vise, at det handler om mere end et enkeltstående tilfælde. Årsagen er, at strategierne tilsammen vil 

indikere, at der er et mønster, som er et udtryk for substans i måden, hvor Dansk Folkeparti forsøger 

at fremstille og udpege sig til politisk repræsentant for ”danskhed”, selvom de benytter sig af 

forskellige strategier. Med udgangspunkt i strategierne er det analysens formål at fremanalysere, 

hvordan de samlet set udtrykker en overordnet fortælling om, hvordan Dansk Folkeparti strategisk 

håndterede de historisk konstituerede mulighedsbetingelser til i tidsperioden 2001-2014 at 

fremstille og udpege sig til politisk repræsentant for ”danskhed” indenfor en bred pallet af politiske 

temaer. 

 

I det tredje analysetrin vil det blive illustreret, hvordan Dansk Folkepartis politiske repræsentation 

af ”danskhed” i tidsperioden 2001-2014 har haft en afledt effekt i henhold til konstitutive 

konsekvenser for nye interventionsformer i samfundet i tidsperioden 2015-2017. Konstitutive 

konsekvenser konditioneres som fremsatte politiske lov- og beslutningsforlag fra Folketinget, der 

lægger op til intervention i samfundet. Derfor vil der med henblik på at illustrere de konstitutive 

konsekvenser i hver case blive anvendt to lov- eller beslutningsforslag, som er blevet fremsat i 

Folketinget i tidsperioden 2015-2017 af Dansk Folkeparti eller andre politiske partier, og som kan 
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iagttages at være relateret til den konstruktion af ”danskhed”, som Dansk Folkeparti konstituerede 

sig som politisk repræsentant for. I forbindelse med hver enkelt lov- og beslutningsforslag vil det 

ligeledes blive illustreret, hvordan umulighedsbetingelserne for Dansk Folkepartis politiske 

repræsentation af ”danskhed” bliver stadfæstet heri.  

2.6.3 Diskussion 

I forlængelse af den samlede analyse vil der blive fulgt op en diskussion, som vil tage udgangspunkt 

i, hvordan interventionsformerne i form af lov- og beslutningsforslagene, som illustrerer den afledte 

effekt af Dansk Folkepartis politiske repræsentation af ”danskhed”, er et udtryk for skabelsen af nye 

problematiseringer. Det vil danne grundlag for en refleksion over, hvad der ud fra Dansk 

Folkepartis nationalt-orienterede politiske projekt kan udsiges om mulighederne for politisk ledelse 

i dag i en kontekst med en national-orienteret politisk strømning i Europa, hvor det er en tendens, at 

nationalt-orienterede politiske partier i mange europæiske lande har opnået direkte eller indirekte 

indflydelse på den førte politik, og dermed er blevet en central del af det politiske system 

(Stockemer 2017: 41-42). 

3. Diskursanalyse 1973-2001  

3.1 1973 Jordskredsvalget 

Denne analyses start er i forbindelse med folketingsvalget den 4.december 1973, som også kaldes 

Jordskredsvalget, fordi 44% af vælgerne skiftede parti, hvilket på daværende tidspunkt var det hidtil 

største vælgerskred i dansk politisk historie. Det gjorde, at en tredjedel af Folketingets medlemmer 

blev udskiftet og antallet af partier i Folketinget blev fordoblet fra fem til ti (Danmarkshistorien.dk, 

2013). I kølvandet på resultatet af folketingsvalget stillede den tidligere socialdemokratiske 

statsminister Jens Otto Krag sig selv følgende spørgsmål i sin dagbog: ”er en epoke forbi?” 

(Information.dk, 2008). Spørgsmålet giver et indtryk af, at resultatet af folketingsvalget af ham blev 

opfattet som skelsættende og banebrydende.  

 

Ved valget mistede de etablerede partier 60 mandater og betydningen heraf var ifølge den senere 

Statsminister for Venstre Anders Fogh Rasmussen ”(…) et sammenbrud for det gamle partimønster 

med centreret omkring fire gamle partier. Og så med nogle satellitter, der kom og gik” 

(Politiken.dk, A, 2012). Valgresultatet kunne ifølge ham forklares med,”(…) at det politiske 

establishment havde bevæget sig længere og længere væk fra befolkningen, ganske enkelt” (Ibid.). 
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Dermed kan det iagttages, at vælgerskredet gives betydning i henhold til afstanden mellem 

befolkning og politikere. Afstanden skyldtes ifølge historiker Steffen Heiberg at: ”Mange havde 

mistet troen på politikernes vilje og evne til at løse landets problemer. Det var politikernes 

kompetence, vælgerne ikke længere troede på” (Politiken, B, 2012). Ud fra ovenstående 

artikulationer kan det samlet iagttages, at resultatet af folketingsvalget i 1973 forklares med de 

etablerede politikeres manglende evne til at forstå befolkningens bekymringer og vælgernes 

manglende tro på de selvsamme politikeres evne og vilje til at løse landets problemer. 

Folketingsvalget i 1973, som var det værste valg nogensinde for de gamle partier, var ifølge 

emeritus i statskundskab Tim Knuden slet og ret et udtryk for, at ”de (red: gamle partier) havde 

tabt kontakten med vælgerne” (Information.dk, 2013). Her kan det bemærkes, at valgresultatet og 

de få stemmer til de gamle partier gives betydning i henhold til en manglende kontakt med 

vælgerne, hvilket indikerer, at politikernes forhold til vælgerne var præget af manglende forståelse 

for dem og deres prioriteringer.  

 

De stemmer, som de gamle partier mistede ved folketingsvalget i 1973, gik først og fremmest til en 

række nye partier, hvor den store nyskabelse var Mogens Glistrups Fremskridtsparti, som ved 

valget blev landets næststørste parti (Danmarkshistorien.dk, 2013). Partiet var blevet stiftet i 1972, 

og i den forbindelse udtalte partistifter Mogens Glistrup: ”Fremskridtspartiet er tre sætninger: 

”Kildeskatten løber løbsk. Papirvældet vokser. Paragraftyrranniet kvæler det gode humør. Intet 

andet” (Information.dk, 2008). I artikulationen tydeligøres det, at Fremskridtspartiets politiske 

visioner var begrænset til enkeltsager vedrørende skat og bureaukrati i den offentlige sektor, og at 

partiet dermed i høj grad var populistisk baseret. Ifølge historiker Steffen Heitmann ændrede de nye 

partiers – og specielt Fremskridtspartiets - direkte kommunikation med vælgerne den politiske 

kultur, fordi: 

 

”Fremskridtspartiet (...) var overskrifter og slagord løsrevet fra enhver politisk logik og 

virkelighed. Etablerede politikere kunne let påpege den manglende substans. Vælgerne ville bare 

ikke lytte” (Politiken.dk, B, 2012).  

 

Her kan det bemærkes, hvordan Fremskridtspartiets politiske projekt baseret på en høj grad af 

populisme, der medførte en anderledes kontakt med vælgerne, betragtes som et udtryk for noget, 

der udfordrede den gældende politiske kultur og grundlaget for de mere ideologisk baserede partiers 
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politiske projekter. Succesen, som Fremskridtspartiet og de andre nye partier i forbindelse med 

valget opnåede, var ifølge Peter Duetoft fra Centrumdemokraterne et udtryk for at folketingsvalget i 

1973 var et protestvalg, hvor: ”Mogens Glistrup prosterede mod skatterne, Kristeligt Folkeparti 

mod adgangen til fri abort, og Retsforbundet mod EF (…)” (Kristeligt-dagblad.dk, A, 2013). I 

artikulationen kan det iagttages, at det bliver indikeret, at ingen af de nye partier havde et egentligt 

ideologisk fundament for deres politik, fordi den var baseret på en protest, som for alle partiernes 

vedkommende var enkeltsagsbaseret. Herudfra kan det udledes, at de nye partier i høj grad var 

populistisk baserede. På baggrund af ovenstående grundlag kan folketingsvalget i 1973 

karakteriseres som en dislokation, fordi de nye og i høj grad populistisk baserede partiers succes 

gjorde det nødvendigt for de mere ideologisk baserede partier, at forholde sig til udviklingen og 

italesætte den i henhold til egen identitet og alle de nye partiers – navnlig Fremskridtspartiets - 

identitet. Folketingsvalget i 1973 kan dermed opfattes som en enkeltstående begivenhed, der 

rystede det politiske landskab i Danmark og skabte en ny politisk realitet, der medførte en ændring 

af den politiske kultur i forhold til måden, et politisk parti skulle være baseret og repræsentere sine 

vælgere. 

 

I ovenstående blev det sandsynliggjort, hvordan folketingsvalget i 1973 udgjorde en dislokation i 

henhold til den gældende politiske kultur, fordi opfattelsen af og forståelsen for, på hvilket grundlag 

et politisk parti skulle være baseret og derved repræsentere sine vælgere ud fra, blev grundlæggende 

ændret og rystet. I de følgende kapitler vil det ud fra de fire tidsperioder 1973-1983, 1984-1988, 

1988-1994 og 1995-2001 blive fremanalyseret, hvordan ændringen af den politiske kultur gjorde, at 

der opstod og blev skabt mulighedsbetingelser for Dansk Folkepartis konstruktion af ”danskhed”. 

Det vil blive gjort ved at undersøge, hvordan der fandt en udvikling sted i artikulationen af det af 

være fremmed.  

3.2 1973-1983  Da de fremmede blev et problem 
Grundet mangel på arbejdskraft havde Danmark i 1960erne og 1970erne modtaget nogle 

mennesker, som blev kaldt gæstearbejdere fra lande som Tyrkiet, Pakistan og Jugoslavien. De blev 

opfattet som besøgende, der efter en årrække ville returnere til hjemlandene (Østergaard, 2007: 

347). Efter folketingsvalget i 1973, som faldt sammen med oliekrisen, udviklede der sig ifølge 

cand.mag. Bent Jensen en ”(…) mere vidtgående enighed om – i det mindste for en tid – at lukke 

helt for tilgangen” (Jensen 2000: 426). Det stoppede dog ikke indvandringen, fordi den fortsatte 

gennem gæstearbejdernes familiesammenføringer i de efterfølgende år (Østergaard 2007: 355). I 
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1976 begyndte det ifølge Bent Jensen at blive tematiseret i Berlingske Tidende, at de fremmede 

blev i Danmark, hvilket skete med henvisning til en opgørelse fra Danmarks Statistik over antallet 

af udenlandske statsborgere. Den viste, at selvom en del enlige mænd var taget tilbage til deres 

hjemland, så blev det opvejet af en tilsvarende tilstrømning af kvinder og børn (Jensen 2000: 427-

428).  

 

Denne udvikling havde ifølge Bent Jensen konsekvenser for indvandrerdebatten, fordi: ”Mod 

slutningen af 1970’erne skærpedes den almindelige debat om indvandrere – også under indtryk af 

det stigende antal familiesammenføringer” (Jensen 2000: 428). I denne forbindelse var 

Fremskridtpartiets indtog i dansk politik ved folketingsvalget i 1973 og dets rolle som protestparti 

konstituerende for en ny måde at omtale indvandrere på, fordi Fremskridtspartiet ifølge Bent 

Jensen: ”(…) fremførte synspunkter i udlændingespørgsmålet, som havde stor gennemslagskraft i 

store dele af befolkningen, men som ikke tidligere havde haft parlamentarisk repræsentation” 

(Ibid.). Det faktum, at Fremskridtspartiet havde fokus på udlændingespørgsmålet blev tydeligt i 

folketingssalen den 10. juni 1977, hvor Helge Dohrmann fra Fremskridtspartiet i en debat spurgte 

arbejdsministeren fra Socialdemokratiet om følgende:  

 

”Hvad er (…) årsagen til, at Danmark trods ca. 160.000 arbejdsløse i første kvartal af 1977 har 

modtaget næsten dobbelt så mange fremmedarbejdere som i 1976, og hvilke specielle 

arbejdsopgaver kan tyrkere og jugoslaver udføre, der ikke kan dækkes af dansk arbejdskraft?” 

(Folketingstidende 1976-77 sp.5614). 

 

Her kan det bemærkes, at tilgangen af fremmedarbejdere problematiseres ved, at blive kædet 

sammen med at være årsag til, at mange danskere, som ellers var kvalificeret til jobbene, er 

arbejdsløse. Denne problematisering kan dermed relateres til temaet økonomi. På den baggrund 

opnår elementet ”bidrager til dansk arbejdsløshed” status som moment i ækvivalenskæden omkring 

nodalpunktet ”de fremmede”. Debatten om udlændinge fortsatte senere i 1977 i forbindelse med en 

udvisningssag mod mexicaneren Jaime Okusono-Martinez (Uhrskov 2008: 13-14). I denne kontekst 

udtalte den socialdemokratiske justitsminister Orla Møller: ”Vi burde (…) få nogle 

sammentrækninger af angst i mavemusklerne, når vi får at vide, at Jaime Okusono Martinez havde 

forbindelse med terrorister (…)” (Denkorteavis.dk, 2014). I artikulationen tydeligøres det, at 

tilstedeværelsen af en udlænding som Jaime Okusono Martinez i Danmark problematiseres med 
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baggrund i, at det kædes sammen med, at han havde forbindelse med terrorister. Det gør, at det 

fremstår som om, at tilstedeværelsen af udlændinge kan være en trussel mod sikkerheden, hvilket 

derfor er en problematisering, som kan relateres til temaet sikkerhed. Dermed bliver elementet 

”forbindelse med terrorister” til et moment i ækvivalenskæden omkring nodalpunktet ”de 

fremmede”. Sagen skabte stor opmærksomhed om udlændinges retssikkerhed i Danmark, og på 

baggrund af sagen udtalte Orla Møller efterfølgende: 

 

”(…) der er behov for en mere vidtrækkende revision af udlændingelovgivningen. Jeg har derfor 

besluttet at nedsætte et udvalg, som skal have til opgave at foretage en kritisk gennemgang af 

udlændingelovgivningen og udarbejde forslag til ændringer (…)” (Uhrskov 2008: 17).  

 

I 1979 fortsatte debatten i folketingsalen, hvor Fremskridtspartiets Mogens Voigt den 30. juli bad 

skatteministeren om at undersøge: ”om (...) fremmedarbejdere (…) udnytter reglerne om, at de kan 

trække de beløb fra i skat, de sender til deres familie i hjemlandet ved at opdigte disse familiers 

tilstedeværelse” (Folketingstidende 1978-79 sp.12933). Her kan det bemærkes, at 

fremmedarbejdere problematiseres ved at blive forbundet med at være nogen, som potentielt 

udnytter skattereglerne på ulovlig vis og måske opdigter familier i deres hjemlande for at opnå 

skattefordele. Da det understreger et fokus på, hvilken økonomisk omkostning fremmedarbejdere 

potentielt pålagde Danmark, så kan problematiseringen relateres til temaet økonomi. På den 

baggrund ækvivaleres elementerne ”udnytter skattereglerne” og ”opdigtede familier”, og opnår 

status som momenter i ækvivalenskæden omkring nodalpunktet ”de fremmede”. Mogens Voigt var 

endnu engang på banen i debatten, da han knap en uge senere den 6. august 1979 i folketingsalen 

bad finansministeren om at oplyse: ”hvor stor en udgift det offentlige (…) har haft til særlig 

undervisning af fremmedarbejdere og deres familier” (Folketingstidende 1978-79 sp.12970). I 

artikulationen kan det observeres, hvordan fremmedarbejdere og deres familier problematiseres ved 

at blive koblet sammen med særlig undervisning, som et udtryk for noget, der har påført det 

offentlige en udgift, hvilket gør det til en problematisering, der ligeledes knytter an til temaet 

økonomi. Dermed opnår elementet ”udgift for det offentlige” status som moment i 

ækvivalenskæden, der fikserer mening til nodalpunktet ”de fremmede”.  

 

Enkelte konservative politikere markerede sig også i indvandrerdebatten, hvilket eksempelvis skete 

den 3. august 1979 i Jyllandsposten, hvor Ib Stetter ytrede at: 
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”(…) Det Konservative Folkeparti ville stille krav om, at enhver udlænding – også udlændinge med 

dansk statsborgerskab – skulle udvises med øjeblikkelig virkning, hvis de blev grebet i 

narkotikakriminalitet. De skal afskæres enhver mulighed for yderligere inficering af vores 

samfund” (Jensen 2000: 428-429).  

  

Her kan det bemærkes, at udlændinge problematiseres ved at blive forbundet med 

narkotikakriminalitet og ved at blive italesat, som et udtryk for inficering af samfundet. Da 

udlændinge derved fremstår som en potentiel trussel mod sikkerheden i det danske samfund kan det 

opfattes som en problematisering, der kan forbindes til temaet sikkerhed. Hermed ækvivaleres 

elementerne ”narkotikakriminalitet” og ”inficering af samfundet”, og bliver til en del af den 

ækvivalenskæde, der fikserer nodalpunktet ”de fremmede”. Senere i 1979 forsvarede ordfører for 

Fremskridtspartiet Ole Pilgaard Andersen partiets holdninger indenfor udlændingepolitikken med, 

at: ”(…) man (red: må) jo se på gæstearbejdernes udnyttelse af vort sociale system (…) og gøre 

noget ved alle de der proformaægteskaber mellem danskere og fremmedarbejdere (…)” (Jensen 

2000: 430). I artikulationen tydeligøres det, at gæstearbejdere kædes sammen med udnyttelse af 

vort sociale system og fremmedarbejdere kædes sammen med proformaægteskaber, hvilket er et 

udtryk for en samlet problematisering, der kan relateres til temaet økonomi. Det skyldes, at 

sammenkædningen mellem gæstearbejdere og udnyttelse af vort sociale system indikerer, at 

gæstearbejderne udnytter systemet til egen økonomisk vinding. Imens italesættelsen af 

fremmedarbejdere i relation til proformaægteskaber indikerer, at motivet for fremmedmedarbejdere, 

der har giftet sig med en dansker, næppe er kærlighed, men muligheden for at blive permanent i 

Danmark af økonomiske årsager. På den baggrund ækvivaleres elementerne ”udnyttelse af vort 

sociale system” og ”proformaægteskaber” og bliver til momenter i ækvivalenskæden, der fikserer 

nodalpunktet ”de fremmede”. 

 

I april i 1983 var udvalget, der blev nedsat i 1977, klar med sine anbefalinger til en ny 

udlændingelov. I processen mellem første- og andenbehandlingen udtalte den konservative 

justitsminister Erik Ninn Hansen følgende: 

 

”Vi kan ikke se bort fra risikoen for alvorlig raceuro. Hidtil er vi blevet fritaget for problemer af 

mærkbart art. Men vi ved jo, at kan man sætte en etikette på en frustration, er tilbøjeligheden der 
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hos de fleste mennesker. Det er let at sætte etikette på udlændinge, fordi de ofte ser anderledes ud 

og har en anden kultur” (Jensen 2000: 441-42). 

  

I artikulation kan det betragtes, at udlændinges tilstedeværelse i Danmark problematiseres ved at 

blive koblet sammen med at kunne skabe raceuro, og derved være noget, der har potentiale til at 

gøre Danmark mere usikkert. Det gør det til et udtryk for en problematisering, der kan relateres til 

temaet sikkerhed. På den baggrund får elementet ”raceuro” status som moment i ækvivalenskæden 

omkring nodalpunktet ”de fremmede”. Senere i 1983, i kølvandet på vedtagelsen af 

udlændingeloven, kom Erik Ninn Hansen i forbindelse med en offentlig debat herom ligeledes med 

følgende udtalelse: ”Meget siger mig, at vi skal passe på, hvis vi med vores lille befolkning på 5 

mio. ønsker at være en nationalstat i fremtiden” (Østergaard 2007: 364). Her indikeres der en 

generel bekymring for nationalstatens fremtid og den danske kultur som helhed i forhold til, 

hvordan antallet af tilstedeværende udlændinge kan forventes at påvirke og true denne. Denne 

bekymring kan betragtes som en implicit problematisering af de fremmede, som kan relateres til 

temaet kultur, der hermed kommer i spil for første gang. På denne baggrund opnår element ”truer 

nationalstatens fremtid” status som moment og bliver til en del af ækvivalenskæden, som fikserer 

mening til nodalpunktet ”de fremmede”. 

 

På baggrund af nedenstående figur illustreres det, hvordan de fremanalyserede momenter fra 

tidsperioden 1973-1983 primært tog udgangspunkt i temaerne økonomi og sikkerhed og sekundært i 

temaet kultur. I den sammenhæng bliver det tydeliggjort, hvordan momenterne indenfor temaerne 

samler sig om nodalpunktet ”de fremmede” og udgør en ækvivalenskæde. Det er et udtryk for en 

diskurs, som fikserer en specifik mening til de fremmede og er et udtryk for en problematisering. På 

baggrund af analysen kan det bemærkes, at de fleste af momenterne, der på dette tidspunkt er en del 

af ækvivalenskæden, er af meget specifik og konkret karakter samt, at Fremskridtspartiet er  

dominerende i problematiseringen af de fremmede.   
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3.3 1984-1988 De muslimske flygtninge 
Udlændingeloven, som blev vedtaget i 1983, skulle give klare retningslinjer omkring udlændinges 

ankomst og ophold i Danmark. Lovens vigtigste nyskabelse var en stærkt forbedret retsstilling for 

asylansøgere, og på den baggrund er den blevet kaldt verdens mest liberale udlændingelov 

(Kristeligt-dagblad, B, 2013). Effekten af udlændingeloven var, at antallet af asylansøgere i 

slutningen af 1984 begyndte at stige, og en del af disse var muslimer fra Iran. Det gav anledning til 

debat (Østergaard 2007: 367). Eksempelvis udtalte Venstres folketingsmedlem Svend Heiselberg 

sig således i et interview med BT i 1984: 

 

”Vi må prøve at dæmme op for denne store masseinvasion af iranske flygtninge. Jeg er bekymret 

for, at vi kommer i den situation, hvor 25.000-30.000 iranere bosætter sig i Danmark og laver et 

islamisk oprør” (Jensen 2000: 445). 

 

Her tydeligøres det, at flygtninges ankomst til Danmark kædes sammen med at være et udtryk for 

masseinvasion og noget, der skaber risiko for islamisk oprør. Det kan betragtes som et udtryk for en 
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sikkerhedsmæssig bekymring i henhold til flygtningene, som gør det til en problematisering, der 

kan forbindes til temaet sikkerhed. Hermed ækvivaleres elementerne ”masseinvasion” og ”islamisk 

oprør” og indtræder som momenter i ækvivalenskæden, der fikserer mening til nodalpunktet ”de 

fremmede”. De mange flygtninge blev også italesat af Fremskridtspartiets Pia Kjærsgaard, som i 

1986 blev citeret for følgende to udtalelser: 

 

 ”Folk (…) er dødhamrende trætte af det flygtninge-cirkus, der medfører vold og terror i Danmark 

som aldrig nogensinde før” og ”Flygtningeloven er en tåbelov, og asylansøgerne er 

bekvemmelighedsflygtninge (…)” (Jensen 2000: 469-470). 

 

I den første artikulation kan det iagttages, at flygtninges tilstedeværelse i Danmark problematiseres 

ved at blive kædet sammen med at være noget, der medfører vold og terror. Det gør det til et udtryk 

for en problematisering, der kan relateres til temaet sikkerhed. I den anden artikulation tydeligøres 

det, at asylansøgere italesættes som bekvemmelighedsflygtninge, og dermed får betvivlet deres 

retmæssige årsager til at være i Danmark. Derved kan det betragtes som et udtryk for en 

problematisering, der kan relateres til temaet økonomi, som derved for første gang kommer i spil i 

tidsperioden. På baggrund af artikulationerne indtræder elementerne ”vold”, terror” og 

”bekvemmelighedsflygtninge” som momenter i ækvivalenskæden, der fikserer nodalpunktet ”de 

fremmede”.  

 

Senere i 1986 kom Fremskridtpartiets stifter Mogens Glistrup på banen med følgende udtalelse til 

partiets landsmøde: ”Jeg er sikker på, vorherre havde en mening med at anbringe pingviner på 

sydpolen, zebraer i Afrika og danskere i Danmark” (Jyllands-posten.dk, 2008). Ud fra 

artikulationen indikeres der en generel tvivlen på fremmedes ret til at være i Danmark, hvilket kan 

betragtes som et udtryk for, at temaet kultur rejses for første gang i denne tidsperiode i henhold til 

problematiseringen af de fremmede. Det skyldes, at ud fra sammenligningen mellem danskeres 

naturlige tilstedeværelse i Danmark med pingvinernes tilstedeværelse på sydpolen og zebraernes i 

Afrika kan det iagttages, at fremmedes tilstedeværelse i Danmark fremstilles som naturstridig, fordi 

de fremmede ikke oprindeligt stammer fra Danmark, og derfor ikke har noget naturligt kulturelt 

tilhørsforhold hertil. Da elementet ”naturstridig tilstedeværelse” derved knyttes til fremmedes 

ophold i Danmark, så opnår det status som moment i ækvivalenskæden, der fikserer nodalpunktet 
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”de fremmede”. I 1988 kom Mogens Glistrup igen på banen med følgende udtalelse under en debat 

i folketingssalen om flygtninge:  

 

”Har man et glas dejligt drikkevand og bare putter 1 mg arsenik i det, så er det dødbringende. 

Derfor er det ikke et spørgsmål om kvantitet, men det er et spørgsmål om ondskabens styrke” 

hvorefter han senere i udtalelsen pointerede ”Det er jo ikke nogle få tusinde muhamedanere kontra 

de kristne danskere, som vi må se i øjnene. Vi må se, at der kommer hundredvis af muhamedanere i 

løbet af nogle ganske få generationer” (Uhrskov 2008: 111). 

 

Her kan det bemærkes, at tilstedeværelsen af muhamedanere i Danmark sammenlignes med den 

betydning, som giftstoffet arsenik ville have for et glas drikkevand. Da det tydeliggør en 

sikkerhedsmæssig bekymring i henhold til tilstedeværelsen og antallet af muhamedanere i 

Danmark, så kan det betragtes som et udtryk for en problematisering, der kan relateres til temaet 

sikkerhed. Baseret på at muhamedanernes tilstedeværelse i Danmark tillægges betydning i forhold 

til giftstoffet arsenik, opnår elementet ”giftstof” status som moment og bliver til en del af den 

ækvivalenskæde, der fikserer nodalpunktet ”de fremmede”. 

 

På baggrund af nedenstående figur illustreres det, hvilke momenter, der ud fra analysen af 

tidsperioden 1984-1988, bliver tilføjet til ækvivalenskæden, der fikserer mening til nodalpunktet 

”de fremmede” og er et udtryk for en diskurs. I forbindelse med udvidelsen af ækvivalenskæden 

kan det iagttages, at de fremanalyserede momenter fra tidsperioden i overvejende grad tog 

udgangspunkt i temaet sikkerhed og sekundært i temaerne økonomi og kultur i forhold til 

problematiseringen af de fremmede. I relation til udvidelsen af ækvivalenskæden, så kan det 

iagttages, at selvom fokus i debatten er på flygtninge, så er hovedparten af momenterne ligesom i 

den første tidsperiode af specifik og konkret karakter. Derudover tydeligøres det, at 

Fremskridtspartiet fortsat er dominerende i forhold til problematiseringen af de fremmede.    
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3.4 1988-1994 De kommunale integrationsproblemer  
Placeringen af flygtningene i de danske kommuner resulterede i store regionale forskelle, hvor 

nogle kommuner tog imod et forholdsvist stort antal af flygtninge, hvorimod andre kommuner tog 

imod ganske få (Jensen 2000: 480). I den sammenhæng kom den socialdemokratiske borgmester i 

Ishøj, Per Madsen, i fokus, fordi han i 1987 var blevet vred over et afslag fra indenrigsministeriet på 

en ansøgning om øgede tilskud pga. de mange udlændinge i hans kommune, som derefter gjorde, at 

han ikke ville modtage flere (Danmarkshistorien.dk, 2011). I 1988 blussede problematikken op på 

ny, og i den sammenhæng udtalte Per Madsen til Berlingske Tidende: ”Erfaringer fra andre lande 

viser, at 10% indvandrere generelt må regnes som maksimum i en kommune, hvis ikke man vil 

risikere problemer” (Jensen 2000: 482). Om problemerne med indvandrere og flygtninge i hans 

kommune udtalte Per Madsen den 7. november 1988 under et møde afholdt for en mindre kreds af 

socialdemokrater i København følgende: 

 

”Der er mange arbejdsløse indvandrere og de dårlige sprogkundskaber bevirker, at 

arbejdsløshedsunderstøttelse og sociale hjælpemuligheder er det eneste familierne har at klare sig 
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med” og ”Muslimerne lever på middelalderstadiet med en nedgøring af kvinder og kvindekulturen, 

som er uhørt i dette land” (Danskeren 1989: nr.1 s. 3). 

 

I den første artikulation kan det observeres, at indvandrere kædes sammen med at være nogle, der 

har dårlige sprogkundskaber, er arbejdsløse og får arbejdsløshedsunderstøttelse. Det kan betragtes 

som et udtryk for en problematisering, der tager udgangspunkt i konsekvenserne af indvandreres 

manglende evne til at tilpasse sig forholdene i det danske samfund. Derfor kan problematiseringen 

ikke relateres til temaerne økonomi, sikkerhed eller kultur, men i stedet til temaet integration, som 

kommer i spil for første gang i forhold til problematiseringen af de fremmede. I den anden 

artikulation kan problematiseringen også iagttages at tage udgangspunkt i temaet integration, ved at 

muslimer kobles sammen med nedgøring af kvinder, og at det forklares med, at muslimerne lever 

på middelalderstadiet, hvilket indikerer, at de ikke lader integrere sig i det danske samfund. På 

baggrund af artikulationerne ækvivaleres elementerne ”arbejdsløse”, dårlige sprogkundskaber”, 

”arbejdsløshedsunderstøttelse” og ”nedgøring af kvinder” og opnår status som momenter i 

ækvivalenskæden, der fikserer mening til nodalpunktet ”de fremmede”. 

 

Også i andre kommuner blev der iagttaget problemer med hensyn til de fremmede. Således gik 

Borgerlisten imod indvandring i København i 1989 til valg med programpunktet: ”De kommunale 

skoler i København afskaffer alle særlige foranstaltninger, der er indført af hensyn til de fremmedes 

børn og byens skoler genopstår som danske skoler” (Glistrup 1991: 140). Her kan det observeres, at 

tilstedeværelsen af fremmedes børn på københavnske skoler kædes sammen med særlige 

foranstaltninger, som forhindrer byens skoler i at være danske. Det kan opfattes som en generel 

problematisering af konsekvenserne af fremmede børns tilstedeværelse på skolerne, fordi disse 

bliver forhindret i at være danske grundet de særlige foranstaltninger, hvilket derved er en 

problematisering, der kan relateres til temaet kultur. Elementet ”særlige foranstaltninger” indtræder 

på denne baggrund som moment i ækvivalenskæden, der fikserer mening til nodalpunktet ”de 

fremmede”. På Alsgades skole på Vesterbro i København og på Gjellerupskolen i Brabrand ved 

Aarhus var der lignende tendenser, fordi i 1990 konstaterede skolelederne fra skolerne: ”Det er 

svært at skabe en dansk folkeskole, når der næsten ingen danske børn er” (Glistrup 1991: 136). I 

artikulationen kan temaet kultur endnu engang opfattes at være på spil i problematiseringen af de 

fremmede, fordi der indikeres en udfordring med at skabe en dansk folkeskole, hvilket kædes 

sammen med for få danske børn og dermed en uhensigtsmæssig stor koncentration af fremmedes 
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børn. Da elementet ”svært at skabe en dansk folkeskole” på denne måde kobles til tilstedeværelsen 

af mange fremmede børn i skolerne indtræder det som moment i ækvivalenskæden, der fikserer 

nodalpunktet ”de fremmede”. 

 

I 1991 blev nogle af de udfordringer, som de kommunale skoler havde i forbindelse med 

tilstedeværelsen af udlændinge, skildret således af Birthe Frandsen i Jyllands-Posten: 

 

”En muslimsk skolepige må (…) ikke synge med på danske sange i skolen, hvor hun heller ikke må 

tegne dannebrogsflag (…) og hun må ikke komme med til skolebal, deltage i gymnastik eller 

svømning, og da slet ikke modtage undervisning i seksuallivet og høre om AIDS. Selv visse timer i 

skolekøkkenet må hun ikke deltage i” (Glistrup 1991: 138). 

 

Ud fra artikulationen kan det bemærkes, at det at være muslimsk pige i en dansk skole kobles 

sammen med en adfærd, hvor pigen ikke må synge danske sange, tegne dannebrogsflag eller 

deltage i typiske aktiviteter i en dansk skole som skolebal, gymnastik, svømning, 

seksualundervisning eller skolekøkken. Da det kan opfattes som et udtryk for et fokus på, hvordan 

en muslimsk pige ikke tilpasser sig ved ikke at være i stand til at deltage mange typiske aktiviteter i 

en dansk skole, så kan det betragtes som en problematisering, hvor temaet integration er i spil. På 

den baggrund opnår elementet ”svært ved at tilpasse sig” status som moment i ækvivalenskæden, 

der fikserer mening til nodalpunktet ”de fremmede”. 

 

I en artikel i Jyllands-Posten i 1992 om den generelle situation for indvandrere i Danmark 

artikulerede kultursociolog Eyvind Vesselbo følgende: ”Hvis de nuværende forhold ikke ændres, 

bliver titusindvis af unge indvandrere og flygtninge aldrig en del af det danske samfund” (Uhrskov 

2008: 149). Her kobles indvandrere og flygtninge sammen med potentielt ikke at være en del af det 

danske samfund. Det kan bemærkes at være et udtryk for en problematisering, der kan relateres til 

temaet kultur, fordi det implicit indikeres at tilstedeværelsen af indvandrere og flygtninge, der ikke 

nødvendigvis er en del af det danske samfund, risikerer at skabe parallelsamfund i Danmark og 

dermed have effekt på dansk kultur som helhed. Elementet ”parallelsamfund” indtræder på denne 

baggrund som moment i ækvivalenskæden omkring nodalpunktet ”de fremmede”. I 1994 kom den 

socialdemokratiske borgmester i Aarhus Thorkild Simonsen også på banen i udlændingedebatten 

ved at blive citeret for følgende udtalelse i Politiken: 
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”Jeg er blevet klogere i de år, der er gået. Jeg er blevet belært. Ghettoer bliver til samlingssted for 

de svageste indvandrere (…).Vi skal ikke have en social ghetto. Det andet er, at skolerne beretter 

om et stigende antal børn, der ikke kan tale dansk” (Jensen 2000: 498). 

 

I denne artikulation kan det bemærkes, at indvandreres tilstedeværelse i Danmark bliver koblet 

sammen med etableringen af ghettoer, som det italesættes at nogle indvandrernes tilstedeværelse 

skaber, hvilket derved er en problematisering, der kan relateres til temaet kultur. Derefter kan det 

iagttages, at indvandrernes børn forbindes med ikke at kunne tale dansk, hvilket indikerer et fokus 

på manglende tilpasning, hvilket tydeliggør en problematisering, der tager udgangspunkt i temaet 

integration. Ud fra artikulationen ækvivaleres elementerne ”ghettoer” og ”kan ikke tale dansk” og 

indtræder som momenter i ækvivalenskæden omkring nodalpunktet ”de fremmede”.  

 

På baggrund af nedenstående figur illustreres det, hvilke momenter, der ud fra analysen af 

tidsperioden 1988-1994 indtræder i ækvivalenskæden, der fikserer mening til nodalpunktet ”de 

fremmede” og er et udtryk for en diskurs. I forbindelse med udvidelsen af ækvivalenskæden kan det 

observeres, at de fremanalyserede momenter fra tidsperioden i problematiseringen af de fremmede 

tog udgangspunkt i temaet kultur og i det nye tema integration, og at de -  ligesom i de to 

foregående tidsperioder – er af specifik og konkret karakter. Derudover kan det bemærkes at 

problematiseringen af de fremmede blev udbredt til at omfatte andre end blot primært 

Fremskridtspartiet og enkelte andre politikere, hvilket indikeres ved, at borgere og lokalpolitiske 

græsrødder i navnlig Socialdemokratiet var fremtrædende i debatten i tidsperioden.    
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3.5 1995-2001 Den ”nye” udlændingedebat 
I slutningen af 1995 medførte interne stridigheder i Fremskridtspartiet, at de fire 

folketingsmedlemmer fra partiet Pia Kjærsgaard, Kristian Thulesen-Dahl, Poul Nødgaard og Ole 

Donner brød ud af partiet og stiftede Dansk Folkeparti, som fra starten havde en restriktiv 

udlændingepolitik, som mærkesag (Ritzau.dk, 1995). Dansk Folkepartis oprettelse skulle vise sig at 

få stor betydning for den danske udlændingedebat, hvilket eksempelvis illustreres ved at sognepræst 

Søren Krarup, forud for hans tale ved Dansk Folkepartis andet årsmøde i 1997, erklærede at: 

 

”Dansk Folkeparti har hele æren for, at de andre partier nu er begyndt at tage flygtninge- og 

udlændingespørgsmålet alvorligt. De øvrige politikere er simpelthen hunderæde for Dansk 

Folkeparti” (Berlingske.dk, A, 1997).  

 

Måden hvorpå Dansk Folkeparti havde fået stor indflydelse på og sågar ændret udlændingedebatten, 

var også blevet bemærket af professor Jørgen Andersen fra Aalborg Universitet, der i en kommentar 

til partiets rolle og gode meningsmålinger efter årsmødet i 1997 udtalte: ”Grænsen for det 

afskyelige er rykket væsentligt. Pia Kjærsgaard har gjort det stuerent, men det var Glistrup, som 
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fastlagde dagsordenen” (Uhrskov 2008: 232-233). Ud fra artikulationerne kan det observeres, at 

Dansk Folkepartis stiftelse og plads i udlændingedebatten tilskrives stor betydning, fordi 

tilstedeværelsen af partiet og rollen, som partiet spillede, gjorde det nødvendigt for de andre partier 

at forholde sig til udlændingespørgsmålet på en ny måde. 

 

Denne tendens kan bemærkes, da statsminister Poul Nyrup Rasmussen fra Socialdemokratiet på et 

vælgermøde i 1997 udtalte: ”Jeg forstår godt danskernes bekymring over udlændinge, der bor 

mange sammen i boligområder og lever af bistandshjælp, og bekymringen over gadebander. Det 

tager vi alvorligt” (Berlingske.dk, B, 1997). Her kan det iagttages, at udlændinge først bliver kædet 

sammen med at være nogen som lever af bistandshjælp, hvilket kan betragtes som en 

problematisering med udgangspunkt i temaet økonomi. Derefter kan det bemærkes, at 

problematiseringen efterfølgende bevæger sig videre til også at knytte an til temaet sikkerhed ved at 

udlændinge også bliver koblet sammen med gadebander. På baggrund af artikulationen ækvivaleres 

elementerne ”lever af bistandshjælp” og ”gadebander” og bliver til momenter i ækvivalenskæden, 

der fikserer mening til nodalpunktet ”de fremmede”. Der var ligeledes en bekymring for de 

fremmede i Venstre, hvilket blev indikeret i 1998, da retsordfører Birthe Rønn Hornbech udtalte 

følgende til Jyllandsposten: 

 

”(…) det giver problemer, når mange mennesker fra meget fjerne kulturer på samme tid søger til 

lille Danmark. Tit kommer de fra antidemokratiske lande, og har svært ved at acceptere vores 

rapkæftede ytringsfrihed” (Jyllands-Posten.dk, 1998).  

 

I artikulationen kan det iagttages, at mange af de mennesker, der søger til Danmark 

problematisereres med udgangspunkt i, at de kommer fra meget fjerne kulturer, hvilket er en 

problematisering, der kan relateres til temaet kultur, fordi det indikeres, at disse menneskers 

tilstedeværelse i Danmark vil have en problematisk effekt på dansk kultur som helhed, grundet det 

store antal mennesker samt forskellen på deres og dansk kultur. Derefter kan temaet integration 

ligeledes bemærkes at være i spil, fordi de mennesker, som søger til Danmark, bliver beskrevet som 

nogen, der har svært ved at acceptere vores ytringsfrihed, hvilket på denne måde indikerer et fokus 

på disse menneskers manglende evne til at tilpasse sig danske forhold. På denne baggrund 

ækvivaleres elementerne ”kommer fra meget fjerne kulturer” og ”har svært ved at acceptere vores 
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ytringsfrihed” og opnår status som momenter i ækvivalenskæden, der fikserer mening til 

nodalpunktet ”de fremmede”. 

 

Senere i 1998 bidrog formanden for Dansk Folkeparti Pia Kjærsgaard også til debatten ved at ytre 

følgende i Dagbladenes-Bureau: 

 

”(…) de grundlæggende problemer i dansk udlændingepolitik. De handler om, at der fortsat 

kommer alt for mange udlændinge til Danmark og alt for få sendes hjem. Fortsætter denne 

udvikling er der ikke kun tale om nye økonomiske byrder for de danske skatteydere. Der bliver tale 

om et etnisk kaos, hvor danskerne kommer i mindretal i deres eget land” (Dagbladenes-Bureau.dk, 

1998).  

 

I den første del af artikulationen kan det bemærkes, at udlændinges tilstedeværelse i Danmark 

kobles sammen med at være et udtryk for økonomiske byrder for danske skatteydere, hvilket kan 

betragtes som en problematisering med udgangspunkt i temaet økonomi. I den andel del af 

artikulationen kan det iagttages, at udlændinge sammenkædes med at være nogen, der kan skabe 

etnisk kaos, og da fokus dermed er på den generelle effekt, som udlændinges tilstedeværelse i 

Danmark har på dansk kultur, er det en problematisering, der kan relateres til temaet kultur. Ud fra 

artikulationen ækvivaleres elementerne ”økonomiske byrder for danske skatteydere” og ”etnisk 

kaos” og bliver til momenter i ækvivalenskæden, som fikserer nodalpunktet ”de fremmede. Antallet 

af fremmede i Danmark blev også problematiseret af formand for Venstre Anders Fogh Rasmussen 

i Jyllands-Posten i 1999, da han udtalte følgende: ”Den seneste tids debat viser, at vi allerede har 

nået grænsen for, hvad det danske samfund kan opsuge af indvandring udefra (…)” (Jyllands-

Posten.dk, 1999). Her kan det bemærkes, at indvandring kædes sammen med at være noget, det 

danske samfund ikke kan klare mere af, og det gør det til en problematisering, der knytter an til 

temaet kultur, fordi indvandring problematiseres ud fra en generel fremstilling om, at det danske 

samfund ikke kan klare at integrere flere indvandrere i den danske kultur. På denne baggrund opnår 

elementet ”det danske samfund kan ikke klare mere” status som moment i ækvivalenskæden, der 

fikserer mening til nodalpunktet ”de fremmede”.  
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Den socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup Rasmussen var også klar over risikoen ved 

indvandringen, hvilket blev tydeliggjort da han den 20. januar i år 2000 af Berlingske blev citeret 

for at have sagt følgende i Folketingets spørgetid:  

 

”Det, jeg forstår ved et multietnisk samfund (…) er et samfund, der er delt. Et samfund, hvor 

sproget dansk ikke er det, alle taler. Et samfund med ghettodannelse, der får lov at passe sig selv. 

Et samfund uden en integrationspolitik. Sådan et samfund vil vi ikke have, men vi vil godt have et 

samfund, hvor indvandrere og flygtninge kan være her på de betingelser, vi nu engang har” 

(Uhrskov 2008: 306-307).  

 

Her kan det bemærkes, at det problematiseres, hvordan indvandrere og flygtninge med deres adfærd 

er med til at skabe et multietnisk samfund i Danmark, hvilket tydeligøres ved, at konsekvensen ved 

indvandrernes og flygtninges adfærd italesættes som et delt samfund med ghettodannelse, hvor 

dansk ikke er fælles sprog. Da det kan betragtes som et udtryk for en problematisering af 

indvandrers og flygtninges manglende evne til at tilpasse og indrette sig i forhold til det danske 

samfund, så kan det relateres til temaet integration, som dermed endnu engang er i centrum i 

forbindelse med problematiseringen af de fremmede. På dette grundlag indtræder elementerne ”delt 

samfund”, ”dansk ikke fællessprog” og ”ghettodannelse” som momenter i ækvivalenskæden 

omkring nodalpunktet ”de fremmede”. Sognepræst Søren Krarup var samme dag ude med en kronik 

i Ekstra Bladet, hvor han direkte problematiserede de fremmedes tilstedeværelse i Danmark ved at 

ytre: 

 

”(…) denne elementære virkelighed, de arme danskere nu oplever, der bor i ikke-danske kvarterer, 

hvis børn går i ikke-danske klasser, som tvinges til at indstille sig på ikke-danske skikke. 

Indvandring i Danmark i dag er blevet et andet ord for fremmedes erobring af Danmark” (Uhrskov 

2008: 304).  

 

I artikulationen kan det bemærkes, at indvandring til Danmark problematiseres i henhold til at være 

noget, som betyder, at arme danskere tvinges til ikke-danske skikke og ligeledes forbindes til at 

være et udtryk for fremmedes erobring af Danmark. Da det dermed fremstår, som om dansk kultur 

som helhed er truet af indvandringen, fordi den gør danskerne underlegne, så kan det betragtes som 

en problematisering, der knytter an til temaet kultur. På denne baggrund ækvivaleres elementerne  
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”arme danskere tvinges til ikke-danske skikke” og ”fremmedes erobring af Danmark” og får status 

som momenter i ækvivalenskæden omkring nodalpunktet ”de fremmede”.  

 

Et par måneder efter fremstod Venstre også bekymret, da retsordfører Birthe Rønn Hornbech 

udtalte følgende under en debat i Folketingets retsudvalg: 

 

”Danmark er et udbygget land med et folk (…) Dansk kristendom, historie, kultur, 

demokratiopfattelse og vores frihedsideer skal stadig være det fundament, Danmark hviler på (…) 

Vi ønsker ikke et Danmark, hvor danskerne blot bliver et tilfældigt etnisk mindretal, og hvor egen 

frihed bliver undertrykt” (Uhrskov 2008: 334).  

 

Her kan det iagttages, at indvandring af fremmede problematiseres ved at blive koblet sammen med 

at være noget, der kan medføre, at danskerne bliver et tilfældigt etnisk mindretal, og som noget, der 

kan betyde, at egen frihed kan blive undertrykt. Da det derved bliver indikeret, at indvandring truer 

det kulturelle fundament og nogle af de kendetegn, som det danske samfund hviler på, så er det en 

problematisering, der knytter an til temaet kultur. På det grundlag bliver elementerne ”danskerne 

bliver et tilfældigt etnisk mindretal” og ”egen frihed kan blive undertrykt” ækvivaleret og bliver til 

momenter i ækvivalenskæden omkring nodalpunktet ”de fremmede”. Birthe Skaarup fra Dansk 

Folkeparti var også opmærksom på konsekvenserne af indvandringen, hvilket illustreres af, at hun 

under et debatmøde den 14. juni i år 2000 udtalte: 

 

”Andre partier gør meget for at fremme multikulturalismen og tilpasse det danske samfund til 

flygtningene og indvandrerne. Men vi vil have indvandringen stoppet. Den har ført til gadekampe 

og massevoldtægt (…)” (Uhrskov 2008: 352). 

 

I artikulationen kan det iagttages, at indvandring problematiseres ved at blive kædet sammen med  

gadekampe og massevoldtægt, og da der dermed rettes fokus på, hvordan det danske samfund bliver 

mere utrygt og usikkert grundet indvandring, så kan det betragtes som en problematisering, der 

knytter an til temaet sikkerhed. Dermed ækvivaleres elementerne ”gadekampe” og ”massevoldtægt” 

og bliver til momenter i ækvivalenskæden, der fikserer nodalpunktet ”de fremmede”. 
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De Konservative udtrykte også skepsis overfor indvandringen, da de op til partiets landsmøde 

senere i år 2000 kom med forslag til udlændingestramninger. Det blev tydeliggjort, da næstformand   

for folketingsgruppen Brian Mikkelsen i denne forbindelse udtalte: ”Vi skal være bedre til, når vi 

giver asyl, at se, om det er mennesker, der kan bidrage til det danske samfund” (Ritzau.dk, 2000).  

Her kan det bemærkes, at kommende asylansøgere kædes sammen med at være nogen, som skal 

kunne bidrage til det danske samfund, og at det pointeres, at der fremover skal fokuseres mere på 

det aspekt, når der gives asyl. Da det implicit indikerer at mange af dem, der allerede har fået asyl 

ikke nødvendigvis er nogle mennesker, som bidrager og har potentiale til at kunne bidrage 

økonomisk til det danske samfund, så kan det betragtes som en problematisering, hvor temaet 

økonomi er i spil. Derved opnår elementet ”skal kunne bidrage til det danske samfund” status som 

moment i ækvivalenskæden omkring nodalpunktet ”de fremmede”. De Konservative var ikke de 

eneste, der havde fokus på indvandreres økonomiske betydning for Danmark, hvilket illustreres af 

at sociologen Henrik Dahl den 2. september 2001 udtalte følgende til BT: 

 

”En indvandring i det nuværende tempo vil, som Danmark fungere i dag, få landet til at bryde 

sammen. Det er der ingen tvivl om. Det vil føre til et totalt politisk sammenbrud. Velfærdsstaten vil 

bryde sammen” (BT.dk, 2001).  

 

I artikulationen kan det bemærkes, at indvandring problematiseres med baggrund i at det er noget,  

der kan gøre, at velfærdsstaten vil bryde sammen og denne måde, hvorpå der skabes en  

kontekstuel sammenhæng mellem indvandring og velfærdsstatens potentielle sammenbrud, gør det 

til en problematisering, der kan relateres til temaet økonomi. På denne baggrund opnår elementet 

”velfærdsstaten vil bryde sammen” status som moment i ækvivalenskæden omkring nodalpunktet 

”de fremmede”. Senere i 2001 fyldte udlændingespørgsmålet stadig meget i debatten, hvilket 

illustreres af, at Venstres formand og statsministerkandidat Anders Fogh Rasmussen den 5. oktober 

under Folketingets åbningsdebat sagde følgende: 

 

”Mindre end halvdelen af indvandrerne er i arbejde. Flere og flere er på bistand. Næsten halvdelen 

af de personer, der bliver anholdt og fængslet for virkelige grove forbrydelser i København er 

udlændinge” (Berlingske.dk, A, 2001). 
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Ud fra den første del af artikulationen kan det bemærkes, hvordan indvandrere forbindes med at 

være en gruppe af mennesker, hvor mange ikke er i arbejde og hvor flere og flere er på bistand og 

da det tydeliggør et fokus på, at indvandrere ikke bidrager økonomisk til samfundet, men derimod 

er en  omkostning, så kan det betragtes som en problematisering, der knytter an til temaet økonomi. 

Ud fra den anden del af artikulationen kan det bemærkes, at udlændinge kobles sammen med at 

være nogen, der er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikken, da de er ansvarlige for en stor del af 

de grove forbrydelser i København med den effekt, at udlændinges tilstedeværelse i Danmark 

italesættes som noget, der udgør en sikkerhedsmæssig trussel, hvilket derved er en 

problematisering, der knytter an til temaet sikkerhed. Ud fra artikulationen ækvivaleres elementerne 

”mange ikke i arbejde”, ”flere og flere på bistand” og ”overrepræsenteret i kriminalitetsstatistik” og 

opnår status som momenter i ækvivalenskæden omkring nodalpunktet ”de fremmede”. 

 

På baggrund af nedenstående figur bliver det illustreret, hvilke momenter, der ud fra analysen af 

tidsperioden 1995-2001 bliver tilføjet til ækvivalenskæden, der fikserer mening til nodalpunktet ”de 

fremmede” og er et udtryk for en diskurs. I forbindelse med udvidelsen af ækvivalenskæden kan det 

bemærkes, at de fremanalyserede momenter i problematiseringen af de fremmede for første gang er 

bredt funderet i alle temaerne økonomi, sikkerhed, kultur og integration samtidigt, og at 

momenterne har mere abstrakt og generel karakter end i de foregående tidsperioder. Derudover kan 

det bemærkes, at problematiseringen af de fremmede - udover hos Dansk Folkeparti - ligeledes var 

iagttagelig hos fremtrædende politikere fra de største og traditionelt mest magtfulde partier i dansk 

politik som Socialdemokratiet, Venstre og Konservative i tidsperioden. 
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Denne vidtrækkende problematisering af de fremmede op til folketingsvalget i 2001 kan observeres 

at være et udtryk for en så stor grad af stabilisering af ækvivalenskædens momenter omkring 

nodalpunktet ”de fremmede”, at der var tale om en hegemonisering, fordi det blev stort set umuligt 

at lave politik uden at berøre temaerne, som indeholdt en problematisering af de fremmede. 

Hegemoniseringen, som var et udtryk for en samlet og bredt funderet politisk problematisering af 

de fremmede, kan iagttages at have været konstituerende for skabelsen af et diskursivt 

mulighedsrum med mulighedsbetingelser for en konstruktion af ”danskhed”, som en politisk aktør 

som Dansk Folkeparti efter folketingsvalget i 2001 kunne fremstille og udpege sig til politisk 

repræsentant for. Det skyldes, at denne ”danskhed” kunne konstitueres på at imødekomme 

problematiseringen af de fremmede på tværs af temaerne økonomi, sikkerhed, kultur og integration 

på en ny måde og være den antagonistiske relation og på det grundlag fremstå som løsningen på 

problematiseringen af de fremmede. 
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3.6 Delkonklusion 
I denne analyse var formålet at fremanalysere, hvordan der opstod mulighedsbetingelser for Dansk 

Folkepartis konstruktion af ”danskhed” i tidsperioden 1973-2001. I starten af analysen blev det vist, 

hvordan de i høj grad populistisk baserede protestpartiers indtog i dansk politik ved folketingsvalget 

1973 ændrede den politiske kultur og forståelsen af, hvordan et politisk parti skulle være baseret og 

repræsentere dets vælgere, hvilket gjorde, at folketingsvalget i 1973 havde karakter som en 

dislokation. 

 

Derefter blev det med udgangspunkt i de fire tidsperioder 1973-1983, 1984-1988, 1988-1994 og 

1995-2001 vist, hvordan ændringen af den politiske kultur åbnede for, at der rundt omkring 

nodalpunktet ”de fremmede”, gradvist blev opbygget en ækvivalenskæde med momenter, der 

problematiserede de fremmede indenfor temaerne økonomi, sikkerhed, kultur og integration og som 

var et udtryk for en emergerende diskurs. I tidsperioden 1973-1983 blev det vist, hvordan 

problematiseringen af de fremmede ud fra ækvivalenskædens momenter var af meget konkret 

karakter og med udgangspunkt i temaerne økonomi og sikkerhed samt perifært kultur. I 

tidsperioden 1984-1988 blev det vist, hvordan problematiseringen af de fremmede på baggrund af 

ækvivalenskædens momenter fortsatte med at være af konkret karakter, men ændrede sig til primært 

at tage udgangspunkt i temaet sikkerhed og ganske sekundært i temaerne økonomi og kultur. I 

tidsperioden 1988-1994 blev det vist, hvordan problematiseringen af de fremmede med 

udgangspunkt i ækvivalenskædens momenter fortsatte med at være af konkret karakter, men nu 

ændrede sig til at være funderet i det nye tema integration samt temaet kultur. I den sidste 

tidsperiode fra 1995-2001 blev det ud fra ækvivalenskædens momenter vist, hvordan 

problematiseringen af de fremmede ændrede sig til at blive af mere generel og abstrakt karakter og 

samtidigt for første gang tog udgangspunkt i alle temaerne økonomi, sikkerhed, kultur og 

integration samtidigt, hvilket gjorde det umuligt at føre politik uden at berøre mindst et tema med 

relation til problematiseringen af de fremmede. Det tydeligjorde, hvordan ækvivalenskæden og de 

diskursive formationer rundt omkring nodalpunktet ”de fremmede” op til folketingsvalget i 2001 

blev stabiliseret i et sådant omfang, at der kunne tales om en hegemonisering. Denne udvikling 

konstituerede et diskursivt mulighedsrum med mulighedsbetingelser for en konstruktion af 

”danskhed”, som en politisk aktør som Dansk Folkeparti efter folketingsvalget i 2001 kunne 

fremstille og udpege sig til politisk repræsentant for, fordi denne ”danskhed” kunne konstitueres på 
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at imødekomme problematiseringen af de fremmede på en ny måde og være den antagonistiske 

relation og derigennem løsningen på problematiseringen af de fremmede. 

4. Repræsentationsanalyse 2001-2017  
 

I foregående analyse blev det ud fra tidsperioden 1973-2001 fremanalyseret, hvordan der blev skabt 

et diskursivt mulighedsrum med mulighedsbetingelser for en konstruktion af ”danskhed”, som en 

politisk aktør som Dansk Folkeparti efter folketingsvalget i 2001 kunne fremstille og udpege sig til 

politisk repræsentant for. I denne analyse vil det blive fremanalyseret, hvordan Dansk Folkeparti 

strategisk håndterede de historisk konstituerede mulighedsbetingelser til at fremstille og udpege sig 

til politisk repræsentant for ”danskhed” i tidsperioden 2001-2014 samt illustreret med hvilken afledt 

effekt i henhold til konstitutive konsekvenser for nye interventionsformer i tidsperioden 2015-2017. 

I denne forbindelse vil analysen være opdelt i to dele ved at have udgangspunkt i følgende to cases: 

 

• Indfødsret, der tematiserer immigration og handler om de ydre skillelinjer for det danske 

folk i henhold til, hvilke kriterier man som allerede bosiddende fremmed i Danmark på en 

permanent opholdstilladelse skal opfylde for at opnå dansk statsborgerskab.  

 

• Muhammed-tegningerne, der tematiserer kulturelle værdier og handler om de indre 

skillelinjer og grænser i det danske samfund og folk i forhold til, hvilke værdier man som 

individ eller gruppe skal tillægge sig for at være en del heraf uafhængigt af spørgsmålet om 

det juridiske grundlag for ophold i Danmark.  

 

Analysen af hver case vil blive struktureret i tre analysetrin, som bliver kaldt henholdsvis 

”Problematiseringen”, Dansk Folkeparti som løsning” og ”Konstitutive konsekvenser”.  

4.1 Indfødsret 

4.1.1 Problematiseringen 

I midten af 1990’erne var reglerne for erhvervelse af dansk indfødsret, der definerede, hvordan 

udenlandske statsborgere kunne få dansk statsborgerskab, blevet genstand for politisk debat. Heri 

deltog formand for Fremkridtspartiet Kirsten Jacobsen, da hun den 27. september 1996 udtalte 

følgende til BT: ”Det er en hån mod danskerne, at folk dømt for grove forbrydelser opnår dansk 
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statsborgerskab.” (BT.dk, 1996). Her kan det bemærkes, at tildelingen af indfødsret og dermed 

statsborgerskab problematiseres med udgangspunkt i, at nogle af de folk, der har fået det tildelt, har 

begået alvorlig kriminalitet, hvilket derfor er en problematisering, der kan forbindes til temaet 

sikkerhed. Et par måneder senere stod det brede politiske forlig om reglerne for erhvervelse af 

indfødsret til at udløbe ved det kommende årsskifte den 1. januar 1997, og forud for det ville 

indfødsretsordfører for Venstre Inge Dahl-Sørensen også have reglerne ændret, hvilket blev 

tydeliggjort, da hun den 27. november 1996 skrev følgende i en kronik i Berlinske: 

 

”Her i landet vedtager Folketingets flertal tre gange om året tusinder af tildelinger – også 

omfattende personer med grov kriminalitet, ringe kendskab til dansk sprog og kultur og uden evne 

til at forsøge sig selv – blot de pågældende har været her i et vist antal år. Det er disse betingelser, 

vi ønsker strammet” (Berlingske.dk, 1996). 

 

I artikulationen kan det iagttages, at reglerne for tildeling af indfødsret problematiseres, og at denne 

problematisering endnu engang kan forbindes til temaet sikkerhed grundet fokusset på, at  

nogle af personerne, der har fået tildelt indfødsret, har begået grov kriminalitet. Endvidere kan 

problematiseringen ligeledes forbindes til temaet integration, da det pointeres, at mange af dem med 

tildelt indfødsret har et utilstrækkeligt kendskab til dansk sprog og kultur samt til temaet økonomi, 

fordi det udtrykkes, at flere af dem heller ikke kan forsøge sig selv. 

 

I 1997 var formand for Dansk Folkeparti Pia Kjærsgaard også fremme i debatten, da hun den 8. 

marts i en kronik i Berlingske skrev: ”Kun få har vist fantasi til at forestille sig, hvordan 

udlændinge – inklusive de 6.000-8.000, som hver år opnår dansk indfødsret – belaster den danske 

økonomi” (Berlingske.dk, C, 1997). Her kan det observeres, at de 6.000-8.000 mennesker, der årligt 

får tildelt indfødsret, omtales som nogen, der belaster den danske økonomi, hvilket derfor kan 

betragtes som et udtryk for en problematisering af reglerne for indfødsret, der knytter an til temaet 

økonomi. Nogle måneder senere var næstformand og politisk ordfører for Venstre Anders Fogh 

Rasmussen også på plads i debatten, da han i Dagbladenes-Bureau den 2. juli skrev: ”(…) grov 

kriminalitet bør simpelt hen udelukke en udlænding fra et få dansk statsborgerskab” (Dagbladenes-

Bureau.dk, 1997). I artikulationen kan det bemærkes, at reglerne for indfødsret implicit 

problematiseres og ønskes ændret, da de ikke formår at udelukke udlændinge, der har begået grov 
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kriminalitet fra at få statsborgerskab, hvilket derfor er en problematisering, der endnu engang 

knytter an til temaet sikkerhed. 

 

I 1999 var De Konservative også en del af debatten, da partiet nægtede at være en del af en politisk 

aftale vedrørende de betingelser, som udenlandske statsborgere skulle opfylde for at kunne få dansk 

statsborgerskab. Det skyldes ifølge partiets indfødsretsordfører John Vinther, der den 7. april udtalte 

sig til Ritzau, blandt andet, at: ”(…) vi (red: kan) ikke leve med, at udlændinge, der er fyldt 65 år, 

kan blive danske statsborgere, selv om de ikke behersker det danske sprog” (Ritzau.dk, 1999). Her 

kan det iagttages, at reglerne for indfødsret problematiseres med baggrund i, at de ikke er i stand til 

at forhindre udlændinge, der er fyldt 65 år, som ikke behersker det danske sprog fra at kunne få 

statsborgerskab. Da det derved tydeliggør et fokus på, hvordan udlændinge skal tilpasse og indrette 

sig i det danske samfund, så kan problematiseringen forbindes til temaet integration. 

 

Et par år senere var formand for Dansk Folkeparti Pia Kjærsgaard igen fremtrædende i debatten om 

reglerne for indfødsret, da hun den 30. maj 2001 udtalte til Berlingske:    

 

”Det er sidste udkald, hvis vi ikke skal have et multietnisk samfund. Det (…) er spørgsmålet, om 

Danmark skal være danskernes land eller skal Danmark udvikles til et land, hvor danskerne ikke er 

herre i eget hus” (Berlingske.dk, B, 2001). 

 

I artikulationen kan det observeres, at det problematiseres, hvordan immigration som helhed og 

derfor ligeledes tildeling af indfødsret påvirker og udvikler det danske samfund i en retning, hvor 

det bliver multietnisk, hvilket gør det til et udtryk for en problematisering, der kan forbindes til 

temaet kultur. Den kan dog ligeledes forbindes til temaet sikkerhed, fordi spørgsmålet om 

immigration gøres til noget, som handler om, hvorvidt danskerne kan blive ved med at være 

magtoverlegne og herre i eget hus. Senere i 2001 var De Konservative klar til at stramme reglerne 

for tildeling af indfødsret, hvilket blev illustreret den 12. oktober 2001 hvor indfødsretsordfører 

John Vinther skrev følgende i Jyllands-Posten: ”Vi mener, det er rimeligt, at ansøgere kan tale og 

læse dansk, forstår de danske opfattelser af demokrati, historie og kultur og ikke er straffet for grov 

kriminalitet” (Jyllands-Posten.dk, A, 2001). Her kan det med baggrund i den første del af 

artikulationen bemærkes, at temaet integration er i spil i forhold til problematiseringen af de 

gældende regler for indfødsret, fordi de konservative ønsker at stramme reglerne med krav om, at 
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ansøgere skal have indrettet sig i det danske samfund ved at kunne tale sproget og have forståelse 

for forhold som demokrati, historie og kultur, hvorefter temaet sikkerhed kan bemærkes at være i 

spil i den sidste del af artikulationen ved, at opmærksomheden også rettes på, at ansøgere ikke 

tidligere må have været straffet for grov kriminalitet. SF’s etniske ligestillingsordfører Kamal 

Qureshi havde ligeledes fokus på at ændre reglerne i forbindelse med tildeling af indfødsret, hvilket 

blev tydeliggjort den 23. december 2001 i Jyllands-Posten:  

 

”I dag bliver ansøgere ikke oplyst om, hvordan det danske samfund er bygget op. De skal 

undervises i samfundets regler og demokratiske værdier. De skal have redskaber, så de kan blive 

aktive medborgere” (Jyllands-Posten.dk, B, 2001).  

 

Her kan det betragtes, at reglerne for tildeling af indfødsret problematiseres med udgangspunkt i, at 

ansøgerne til indfødsret ikke får de rette forudsætninger for at tilpasse og indrette sig i det danske 

samfund med henblik på at kunne blive en aktiv del heraf, hvilket derfor er et udtryk for en 

problematisering, der kan forbindes til temaet integration. Debatten om indfødsret fortsatte i 2002, 

hvor indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti Søren Krarup i Vejle Amts Folkeblad den 19. april 

blev citeret for følgende udtalelse: 

 

”Det er vores pligt at træde i karakter – at stå op mod ødelæggelsen af Danmark og sige nej til 

indvandringen, hvor titusindvis af hovedsageligt muslimske indvandrere hver år får dansk 

statsborgerskab” (Vafo.dk, 2002). 

 

I artikulationen kan det observeres, at reglerne og i denne forbindelse antallet af  

tildelinger af indfødsret hvert år problematiseres med baggrund i at blive forbundet med at være 

noget, der ødelægger, og som er en trussel mod Danmark som helhed, hvilket gør det til et udtryk 

for en problematisering, som på samme tid knytter an til temaerne kultur og sikkerhed. 

 

På baggrund af ovenstående artikulationer blev det vist, hvordan reglerne for tildeling af indfødsret 

blev problematiseret bredt i det politiske spektrum, samt hvordan problematiseringen ved at knytte 

an til temaerne økonomi, sikkerhed, kultur og integration på samme tid relaterede sig til de historisk 

konstituerede mulighedsbetingelser.     
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4.1.2 Dansk Folkeparti som løsning 

Med udgangspunkt i ovenstående problematisering af reglerne for tildeling af indfødsret, så vil det i 

det følgende afsnit blive fremanalyseret, hvordan Dansk Folkeparti gennem en strategi forsøger at 

fremstille og udpege sig til politisk repræsentant for ”danskhed” i forhold til den pågældende 

løsning i tidsperioden 2001-2014. Derfor vil jeg nu med udgangspunkt i den tomme betegner 

”danskhed” iagttage, hvad Dansk Folkeparti artikulerer i henhold til denne. 

 

I årerne efter folketingsvalget i 2001 fortsatte debatten om indfødsret, og heri deltog Dansk 

Folkepartis indfødsretsordfører Søren Krarup aktivt, hvilket eksempelvis var tilfældet, da han skrev 

følgende i en kronik i Berlingske: ”(…) indfødsretten er folkets selvforsvar og - beskyttelse. 

Indfødsret er et andet ord for at det ikke er tomhed og ligegyldighed at være dansk” (Berlingske.dk, 

A, 2004). Her kan det iagttages, at indfødsret af Dansk Folkeparti gøres til et spørgsmål om at være 

dansk, hvilket implicit tilskrives en betydning med baggrund i italesættelsen af, at dette ikke blot er 

tomt og ligegyldigt. Årsagen til, at spørgsmålet om indfødsret var betydningsfuldt i forhold til det at 

være dansk, blev tydeliggjort, da Søren Krarup udtrykte sig på følgende måde i en kronik i 

Information: ”(…) sandt er, at indfødsretten faktisk har den mening at sondre mellem danskere og 

fremmede og således hævde en dansk identitet og eksistens (…)” (Information.dk, 2006). I 

artikulationen kan det bemærkes, at indfødsretten italesættes som afgørende i forhold til at markere 

en grænse mellem danskere og fremmede og derigennem tillægges værdi som noget, der hævder en 

dansk identitet og eksistens. 

 

Med henblik på at sikre grænsen og beskytte den danske identitet var det med Søren Krarups ord i 

et debatindlæg i Kristeligt-Dagblad vigtigt, at: ”(…) indfødsretten skænkes dem, der kan og vil blive 

en integreret del af det danske folk og være ét med det” (Kristeligt-dagblad.dk, 2003). Her kan det 

observeres, at der åbnes for, at udefrakommende kan få indfødsret og adgang til at blive danske; 

men at det udelukkende skal være muligt for de mennesker, der har evner og vilje til at vise, at de 

vil være en del af det danske folk. Måden hvorpå Søren Krarup mente, at ansøgere til indfødsret 

skulle vise, at de havde det, blev tydeliggjort, da han i BT foreslog at: (…) de, der får 

statsborgerskab, skal til eksamen, hvor de kan vise, at de har et indgående kendskab til dansk 

kultur, religion, traditioner og skikke” (BT.dk, 2002). I artikulationen kan det betragtes, at Dansk 

Folkeparti imødekommer problematiseringen af reglerne for tildeling af indfødsret og forsøger at 

repræsentere løsningen i form af en eksamen, der skal sikre, at kun ansøgere, der har lært det at 
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være dansk, kan få adgang til opnå indfødsret. I denne forbindelse kan det observeres, hvordan 

”danskhed” gøres til noget, som man kan lære og som tillægges værdi som noget historisk ved at 

kultur, religion, traditioner og skikke bliver italesat som det, ansøgere skal eksamineres i. Hvad 

Dansk Folkeparti mere specifikt mente, at eksamenen skulle indeholde, blev klargjort, da Søren 

Krarup overfor en journalist fra Fyens Stiftstidende konkretiserede substansen heraf på følgende 

måde: 

 

”Den skal blandt andet indeholde dansk historie og dansk kultur. Kan man være dansk uden at 

kende lidt til H.C. Andersens eventyr og vide, hvad den grimme ælling og kejserens nye klæder 

betyder? Kan man være dansk uden at vide, hvem Grundtvig er? Det synes jeg ikke, man kan” 

(Fyensstiftstidende.dk, 2005). 

 

Her kan det iagttages, at ”danskhed” sættes lig med viden om fire elementer i form af personerne 

H.C. Andersen og Grundtvig samt eventyrerne Den Grimme Ælling og Kejserens Nye Klæder, 

bliver derved bliver konstituerende viden for, om man kan blive dansk. Da disse fire elementer 

fremhæves, og der dermed ses bort fra mange andre elementer, der kunne være ligeså 

konstituerende for ”danskhed”, så kan det iagttages som et udtryk for, at Dansk Folkeparti 

universaliserer fire ellers partikulære elementer og herudfra forsøger at gøre sig til politisk 

repræsentant for ”danskhed”. Søren Krarup sagde ligeledes til Dagbladet Køge/Ringsted/Roskilde 

Tidende om eksamenen: 

 

”Det er klart, at spørgsmålene får en vis sværhedsgrad. Ellers er det jo meningsløst. Man skal 

blandt andet vide, hvad reformationen betød, og hvad der er forskellen på Kristendommen og 

Islam” (Køge/Ringsted/Roskilde tidende.dk, 2005).  

 

I artikulation tydeligøres det, hvordan ”danskhed” sammenkædes med viden om reformationen og 

forskellen mellem Kristendommen og Islam, som gøres til konstituerende viden, der er afgørende i 

forhold til at kunne få adgang til at blive dansk. Da denne viden om disse to elementer trækkes frem 

og betones som relevant fremfor viden om andre elementer som lige såvel kunne være tilskrevet 

betydning i forhold til evnen til at kunne blive dansk, så kan det betragtes som en manifestation af, 

at Dansk Folkeparti universaliserer viden om to ellers partikulære elementer og herudfra forsøger at 

fremstå som politisk repræsentant for ”danskhed”.  



 

 49 

 

Det var imidlertid ikke alle, der skulle til eksamenen for at bevise, de var danske, med henblik på at 

erhverve sig indfødsret, hvilket blev illustreret da Søren Krarup udtalte følgende til Fyens 

Stiftstidende: 

 

”Det er dumt som et hul i jorden at eksaminere folk om deres danske indfødsret, når man har haft 

den, siden man blev født. Det er så tåbeligt. Selvfølgelig skal danskere, der er vokset op i Danmark, 

ikke eksamineres” (Fyensstiftstidende.dk, 2005).  

 

Her tydeligøres det, at det ikke er meningen, at alle skal til eksamenen, fordi det at være født og 

opvokset i Danmark ligeledes tilskrives værdi som konstituerende for ”danskhed” med den 

konsekvens, at indfødsret også kan erhverves ved fødslen, hvilket får ”danskhed” til at fremstå som 

noget naturligt. Det gør, at der kan betragtes en explicit skelnen mellem nogle folk, der erhverver 

indfødsret ved fødslen ved at være naturligt danske og nogle andre folk, der skal gennem en 

eksamen med henblik på at dokumentere, at de har lært sig, hvad det vil sige at være dansk og på 

denne baggrund kvalificere sig til at få adgang til indfødsret. Årsagen til denne skelnen blev tydelig, 

da Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører Jesper Langballe overfor Information 

forklarede sig på følgende måde i forhold til nødvendigheden af eksamenen: 

 

”Man kan ikke sammenligne de personer, der er født og opvokset i Danmark og har indåndet dansk 

kultur i sit hjem og samfund med personer, der kommer udefra. Det kan slet ikke sammenlignes. 

Man skal gøres sig fortjent til at være dansk statsborger, og derfor skal vi stille kundskabskrav til 

fremmede” (Information.dk, 2005).  

 

Ud fra artikulationen kan det iagttages, at der indledningsvist bliver pointeret en skelnen mellem 

personer, der er født og opvokset i Danmark, og personer, der kommer udefra. Det bliver herefter 

selvfølgeliggjort, at ”man” skal gøre sig fortjent til at være dansk statsborger, hvilket ved ikke at 

være differentierende kan betragtes som noget generelt og universelt, der omfatter alle. 

At det dog ikke omfatter alle, bliver tydeliggjort ved, at Dansk Folkeparti udelukkende vil stille 

kundskabskrav til fremmede, hvilket derved ikke er alle, men kun dem, som Dansk Folkeparti 

opfatter som fremmede. Det bevidner, at grænsen for hvem Dansk Folkeparti vil stille 

kundskabskrav til for at kunne opnå indfødsret i virkeligheden er kontingent funderet, hvilket 
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tydeliggør, hvordan Dansk Folkeparti forsøger at universalisere noget ellers partikulært og herudfra 

fremstå som politisk repræsentant for ”danskhed”. Kundskabskravene var ifølge Jesper Langballe 

nødvendige, fordi, som han skrev i Berlingske:  

 

”Indfødsret er den kosteligste gave, Danmark kan give en fremmed, som for alvor har 

dokumenteret, at han vil være dansk. Forinden skal han på skolebænken og lære, hvad det vil sige. 

Det skal en indfødt dansker selvsagt ikke, og han behøver det heller ikke. Han har nemlig fået det 

ind med modermælken” (Berlingske.dk, B, 2004). 

 

Her kan det betragtes, at indfødsret bliver italesat som en gave, man som fremmed kan kvalificere 

sig til ved at dokumentere, at man har lært, hvad det vil sige at være dansk, men på samme tid 

italesættes som en selvfølgelig erhvervelse ved fødslen, fordi det at være dansk kan komme via 

modermælken og derved være naturligt. Da det kan betragtes som uforeneligt og direkte 

modstridende tydeliggør det, hvordan Dansk Folkeparti med partiets krav om, at kun dem, som de 

anser som fremmede, skal dokumentere, at de har lært, hvad det vil sige at være dansk og 

derigennem kvalificere sig til indfødsret forsøger at universalisere noget ellers partikulært og på 

denne baggrund fremstå som politisk repræsentant for ”danskhed”. Det tydeligøres ligeledes af, at 

ved italesættelsen af erhvervelsen via modermælken bruges begrebet ”han”, som principielt kunne 

omfatte alle og være universelt, men imidlertid ikke omfatter alle og er partikulært, fordi dem, der 

kommer udefra og gerne vil ind i Danmark, eller dem, hvis modermælk har været forurenet bliver 

ekskluderet herfra med den konsekvens, at de anses som fremmede.  

 

I ovenstående blev det illustreret, hvordan der i Dansk Folkepartis artikulationer blev fikseret et 

bestemt indhold til den tomme betegner ”danskhed”. Det blev vist, hvordan en partikulær 

konstruktion af ”danskhed” blev universaliseret ved at blive gjort til grundlag for en eksamen for 

ansøgere til indfødsret, hvormed ”danskhed” blev gjort til noget, som man kunne lære og 

dokumentere med henblik på at få adgang til at blive, hvilket fik Dansk Folkeparti til at fremstå som 

løsningen på problematiseringen af reglerne for tildeling af indfødsret og politisk repræsentant for 

”danskhed” med baggrund i et krav om en eksamen for ansøgere til indfødsret. I denne forbindelse 

blev det ligeledes vist, hvordan Dansk Folkepartis konstruktion af ”danskhed” grundlæggende var 

partikulær ved, at ”danskhed” også blev forbundet med at være en naturlig erhvervelse ved fødslen 

for personer født og opvokset i Danmark, hvilket tydeligjorde umulighedsbetingelserne for Dansk 



 

 51 

Folkepartis politiske repræsentation af ”danskhed”. Denne måde, hvorpå Dansk Folkeparti i 

repræsentationen af ”danskhed” forsøgte at repræsentere en universel konstruktion heraf som reelt 

var partikulær og på den baggrund erobrede og definerede en ellers kontingent skillelinje mellem 

danskere og fremmede iagttages her som et udtryk for en strategi, der fik Dansk Folkepartis 

politiske repræsentation af ”danskhed” til at se mulig og indlysende ud ved at skjule 

umulighedsbetingelserne.  

4.1.3 Konstitutive konsekvenser 

Med udgangspunkt i konstruktionen af ”danskhed”, som Dansk Folkeparti i casen om indfødsret 

fremstillede og udpegede sig til politisk repræsentant for i tidsperioden 2001-2014, så vil det i dette 

afsnit blive illustreret, hvordan Dansk Folkepartis politiske repræsentation af ”danskhed” har haft 

en afledt effekt i henhold til konstitutive konsekvenser for nye interventionsformer i samfundet i 

tidsperioden 2015-2017, og blive vist, hvordan umulighedsbetingelserne for Dansk Folkepartis 

politiske repræsentation af ”danskhed” bliver stadfæstet heri.   

 

I forbindelse med Dansk Folkepartis konstruktion af ”danskhed” kunne det iagttages, at den var 

baseret på et konstrueret rationale om, at ”danskhed” var noget, som man kunne lære med henblik 

på at skulle dokumentere for at opnå indfødsret. Det rationale kunne observeres at være 

implementeret i lovforslag L 60 fra 2015, som med navnet ”Forslag til lov om indfødsretsprøven af 

2015” blev fremsat af udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg fra Venstre i 

Folketinget1. I lovforslaget stod der eksempelvis:  

 

”Det er i henhold til aftalen (…) en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets 

meddelelse, at ansøgeren dokumenterer kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og 

historie ved bevis for at have bestået Indfødsretsprøven af 2015” (FT.dk, A, 2015).  

 

Ud fra formuleringen kan det betragtes, at lovforslaget er baseret på et rationale, hvor ”danskhed” 

gøres til noget dokumenterbart for et individ, fordi en bestået indfødsretsprøve om danske 

samfundsforhold, dansk kultur og historie gøres til konstituerende adgang for opnåelse af 
                                                        
	  
1Lovforslaget er udvalgt selvom den oprindelige indfødsretsprøve blev vedtaget for første gang i 2005, fordi den 
opdaterede udgave af indfødsretsprøven fra 2015 ligger inden for min tidsafgrænsning og har en anderledes karakter 
end den oprindelige indfødsretsprøve. Årsagen er, at den opdaterede indfødsretsprøve fra 2015 er baseret på 
lærermateriale i stedet for en offentlig tilgængelig spørgsmålsbank, og samtidig har en kortere prøvevarighed samt en 
skærpelse i forhold til kravet for antallet af rigtige svar (Nyidanmark.dk, 2006) (Retsinformation.dk, 2016).	  	  
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indfødsret. På den baggrund fremstår ”danskhed” som noget definerbart og konkret, som det er 

muligt at bevise man er med udgangspunkt i en prøve. Om selve grundlaget for prøven stod der 

senere i lovforslaget: 

 

”Etablering af Indfødsretsprøven af 2015 indebærer, at der udarbejdes lærebogsmateriale, som 

skal danne grundlag for 35 af de spørgsmål, der stilles til prøven. Udover de 35 spørgsmål, (…) 

stilles fem spørgsmål, der vedrører aktuelle forhold” (FT.dk, A, 2015).  

 

Her kan det iagttages, at der til grundlag for langt størstedelen af indfødsretsprøven skal være et 

lærebogsmateriale, som derved bliver konstituerende for ”danskhed”. Effekten er, at ”danskhed” på 

den baggrund fremstår som noget konkret, som enhver principielt kan tillære sig gennem det at 

studere og forberede sig til med henblik på at få adgang til at blive ved at opnå indfødsret. Det var 

dog ikke alle, der skulle tillære sig det at være dansk og efterfølgende dokumentere det i 

indfødsretsprøven, hvilket blev illustreret, da der senere i lovforslaget stod: ”Prøveberettiget vil 

være enhver udlænding med lovligt ophold i Danmark uanset alder og opholdstid, der har ansøgt 

eller vil ansøge om dansk indfødsret” (FT.dk, A, 2015). Ud fra formuleringen kan det observeres, at 

kun dem, som betragtes som udlændinge, skal dokumentere og bevise, at de har lært, hvad det vil 

sige at være dansk med henblik på, at få adgang til at blive det gennem det at opnå indfødsret. Det 

tydeliggør, at det ikke er alle, der skal tage indfødsretsprøven, og da baggrunden herfor er en 

skelnen mellem nogle, der skal dokumentere, at de har tillært sig at være danske i modsætning til 

nogle andre, der er danske naturligt ved at være født og opvokset i Danmark, så fremstår 

indfødsretsprøven kontingent fundereret, hvilket tydeliggør, hvordan umulighedsbetingelserne for 

Dansk Folkepartis politiske repræsentation af ”danskhed” bliver stadfæstet i lovforslaget. 

 

Rationalet fra Dansk Folkepartis konstruktion af ”danskhed” kunne også observeres at være 

implementeret i beslutningsforslag B 169 fra 2015, som med navnet ”Forslag til 

folketingsbeslutning om tildeling af betinget indfødsret” blev fremsat af Dansk Folkeparti i 

Folketinget. Heri stod der eksempelvis: 

 

”Forslagsstillerne finder det fuldt ud rimeligt, at udlændinge, der har fået et dansk statsborgerskab 

på betingelse, let kan få det frataget igen, hvis vedkommende dømmes fængsel i 6 måneder eller 
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mere for kriminalitet som f.eks. vold, voldtægt, drab, terror eller tilskyndelse til samme, røverier 

osv.” (FT.dk, B, 2015).  

 

Ud fra formuleringen kan det iagttages, at beslutningsforslaget er baseret på et rationale om 

”danskhed”, hvor det ikke har noget at gøre med, hvorvidt man som individ har indfødsret og 

derved er statsborger eller ej. Årsagen er, at udlændinge, som på et tidspunkt har fået tildelt 

indfødsret bliver beskrevet som ”udlændinge med dansk statsborgerskab”, hvilket tydeliggør, at de 

fortsat ikke har fået adgang til at blive betragtet som danske på trods af en bestået indfødsretsprøve, 

hvori de har dokumenteret, de har lært sig det at være dansk. Da det at være dansk på den baggrund 

ikke fremstår, som noget nogen udlænding nogensinde kan få adgang til at blive og at det kan 

bemærkes at være et udtryk for, at der stadig opretholdes en explicit skelnen mellem nogle, der er 

danske naturligt ved at være født og opvokset i Danmark, i modsætning til udlændinge selv efter 

udlændingene har opnået indfødsret, så illustrere det, hvordan umulighedsbetingelserne for Dansk 

Folkepartis politiske repræsentation af ”danskhed” bliver stadfæstet beslutningsforslaget. 

4.2 Muhammed-tegningerne 

4.2.1 Problematiseringen 

Den 30. september 2005 publicerede Morgenavisen Jyllands-Posten i en artikel kaldet Muhammeds 

ansigt 12 bladtegneres forslag til en satirisk illustration af Islams hellige profet Muhammed samt en 

dertilhørende forklarende tekst (Politiken.dk, 2006). Publiceringen skabte stor opstandelse 

illustreret ved, at bladtegnerne modtog trusler på livet og ved at en række muslimske organisationer 

i Danmark følte sig krænkede og ville have tegningerne trukket tilbage samt ved, at 3.500 

herboende muslimer i kølvandet på publiceringen mødte op til en demonstration mod Jyllands-

Posten på Rådhuspladsen i København (TV2.dk, A, 2005) (Ritzau.dk, A, 2005) (TV2.dk, B, 2005).  

 

I kølvandet på opstandelsen og protesterne over tegningerne opstod der en offentlig debat herom, og 

heri deltog udlændingeordfører for Socialdemokratiet Anne-Marie Meldgaard, da hun den 10. 

oktober 2005 udtalte følgende til Jyllands-Posten: ”Der skal ikke undskyldes noget som helst. 

Ytringsfriheden giver mulighed for at kritisere religiøse forhold. Kan man ikke klare det, skulle man 

have tænkt sig om, inden man kom til landet” (Jyllands-Posten.dk, A, 2005). Her kan det  

observeres, at opstandelsen over tegningerne problematiseres ved at blive givet betydning i forhold 

til at være et udtryk for at nogle mennesker, der på et tidspunkt er kommet til landet, ikke har 
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tilpasset sig tilstrækkeligt, hvilket gør de til en problematisering, der kan forbindes til temaet 

integration. Dagen efter udtalte hendes socialdemokratiske partifælle og rådmand i Aarhus byråd 

Flemming Knudsen sig også om sagen, da han ytrede dette til Jyllands-Posten den 11. oktober 

2005: ”Det er noget pjat. De lever i Danmark, og nu må de holde op. Hvis de ikke kan tåle mosten, 

må de rejse ud. Skik land eller fly (Jyllands-Posten.dk, B, 2005). I artikulationen kan det bemærkes, 

at de mennesker, der har protesteret over tegningerne, bliver problematiseret med baggrund i, at de 

må acceptere og tilpasse sig til de gældende normer i et danske samfund eller forlade det, hvilket 

derved også er en problematisering, der knytter an til temaet integration. 

 

En lille uge efter forholdt statsminister fra Venstre Anders Fogh Rasmussen sig også til protesterne 

over tegningerne og de dødstrusler fra muslimske kredse som tegnere, redaktører og journalister fra 

Jyllands-Posten, havde modtaget, da han ifølge Ritzau kom med følgende udtalelse i Politiken den 

16. oktober 2005: 

 

”Vi lever altså i et frit folkestyre, hvor der er meget udstrakt ytringsfrihed, og den ytringsfrihed 

omfatter altså adgangen til at stille sig kritisk over for religion, og den omfatter også adgangen til 

at illustrere religiøse temaer. Det må kristendommen tåle, det må islam tåle” (Ritzau.dk, B, 2005).  

 

Her kan det betragtes, at protesterne over tegningerne implicit problematiseres ud fra et rationale 

om, at religioner må indrette sig i forhold til de gældende kulturelle normer og regler i det danske 

folkestyre, som ytringsfriheden er et eksempel på, hvilket dermed er en problematisering, der 

knytter an til temaet kultur. Dagen efter var formand for Dansk Folkeparti Pia Kjærsgaard ligeledes 

fremme som aktør i debatten om tegningerne, da hun den 17. oktober 2005 formulerede dette i sit 

ugebrev: ”(…) muslimer har givet udtryk for, at regeringen burde gribe ind og stoppe bespottelsen 

af islam. Fælles for dem er, at de ikke har forstået, hvad det vil sige at være borger i Danmark” 

(Danskfolkeparti.dk, A, 2005). Ud fra artikulationen kan det observeres, at protesterne over 

tegningerne og kravet om et regeringsindgreb imod dem bliver problematiseret ved at blive gjort til 

et spørgsmål om, at muslimer ikke har tilpasset sig og forstået, hvad det indebærer at være borgere i 

Danmark, hvilket derfor er en problematisering som knytter an til temaet integration. Den 22. 

oktober 2005 udtrykte Kulturredaktør på Jyllands-Posten Flemming Rose sig også om reaktionen på 

tegningerne, da han i et interview herom i hans egen avis ytrede:  
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”Føler nogen sig stødt over tegningerne? Hvad så? Det er ikke personforfølgelse, der er tale om. 

Når man bor i Danmark, må man finde sig i, at nogen siger, tegner, maler, skulpturer eller skriver 

ting, man ikke bryder sig om” (Jyllands-Posten.dk, C, 2005). 

 

Her kan det betragtes, at protesterne over tegningerne og det, at nogle føler sig stødt over dem, 

problematiseres med udgangspunkt i at tegningerne ikke bryder med nogen lovmæssige eller 

kulturelle normer i det danske samfund som alle folk heri er nødsaget til at forholde og tilpasse sig 

til, hvilket derfor gør det til et udtryk for en problematisering, der knytter an til temaerne kultur og 

integration. 

 

Den 15. december 2005 var SF’s formand Villy Søvndal ligeledes fremme som aktør i debatten om 

opstandelsen over publiceringen af tegningerne og at det for ham handlede om langt mere end 

tegningerne i sig selv blev tydeliggjort, da han i Dagbladenes-Bureau skrev: ”(…) det (red: har) 

været beskæmmende og forstemmende at høre islamister fra hele verden – også herboende – 

forsøge at udvide det religiøse og indsnævre det demokratiske” (Dagbladenes-Bureau.dk, 2005). 

Ud fra artikulationen tydeligøres en problematisering af, at islamister fra udlandet såvel som 

Danmark har protesteret over tegningerne med udgangspunkt i, at det bliver givet betydning i 

henhold til at være noget religiøst funderet, som har potentiale til at svække demokratiet, der er en 

central del af dansk kultur, hvilket derfor gør det til en problematisering, der kan relateres til temaet 

kultur. Mindre end en uge efter markerede folketingsmedlem fra Venstre Kristian Pihl Lorentzen 

sig også i debatten, da han skrev følgende i en kronik i Jyllands-Posten den 21. december 2005: 

”Alle mennesker med ophold i Danmark må tåle det grundvilkår, at alt er til debat i et ægte 

demokrati. Også selv om det måtte virke provokerende” (Jyllands-Posten.dk, D, 2005). Her kan det 

betragtes, at protesterne over tegningerne implicit problematiseres med udgangspunkt i, at alle 

mennesker i Danmark må indrette sig og tilpasse sig efter gældende demokratiske normer i det 

danske samfund, hvilket derfor er en problematisering, der knytter an til temaet integration. 

 

Ifølge den danske islamforsker og direktør for Det Danske Institut i Damaskus Jørgen Bæk 

Simonsen var det dog ikke så simpelt, hvilket blev tydeliggjort, da han ifølge Ritzau udtalte sig 

således den 31. januar 2006: 
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”(…) konflikten handler om, hvad der sker, når selve modellen på den europæiske nationalstat – 

med ét folk, én etnicitet, ét sprog – pludselig stilles over for mennesker, der godt nok er født i 

Danmark, men ikke er en del af vores historie og har andre måder at fungere på” (Ritzau.dk, 

2006).  

 

I artikulationen kan det observeres, at opstandelsen og protesterne over Muhammed-tegningerne 

omtales som en konflikt, der har sin rod i at være et overordnet spørgsmål om forskellige kulturelle 

normer og måder at leve på blandt forskellige befolkningsgrupper internt i Danmark, hvilket gør det 

til en problematisering, der kan relateres til temaet kultur. Indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti 

Søren Krarup anså ligeledes opstandelsen over tegningerne som et udtryk for en mere overordnet 

problemstilling, hvilket blev illustreret, da han i BT den 7. februar blev citeret for at have sagt 

følgende:  

 

”Det er et uundgåeligt kultursammenstød mellem kristendommen og islam, og det bidrager til, at 

danskerne lukker øjnene op for, hvad der foregår. Det kan være en fordel at tage konfrontationen, 

når det handler om ytringsfrihed. Der er jo tale om kapitulation, hvis den først knægtes” (BT.dk, 

2006).  

 

Her tydeligøres det, hvordan opstandelsen over tegningerne tages op på et overordnet niveau, hvor 

det italesættes som et udryk for et kultursammenstød mellem to religioner, og samtidig bliver det 

med en krigerisk retorik gjort til et spørgsmål om enten konfrontation eller kapitulation med 

ytringsfriheden som kardinalpunkt, hvilket gør det til en problematisering, der knytter an til   

temaerne kultur og sikkerhed på samme tid.     

 

På baggrund af ovenstående artikulationer blev det vist, hvordan protesterne og opstandelsen som 

publiceringen af Muhammed-tegningerne medførte i Danmark blev problematiseret bredt i det 

politiske spektrum og af andre i samfundsdebatten, samt hvordan problematiseringen ved at knytte 

an til temaerne sikkerhed, kultur og integration på samme tid relaterede sig til de historisk 

konstituerede mulighedsbetingelser.  

4.2.2 Dansk Folkeparti som løsning  

Med udgangspunkt i ovenstående problematisering af opstandelsen og protesterne over 

Muhammed-tegningerne, så vil det i dette afsnit blive fremanalyseret, hvordan Dansk Folkeparti 
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gennem en strategi forsøger at fremstille og udpege sig til politisk repræsentant for ”danskhed” i 

forhold til den pågældende løsning i tidsperioden 2001-2014. Derfor vil jeg nu med udgangspunkt i 

den tomme betegner ”danskhed” iagttage, hvad Dansk Folkeparti artikulerer i henhold til denne. 

 

I tiden efter publiceringen af Muhammed-tegningerne fortsatte debatten herom grundet 

opstandelsen og protesterne, som tegningerne havde medført. I denne debat deltog formand for 

Dansk Folkeparti Pia Kjærsgaard, da hun i BT skrev:  

 

”12 tegninger af profeten Muhammed har indtil videre affødt dødstrusler, demonstrationer, og et 

krav om at vi indskrænker ytringsfriheden. Nu gælder det om, at vi danskere holder hovederne 

kolde og står fast på, at vores ret til at sige, hvad vi mener (…). Ytringsfriheden er selve 

fundamentet for vores demokrati. Uden ytringsfrihed – intet folkestyre” (BT.dk, 2005). 

 

Her kan det det observeres, at ”danskhed” sammenkædes med ytringsfrihed, som gøres til 

konstituerende element herfor ved at blive italesat som selve grundlaget for demokratiet og 

folkestyret. Da ytringsfrihed derved fremhæves fremfor andre ellers sidestillede frihedsrettigheder i 

Grundloven som eksempelvis religionsfriheden, der kan betragtes som ligeså konstituerende for 

”danskhed” i forhold til at være fundament for folkestyret og demokratiet, så kan dette betragtes 

som et udtryk for at et ellers partikulært element universaliseres, og at Dansk Folkeparti på denne 

baggrund forsøger at fremstå som politisk repræsentant for ”danskhed”. Pia Kjærsgaard skrev 

ligeledes følgende i en kronik i Politiken om protesterne over Muhammed-tegningerne:  

 

”De 3.500 muslimer, der demonstrerede i fredags, forstår (…) ikke, at vi har ytringsfrihed her i 

Danmark. Ytringsfriheden begrænses ikke af religiøs dogmatik. Hvis en forfatter vil skrive en bog 

om Muhammed, så har han ret til det, og hvis en tegner vil tegne Muhammed, så er det også i 

orden. Ytringsfriheden må vi aldrig nogensinde gå på kompromis med. Det er fundamentet for 

demokratiet (…)” (Politiken.dk, 2005). 

 

I artikulationen kan det iagttages, at ”danskhed” og det at være borger i Danmark igen sættes lig 

med ytringsfrihed, som i denne forbindelse bliver italesat som noget kompromisløst og 

fundamentalt for demokratiet, der ikke lader sig begrænse af religiøs tro i henhold til islam og alt, 

hvad denne tro indebærer i forhold til ikke at måtte skrive om eller tegne Muhammed. Derved 
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etableres der et hierarki mellem to ellers ligestillede frihedsrettigheder i Grundloven, hvilket bliver 

tydeliggjort ved, at ytringsfrihed bliver tilskrevet større værdi end religionsfrihed i henhold til 

”danskhed” når det handler om islam. Hierarkiet kan betragtes som et udtryk for, at Dansk 

Folkeparti universaliserer et ellers partikulært element og på denne baggrund forsøger at fremstå 

som politisk repræsentant for ”danskhed”. Betydningen af ytringsfriheden blev også pointeret, da 

Pia Kjærsgaard formulerede sig således i et ugebrev: 

 

”I Danmark har vi ytringsfrihed, som gælder for alle trosretninger. Intet skal i den danske debat 

være fredet for diskussion og bestemt ikke et emne som islam, der optager utroligt mange 

danskere” (Danskfolkeparti.dk, B, 2005). 

 

Her kan det bemærkes, at ”danskhed” endnu engang sammenkædes med ytringsfrihed, der gøres til 

konstituerende herfor ved at blive italesat som gældende for alle trosretninger – ligeledes i forhold 

til islam, som er den eneste trosretning, der explicit nævnes ved navn. Da ytringsfrihedens egenskab 

derved bliver fremhævet og tillagt større værdi end eksempelvis religionsfrihed i forhold til 

”danskhed” når det handler om islam, selvom religionsfrihed kunne være ligeså konstituerende for 

”danskhed” ved at være en med ytringsfrihed sidestillet frihedsrettighed i Grundloven, så kan det 

betragtes som en tilkendegivelse af, at Dansk Folkeparti etablerer et hierarki mellem to 

frihedsrettigheder fra Grundloven, som et udtryk for en universalisering af et ellers partikulært 

element og på dette grundlag forsøger at fremstå som politisk repræsentant for ”danskhed”.  

 

Frihedsrettighederne var ifølge Pia Kjærsgaard ikke noget, der skulle tages for givet, hvilket blev 

tydeliggjort da hun om reaktionerne på publiceringen af Muhammed-tegningerne skrev i Nordjyske:  

 

”Danmark har fået sat pistolen for panden. (…) fjender indefra – vil tvinge os til at falde på knæ og 

afsværge os de rettigheder, som generation efter generation før os har kæmpet for (...). Det handler 

ikke om 12 tegninger af en profet, der hedder Muhammed. Det handler om, at nogle indvandrere, 

ekstreme tolkere af islam vil bestemme, hvad vi skal og ikke skal i Danmark” (Nordjyske.dk, 2006).  

 

I artikulationen kan det bemærkes, at ”danskhed” gives betydning i forhold til frihedsrettighederne 

fra Grundloven, der italesættes som alvorligt truet af interne fjender i befolkningen, der er ekstreme 

tolkere af islam og som en følge heraf er muslimer. Det kan betragtes, at være et udtryk for, at der 
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med grundlag i ”danskhed” etableres et antagonistisk konstitutivt udenfor, som er karakteriseret ved 

at være en muslimsk befolkningsgruppe i Danmark, der ikke betragtes som danske, men tværtimod 

som noget, der udgør en konstitutiv trussel mod selve fundamentet for ”danskhed” i form af 

frihedsrettighederne i Grundloven. Effekten af dette konstitutive udenfor i forhold til ”danskhed” 

blev illustreret, da Pia Kjærsgaard skrev følgende i et ugebrev:  

 

”(…) vi danskere (…) skal slå koldt vand i blodet, sige til de muslimer, der har valgt at bosætte sig i 

Danmark. I må respektere ytringsfriheden – friheden til at kritisere islam, friheden til at tegne 

Muhammed – og Allah for den sags skyld og friheden til at sige, hvad man har på hjertet” 

(Danskfolkeparti.dk, A, 2005). 

 

Her kan det iagttages, at ”danskhed” i form af det at være dansker sættes i kontrast til det at være 

muslim, hvilket tydeliggør, at en muslim ikke nødvendigvis betragtes som dansk på trods af 

statsborgerskab. Årsagen hertil kan udledes at være at respekten for ytringsfriheden sættes som 

konstituerende betingelse for om en muslim kan være dansk, hvilket i praksis betyder, at  

en muslim i sin adfærd med henblik på at blive betragtet som dansk skal respektere ytringsfriheden 

så meget, at den betragtes, som vigtigere end den religiøse tro. Det tydeliggør, at man som muslim 

ikke er betingelsesløs dansker. Konsekvensen er, at der på denne baggrund etableres et skel mellem 

danske danskere og muslimske danskere, hvor kun danske danskere betragtes som ufravigeligt og 

ubetinget danskere. Denne tendens blev ligeledes tydeliggjort et andet sted i samme ugebrev, hvor 

Pia Kjærsgaard formulerede sig på følgende måde: 

 

”(…) det er urovækkende, at så mange muslimer går på gaden for at demonstrere mod 

ytringsfriheden. Det forekommer mig, at der er noget disse mennesker har misforstået. Nogle af 

dem har forsøgt at spille bolden over på danskernes banehalvdel hvad nu hvis man tegnede billeder 

af Jesus, så ville i jo også blive vrede” (Danskfolkeparti.dk, A, 2005).  

 

Ud fra artikulationen kan det bemærkes, at ”danskhed” helt explicit sammenkædes med det at være 

kristen ved at blive italesat i forbindelse med Jesus mens det at være muslim på samme tid omtales i 

kontrast hertil, hvilket tydeliggør, at muslimer ikke betingelsesløst er danskere på samme måde som 

kristne. Det klargør, at hvor det at være kristen automatisk er konstituerende for ”danskhed”, så kan 
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det at være muslim være det modsatte, hvis ikke en præmis om, at ytringsfriheden er vigtigere end 

egen tro accepteres. 

 

Dansk Folkepartis socialordfører Martin Henriksen var ligeledes fremme i debatten, da han i et 

interview i Nordjyske pointerede følgende:   

 

”Selvfølgelig skal danskheden bevares. Vi er nødt til at kæmpe for de ting, der er vigtige for 

danskheden, som bl.a. folkekirken, Grundloven, og ytringsfriheden. For ellers forsvinder de jo i en 

tid, hvor vi bliver bombarderet med både positive og negative indtryk fra verden omkring os” 

(Nordjyske.dk, 2009).  

 

Her tydeligøres det, at ”danskhed” både gives betydning i henhold til kristendom i form af 

folkekirken og til Grundloven i form af ytringsfriheden, hvilket derved er et udtryk for elementer, 

der ækvivaleres og sættes lige i forhold til at være konstituerende for ”danskhed”. Det illustrerer, at 

når det handler om kristendom, så fremstår ytringsfrihed og religionsfrihed som ligeværdige 

frihedsrettigheder fra Grundloven i forhold til ”danskhed”. Dermed kan det bemærkes, at hierarkiet  

når det handlede om islam, hvor ytringsfrihed blev tillagt større værdi end religionsfrihed i forhold 

til ”danskhed” ikke er gældende, når det handler om kristendom. Det kan karakteriseres som at være 

et udtryk for en betydelig forskel i måden, hvorpå forholdet mellem ytringsfrihed og religionsfrihed 

bliver italesat, når det handler om henholdsvis kristendom og islam i forhold til ”danskhed”. Denne 

forskel, som kommer til udtryk ved et hierarki mellem ytringsfrihed og religionsfrihed i forhold til 

”danskhed”, som er gældende, når det handler om islam i modsætning til, når det handler om 

kristendom, tydeliggør, hvordan Dansk Folkeparti, når det handler om islam, universaliserer et 

ellers partikulært element i form af ytringsfrihed i henhold til ”danskhed”, og herudfra forsøger at 

fremstå som politisk repræsentant for ”danskhed”.  

 

I ovenstående blev det illustreret, hvordan der i Dansk Folkepartis artikulationer blev fikseret et 

bestemt indhold til den tomme betegner ”danskhed”. Det blev vist, hvordan en partikulær 

konstruktion af ”danskhed” blev universaliseret ved, at der blev etableret et hierarki mellem 

Grundlovens frihedsrettigheder ved, at ytringsfrihed blev tillagt større værdi end religionsfrihed i 

forhold til ”danskhed”, når det handlede om islam, hvilket fik Dansk Folkeparti til at fremstå som 

løsningen på problematiseringen af opstandelsen over Muhammed-tegningerne og politisk 
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repræsentant for ”danskhed” ud fra et krav om, at alle kompromisløst i deres adfærd skulle 

acceptere ytringsfrihed. I denne forbindelse blev det ligeledes vist, hvordan Dansk Folkepartis 

konstruktion af ”danskhed” grundlæggende var partikulær, fordi hierarkiet mellem ytringsfrihed og 

religionsfrihed i forhold til ”danskhed” ikke var gældende, når det handlede om kristendom, fordi 

frihedsrettighederne her blev sidestillet i forhold til ”danskhed”, hvilket tydeligjorde 

umulighedsbetingelserne for Dansk Folkepartis politiske repræsentation af ”danskhed”. Denne 

måde, hvorpå Dansk Folkeparti i repræsentationen af ”danskhed” forsøgte at repræsentere en 

universel konstruktion heraf, som reelt var partikulær og på denne baggrund erobrede og definerede 

en ellers kontingent skillelinje mellem danske danskere og muslimske danskere iagttages her som et 

udtryk for en strategi, der fik Dansk Folkepartis politiske repræsentation af ”danskhed” til at se 

mulig og indlysende ud ved at skjule umulighedsbetingelserne.  

4.2.3 Konstitutive konsekvenser  

Med udgangspunkt i konstruktionen ”danskhed”, som Dansk Folkeparti i casen om Muhammed-

tegningerne fremstillede og udpegede sig til politisk repræsentant for i tidsperioden 2001-2014, så 

vil det i dette afsnit blive illustreret, hvordan Dansk Folkepartis repræsentation af ”danskhed” har 

haft en afledt effekt i henhold til konstitutive konsekvenser for nye interventionsformer i samfundet 

i tidsperioden 2015-2017 og blive vist hvordan umulighedsbetingelserne for Dansk Folkepartis 

politiske repræsentation af ”danskhed” bliver stadfæstet heri.   

 

I forbindelse med Dansk Folkepartis konstruktion af ”danskhed” kunne det iagttages, at der heri var 

et konstrueret rationale om, at ”danskhed” handler om mere end det at have statsborgerskab, fordi 

det også blev tilskrevet at handle om adfærd i forhold til de værdier, man som individ eller gruppe 

skal tillægge sig, hvilket blev tydeliggjort med baggrund i, at der blev knyttet betingelser i forhold 

til, hvornår en muslim kunne være dansker med den effekt, at en muslim ikke er ufravigeligt og 

ubetinget dansk. Rationalet heri kunne observeres at være implementeret i beslutningsforslag B 15 

fra 2016, som med navnet ”Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod minareter” blev fremsat 

af Dansk Folkeparti i Folketinget. I beslutningsforslaget stod der eksempelvis følgende:  

 

”Synlige og markante islamiske symboler bidrager negativt til samfundsudviklingen ved at 

understrege forskellene mellem muslimer og danskere, ligesom disse symboler også er hindrende 

for integrationen af muslimer i Danmark” (Folketingstidende.dk, 2016).  
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Ud fra formuleringen kan det betragtes, at beslutningsforslaget er baseret på et rationale, hvor 

”danskhed” og det at være dansker stilles i kontrast til det at være muslim ved, at det explicit 

nævnes, at der er forskelle på de to ting, hvilket tydeliggør, at en muslim ikke nødvendigvis er 

dansk på trods af statsborgerskab. Det klargør, at der knytter sig betingelser til det at være dansk 

som muslim, og i denne forbindelse er det bemærkelsesværdigt, at synligheden af islamiske 

symboler gives betydning i henhold til at være problematisk, fordi det indikerer, at muslimer er nødt 

til i et eller andet omfang at nedtone deres tro og synligheden heraf i deres adfærd for at være 

danske. Da det kan betragtes som et udtryk for, at der stilles betingelser til muslimer i henhold til 

praktiseringen af deres religion i forhold til, hvornår de kan blive betragtet som danske, som ikke 

stilles til kristne på trods af religionsfriheden i Danmark, så illustrerer det, hvordan 

umulighedsbetingelserne for Dansk Folkepartis politiske repræsentation af ”danskhed” bliver 

stadfæstet i ovenstående beslutningsforslag. 

 

Rationalet fra Dansk Folkepartis konstruktion af ”danskhed” kunne også bemærkes at være 

implementeret i beslutningsforslag V 38 fra 2017, som med navnet ”Om antal beboere i Brøndby 

Strand med indvandrerbaggrund” blev fremsat af henholdsvis Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal 

Alliance og De Konservative i Folketinget. Det skyldes, at der i beslutningsforslaget stod følgende 

formulering: 

 

”Folketinget konstaterer med bekymring, at der er områder i Danmark, hvor andelen af 

indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande er over 50 %. Det er Folketingets opfattelse, at 

danskere ikke bør være i mindretal i boligområder i Danmark” (FT.dk, 2017).  

 

Ud fra formuleringen kan det iagttages, at beslutningsforslaget er funderet på et rationale, hvor 

”danskhed” og det at være dansker stilles i kontrast til det at være indvandrer og efterkommer fra et 

ikkevestligt land, hvilket i en dansk sammenhæng i overvejende grad dækker over personer, som 

enten selv er fra eller har en etnisk baggrund i et muslimsk land (MM.dk, 2018). Måden hvorpå 

indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande i Danmark explicit ekskluderes fra at blive 

betragtet som danskere, selvom de måtte have statsborgerskab illustrerer, at ”danskhed” handler om 

mere end blot det at have statsborgerskab. Da det i denne sammenhæng kan bemærkes at være et 

udtryk for, at der stilles nogle betingelser til indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige og 

overvejende grad muslimske lande i forhold til, hvornår de kan blive som danske, som ikke stilles 
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til indvandrere og efterkommere fra vestlige og i overvejende grad kristne lande på trods af, at der 

er religionsfrihed i Danmark, så illustrerer det, hvordan umulighedsbetingelserne for Dansk 

Folkepartis repræsentation af ”danskhed” stadfæstes i beslutningsforslaget. 

4.3 Delkonklusion  
I denne analyse var formålet at fremanalysere, hvordan Dansk Folkeparti strategisk håndterede 

mulighedsbetingelserne til i tidsperioden 2001-2014 at fremstille og udpege sig til politisk 

repræsentant for ”danskhed”, samt at illustrere med hvilken afledt effekt i forhold til konstitutive 

konsekvenser for nye interventionsformer i tidsperioden 2015-2017. I starten af analysen blev det 

vist, hvordan casen om indfødsret med problematiseringen af reglerne for tildeling af indfødsret 

relaterede sig til de historisk konstituerende mulighedsbetingelser ved at knytte an til temaerne 

økonomi, sikkerhed, kultur og integration samt, hvordan casen om Muhammed-tegningerne med 

problematiseringen af opstandelsen og protesterne over Muhammed-tegningerne relaterede sig til 

de historisk konstituerede mulighedsbetingelser ved at knytte an til temaerne sikkerhed, kultur og 

integration.  

 

Derefter blev det ud fra tidsperioden 2001-2014 i casen om indfødsret vist, hvordan Dansk 

Folkeparti til den tomme betegner ”danskhed” fikserede et indhold, hvorved ”danskhed” blev gjort 

til noget, man kunne lære og dokumentere og derved få adgang til at blive, hvilket fik Dansk 

Folkeparti til at fremstå som løsningen på problematiseringen og politisk repræsentant for 

”danskhed” med baggrund i et krav om en eksamen for ansøgere til indfødsret. Samtidig blev det 

vist, hvordan ”danskhed” af Dansk Folkeparti ligeledes blev forbundet med at være en naturlig 

erhvervelse ved fødslen for personer født og opvokset i Danmark. Måden hvorpå Dansk Folkeparti i 

repræsentationen af ”danskhed” forsøgte at repræsentere en universel konstruktion, som reelt var 

partikulær, og herudfra erobrede en kontingent skillelinje mellem danskere og fremmede blev 

fremanalyseret som en strategi, der fik Dansk Folkepartis politiske repræsentation af ”danskhed” til 

at se mulig ud ved at skjule umulighedsbetingelserne. I forbindelse med casen om Muhammed-

tegningerne blev det ligeledes ud fra tidsperioden 2001-2014 vist, hvordan Dansk Folkeparti til den 

tomme betegner ”danskhed” fikserede et indhold, hvorved der blev etableret et hierarki, hvor 

ytringsfrihed blev tillagt større værdi end religionsfrihed i forhold til ”danskhed”, når det handlede 

om islam, hvilket fik Dansk Folkeparti til at fremstå som løsning på problematiseringen og politisk 

repræsentant for ”danskhed” ud fra et krav om, at alle kompromisløst i deres adfærd skulle 

acceptere ytringsfriheden. Samtidig blev det vist, hvordan hierarkiet mellem ytringsfrihed og 
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religionsfrihed i forhold til ”danskhed” ikke var gældende, når det handlede om kristendom. Denne 

måde, hvorpå Dansk Folkeparti i repræsentationen af ”danskhed” forsøgte at repræsentere en 

universel konstruktion, som reelt var partikulær, og herudfra erobrede en kontingent skillelinje 

mellem danske danskere og muslimske danskere blev fremanalyseret som en strategi, der fik Dansk 

Folkepartis politiske repræsentation af ”danskhed” til at se mulig ud ved at skjule 

umulighedsbetingelserne. 

 

Med udgangspunkt i de to fremanalyserede strategier kan det bemærkes, at den ene differentierer 

eksternt ud fra skillelinjen mellem danskere og fremmede og tematisere adgang i forhold til 

”danskhed”, hvorimod den anden differentierer internt ud fra skillelinjen mellem danske danskere 

og muslimske danskere og tematisere adfærd i forhold til ”danskhed”. Det gør, at strategierne kan 

bemærkes at supplere hinanden, fordi de personer, som i forhold til den eksterne skillelinje mellem 

danskere og fremmede blev betragtet og inkluderet som danske ved at være født og opvokset i 

Danmark, sagtens kan være ekskluderet i forhold til den interne skillelinje mellem danske danskere 

og muslimske danskere. Derudover kan strategierne på trods af deres forskelligheder betragtes at 

være relateret, fordi måden, hvorpå adgang til ”danskhed” bliver tematiseret ligner måden, hvorpå 

adfærd i forhold til ”danskhed” bliver tematiseret grundet det faktum, at fremgangsmåden i henhold 

til, hvordan en partikulær konstruktion af ”danskhed” bliver universaliseret er den samme. Måden, 

hvorpå strategierne supplerer hinanden og er relateret, illustrerer et mønster som et udtryk for 

substans i måden, hvorpå Dansk Folkeparti forsøger at fremstille og udpege sig til politisk 

repræsentant for ”danskhed. Samlet set udtrykker de to strategier med deres tematiseringer af 

adgang og adfærd i forhold til ”danskhed” en overordnet fortælling om, hvordan Dansk Folkeparti 

strategisk håndterede de historisk konstituerede mulighedsbetingelserne til i tidsperioden 2001-2014 

at fremstille og udpege sig til politisk repræsentant for ”danskhed” inden for en bred pallet af 

politiske temaer. 

  

Til sidst blev det ud fra tidsperioden 2015-2017 i relation til casen om indfødsret illustreret, 

hvordan Dansk Folkepartis repræsentation af ”danskhed” havde haft en afledt effekt i forhold til 

konstitutive konsekvenser for nye interventionsformer i samfundet, hvilket blev gjort ved hjælp af 

lovforslag L 60 fra 2015 ”Forslag til lov om indfødsretsprøven af 2015” og beslutningsforslag B 

169 fra 2015 ”Forslag til folketingsbeslutning om tildeling af betinget indfødsret”. Her blev det vist, 

hvordan umulighedsbetingelserne for Dansk Folkepartis repræsentation af ”danskhed” blev 
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stadfæstet i lovforslaget ved, at det ikke var alle, der skulle op til indfødsretsprøven for at blive 

danske, og i beslutningsforslaget ved, at udlændinge med erhvervet dansk statsborgerskab stadig 

ikke blev beskrevet som danske. I relation til casen om Muhammed-tegningerne blev det ligeledes 

ud fra tidsperioden 2015-2017 illustreret, hvordan Dansk Folkepartis repræsentation af ”danskhed” 

havde haft en afledt effekt i forhold til nye interventionsformer i samfundet, hvilket blev gjort ved 

hjælp af beslutningsforslag B 15 fra 2016 ”Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod 

minareter” og beslutningsforslag V 38 fra 2017 ”Om antal beboere i Brøndby Strand med 

indvandrerbaggrund”. Her blev det vist, hvordan umulighedsbetingelserne for Dansk Folkepartis 

repræsentation af ”danskhed” blev stadfæstet i det første beslutningsforslag ved, at det at være 

muslim blev nævnt i kontrast til det at være dansk og i det andet beslutningsforslag ved, at det at 

være indvandrer eller efterkommer fra et ikkevestligt land blev nævnt i kontrast til det at være 

dansk.   

5. Diskussion 
 

I dette afsnit vil der blive reflekteret over, hvad der på baggrund af specialets to foregående analyser 

kan udsiges om Dansk Folkepartis nationalt-orienterede politiske projekt i forhold til mulighederne 

for politisk ledelse i dag i en kontekst med en nationalt-orienteret politisk strømning i Europa, hvor 

det er en tendens, at nationalt-orienterede politiske partier i mange europæiske lande har opnået 

direkte eller indirekte indflydelse på den førte politik, og derved er blevet en central del af det 

politiske system. I den forbindelse vil der blive taget udgangspunkt i en diskussion af, hvordan 

interventionsformerne i form af lov- og beslutningsforslagene, som den afledte effekt af Dansk 

Folkepartis politiske repræsentation af ”danskhed” er et udtryk for skabelsen af nye 

problematiseringer.  

 

I forbindelse med lovforslag L 60 fra 2015 med navnet ”forslag til lov om indfødsretsprøven af 

2015” kunne det betragtes, at det var forankret i et rationale om ”danskhed” som noget, der kan 

læres og dokumenteres i en eksamen. Det kan bemærkes at være opsigtsvækkende, fordi eftersom 

der ikke hersker nogen politisk konsensus om, hvad ”danskhed” egentlig er, så kan betydningen af 

”danskhed” i høj grad siges at afhænge af perspektivet (Dr.dk, B, 2016). Dermed kan ”danskhed” 

ikke betragtes som værende noget entydigt, og på det grundlag kan der derfor stilles spørgsmålstegn 

ved selve præmissen om at ville måle ansøgere til indfødsret i ”danskhed” og bruge en 
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indfødsretsprøve som styringsredskab hertil, fordi det forekommer tvivlsomt, hvordan ”danskhed” 

principielt kan måles, når der ikke er enighed om, hvad det egentlig er. I denne forbindelse kan det 

ligeledes anses som problematisk, at det kun er udlændinge, der skal tage indfødsretsprøven for at 

dokumentere, at de har lært, hvad ”danskhed” er som betingelse for at få adgang til at blive danske, 

fordi folk født og opvokset i Danmark er danske naturligt. Det skal forstås i lyset af, at hvis det at 

være dansk er noget naturgivet for nogen, så forekommer det ikke som noget, nogen udlænding 

nogensinde kan lære og blive. På dette grundlag etableres der derfor en skillelinje mellem danskere 

og udlændinge, som gør, at udlændinge principielt aldrig kan få adgang til at blive danske. I 

beslutningsforslag B 169 fra 2015 med navnet ”forslag til folketingsbeslutning om tildeling af 

betinget indfødsret” kunne denne tendens ligeledes betragtes, fordi det var forankret i et rationale 

om ”danskhed”, hvor udlændinge efter tildelt statsborgerskab stadig ikke blev betragtet som danske. 

Det kan bemærkes at være problematisk, fordi effekten af at udlændinge selv efter på succesfuld vis 

at have evnet at imødekomme alle krav i forhold til at opnå indfødsret stadig ikke har fået adgang til 

at være danske, er at ”danskhed” og det at være dansk fremstår som noget principielt uopnåeligt og 

umuligt for udlændinge nogensinde at kunne få adgang til at blive en del af. Konsekvensen heraf er, 

at skillelinjen mellem danskere og udlændinge forekommer ufravigelig, fordi udlændinge uanset 

hvad de gør, aldrig kan få adgang til at blive danske grundet det faktum, at det at være dansk 

udelukkende er forbeholdt for personer, der er født og opvokset i Danmark.  

 

I relation til beslutningsforslag B 15 fra 2016 med navnet ”forslag til folketingsbeslutning om 

forbud mod minareter” kunne det bemærkes, at det var rodfæstet i et rationale om ”danskhed”, som 

gjorde, at det at være muslim stod i kontrast til det at være dansk på trods af statsborgerskab.  

Implikationen heraf kan udledes at være, at muslimer i deres adfærd er nødt til at undertrykke egen 

tro med henblik på at være danske. Det kan betragtes som værende problematisk, fordi, ved at der 

på denne måde bliver knyttet betingelser i forhold til, hvornår muslimer kan være danske, så bliver 

der skabt et udgangspunkt hvorved en hel befolkningsgruppe i det danske samfund bliver 

ekskluderet fra at være danske alene grundet deres adfærd i forhold til at bekende og praktisere 

egen muslimsk tro. Dermed etableres der en skillelinje mellem danske danskere og muslimske 

danskere, som gør det principielt umuligt for muslimer at være danskere, så længe de i adfærd 

explicit betoner egen religiøs tro, fordi hvis dette sker, så kan det være en barriere i forhold til det at 

være dansk.  
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I beslutningsforslag V 38 fra 2017 med navnet ”om antal beboere i Brøndby Strand med 

indvandrerbaggrund” kunne denne tendens ligeledes betragtes, fordi det var forankret i et rationale 

om ”danskhed”, hvor det at være indvandrer eller efterkommer fra et ikkevestligt land stod i 

kontrast til det at være dansk på trods af statsborgerskab. Årsagen er, at betegnelsen ”indvandrere 

eller efterkommere fra ikkevestlige lande” i en dansk sammenhæng overvejende er dækkende for 

personer, der selv er fra eller har en etnisk baggrund i et muslimsk land (MM.dk, 2018). Dermed 

kan det med udgangspunkt i betegnelsen ikkevestlig udledes, at det at have muslimsk baggrund og 

tro er noget, der kan være i uoverensstemmelse med det at være dansk. Det kan betragtes som 

problematisk, fordi på den baggrund bliver en hel befolkningsgruppe alene i kraft af deres 

muslimske baggrund og tro ekskluderet fra at være danske, hvorved det reelt fremstår tvivlsomt, om 

denne muslimske befolkningsgruppe kan praktisere og udøve egen religion i Danmark uden 

potentielt at blive ekskluderet fra at være danske. Det er dog ikke kun dem, der selv har muslimsk 

baggrund og tro, der bliver ekskluderet fra at være danske, fordi det at være efterkommer til en med 

muslimsk baggrund ligeledes i sig selv kan være i uoverensstemmelse med det at være dansk, 

hvilket har den effekt, at spørgsmålet om ”danskhed” udvides til også at omhandle etnisk baggrund. 

Følgevirkningen heraf kan siges at være problematisk, fordi på dette grundlag åbnes der for, at en 

hel befolkningsgruppe i det danske samfund i form af efterkommere af folk med muslimsk 

baggrund udelukkes fra nogensinde at kunne blive danske, selvom mange af dem er født og 

opvokset i Danmark og muligvis aldrig har sat foden udenfor landets grænser, hvilket kan 

karakteriseres som en potentielt vedvarende problematik, fordi det forekommer som et åbent 

spørgsmål, i hvor mange generationer en efterkommer til en med muslimsk baggrund stadig 

karakteriseres som efterkommer fremfor som dansk. Konsekvensen heraf er, at skillelinjen mellem 

danske danskere og muslimske danskere fremstår markant, fordi ud over at gøre det umuligt for 

muslimer at være danskere, så længe de i adfærd explicit betoner egen religiøs tro, da den kan være 

en barriere i forhold til at være dansk, så gøres det også umuligt for personer med etnisk baggrund 

som efterkommer til en med muslimsk baggrund nogensinde at blive danske.  

 

Med udgangspunkt i ovenstående problematiseringer opstået i kølvandet på interventionsformerne i 

form af de fremsatte lov- og beslutningsforslag, der illustrerede den afledte effekt af Dansk 

Folkepartis politiske repræsentation af ”danskhed”, så kan disse samlet set syntes at udtrykke et 

symptom på en udvikling, hvor en høj grad populisme har fået hold i politisk ledelse i dagens 

samfund. Den kommer til udtryk gennem en hævdelse af det ”sande” folk og dets interesser i den 
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førte politik, hvori der er et begrænset ideologisk indhold. Den høje grad af populisme, som med 

udgangspunkt i Dansk Folkepartis nationalt-orienterede politiske projekt knytter an til den 

nationalt-orienterede politiske strømning i Europa, kan betragtes at være noget, der ændrer 

mulighederne for politisk ledelse. Årsagen hertil skal forstås i lyset af, at effekten af den høje grad 

af populisme er, at temaerne økonomi, sikkerhed, kultur og integration bliver erobret som 

omdrejningspunkt for politisk ledelse i et nationalt-folkeligt perspektiv, som bliver skabt ved at 

udpege fremmede og muslimer, som det konstitutive udenfor, hvilket derved kommer til at samle 

nationen. Med udgangspunkt heri bliver der skabt et rationale for politisk ledelse, hvor temaerne 

kommer til at danne grundlag for en selvfølgeliggjort moralsk skelnen mellem en del af 

befolkningen, som sidestilles med at være hele befolkningen eller det ”rigtige” folk og en del, der 

ikke medregnes som en del heraf og dermed ekskluderes. 

 

Udover på denne måde at ændre mulighederne for polisk ledelse i dagens samfund, så kan 

tendensen med den nationalt-orienterede politiske strømning i Europa med nationalt-orienterede 

politiske partier, der bringer en høj grad af populisme ind i hjertet af de politiske systemer i Europa, 

ligeledes betragtes som et udtryk for noget, der potentielt kan vitalisere de liberale demokratier i 

Europa. Årsagen er, at den høje grad af populisme i de politiske systemer, som baserer sig på at 

skabe det, som hævdes repræsenteret, kan forventes at have en performativ virkning i forhold til at 

kunne få folk til at føle sig inddraget og med baggrund heri have en mobiliserende effekt i forhold 

til at styrke folks lyst og engagement til selv at deltage aktivt i demokratiet, da de føler sig som en 

del af den førte politik. Effekten heraf kan være, at den høje grad af populisme på denne baggrund 

kan tjene som middel til at fastholde og øge folks opbakning til demokratiet som styreform i de 

liberale demokratier i Europa. På samme tid kan den høje grad af populisme dog ligeledes potentielt 

udgøre en trussel mod de liberale demokratier i Europa. Årsagen er, at den høje grad af populisme 

er kendetegnet ved at ville repræsentere det ”rigtige” folk som en suveræn størrelse, og derfor kan 

det karakterises som et udtryk for noget, der bekæmper den pluralisme, som er grundlaget for 

ethvert demokrati. Det kan være problematisk, fordi uden et vist omfang af pluralisme i form af 

folkelig og kulturel mangfoldighed i et demokrati, så kan demokratiet komme i fare ved, at der kan 

komme en situation, hvor et politisk parti hævder at repræsentere ”folket” i ental i så vidtgående en 

grad, at andre politiske partiers legitime ret til magten benægtes. Dermed er en høj grad af 

populisme i de politiske systemer i Europa ikke nødvendigvis uproblematisk, fordi det indebærer en 

nedtoning af en af de vigtigste præmisser for demokratiet i form af pluralismen. I den forbindelse er 
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det dog værd at bemærke sig, at pluralismen aldrig kan være total, fordi selv det mest pluralistisk og 

demokratisk anlagte folk er nødt til at have en antagonistisk grænse til at definere sig selv.  

6. Konklusion 
 

Dette speciale havde sit udgangspunkt i en undren over, hvordan den nationalt-orienterede politiske 

strømning i Europa er blevet muliggjort samt et ønske om, at opnå forståelse for udviklingen. Til 

specialet blev der udarbejdet en analysestrategi, som skulle strukturere mit analytiske blik og gøre 

det sociales emergens iagttageligt. Analysestrategien havde sit grundlag i Laclaus diskursteori og 

repræsentationslogik med det formål at besvare følgende problemformulering:  

 

Hvilke nye strategier for politisk ledelse er der på spil i den nationalt-orienterede politiske 

strømning, med udgangspunkt i Dansk Folkepartis politiske repræsentation af ”danskhed”, og med 

hvilke konstitutive konsekvenser for mulige interventionsformer i samfundet? 

 

I den første analyse blev det vist, hvordan de i høj grad populistisk baserede protestpartiets indtog i 

dansk politik ved folketingsvalget i 1973 ændrede den politiske kultur og forståelsen af, hvordan et 

politisk parti skulle være baseret og repræsentere dets vælgere, hvilket gjorde at folketingsvalget i 

1973 havde karakter som en dislokation. Derefter blev det med udgangspunkt i tidperioden 1973-

2001 vist, hvordan ændringen af den politiske kultur åbnede for, at der gradvist blev opbygget en 

ækvivalenskæde rundt omkring nodalpunktet ”de fremmede” med momenter, som problematiserede 

de fremmede indenfor temaerne økonomi, sikkerhed, kultur og integration, hvilket var et udtryk for 

en emergerende diskurs. I den sidste del af den samlede tidsperiode blev det ud fra 

ækvivalenskædens momenter vist, hvordan problematiseringen af de fremmede ændrede sig til at 

blive af mere generel og abstrakt karakter og samtidigt for første gang tog udgangspunkt i alle 

temaerne samtidigt, hvilket gjorde det umuligt at føre politisk uden at berøre mindst et tema med 

relation til problematiseringen af de fremmede. Det tydeligjorde, hvordan de diskursive formationer 

rundt omkring nodalpunktet ”de fremmede” op til folketingsvalget i 2001 blev stabiliseret i et 

sådant omfang, at der kunne tales om en hegemonisering. Denne udvikling konstituerede et 

diskursivt mulighedsrum med mulighedsbetingelser for en konstruktion af ”danskhed”, som en 

politisk aktør som Dansk Folkeparti efter folketingsvalget i 2001 kunne fremstille og udpege sig til 

politisk repræsentant for, fordi denne ”danskhed” kunne konstituere sig på at imødekomme 



 

 70 

problematiseringen af de fremmede på en ny måde og være den antagonistiske relation og dermed 

løsningen.  

 

I den anden analyse blev det vist, hvordan henholdsvis casen om indfødsret og casen om 

Muhammed-tegningerne relaterede sig til de historisk konstituerede mulighedsbetingelser ved 

begge at indeholde en problematisering, der knyttede an til de fleste af temaerne økonomi, 

sikkerhed, kultur og integration. Derefter blev det ud fra tidsperioden 2001-2014 i hver case vist, 

hvordan Dansk Folkeparti gennem en strategi forsøgte at fremstille og udpege sig til politisk 

repræsentant for ”danskhed” i forhold til løsningen. I casen om indfødsret blev det vist, hvordan 

Dansk Folkeparti til den tomme betegner ”danskhed” fikserede et indhold, hvorved ”danskhed” 

blev gjort til noget, man kunne lære og få adgang til at blive, hvilket fik Dansk Folkeparti til at 

fremstå som løsningen og politisk repræsentant for ”danskhed” med baggrund i et krav om en 

eksamen for ansøgere til indfødsret. Samtidig blev det vist, hvordan ”danskhed” af Dansk 

Folkeparti ligeledes blev forbundet med at være noget naturligt. Måden, hvor Dansk Folkeparti i 

repræsentationen af ”danskhed” forsøgte at repræsentere noget universelt, som var partikulært og 

erobrede en kontingent skillelinje mellem danskere og fremmede, blev fremanalyseret som en 

strategi, der fik Dansk Folkepartis politiske repræsentation af ”danskhed” til at se mulig ud ved at 

skjule umulighedsbetingelserne. I casen om Muhammed-tegningerne blev det vist, hvordan Dansk 

Folkeparti til den tomme betegner ”danskhed” fikserede et indhold, hvorved der blev etableret et 

hierarki, hvor ytringsfrihed blev tillagt større værdi end religionsfrihed i forhold til ”danskhed”, når 

det handlede om islam, hvilket fik Dansk Folkeparti til at fremstå som løsningen og politisk 

repræsentant for ”danskhed” ud fra et krav om, at alle i deres adfærd kompromisløst skulle 

acceptere ytringsfriheden. Samtidig blev det vist, hvordan hierarkiet mellem ytringsfrihed og 

religionsfrihed i forhold til ”danskhed” ikke var gældende, når det handlede om kristendom. Måden, 

hvor Dansk Folkeparti i repræsentationen af ”danskhed” forsøgte at repræsentere noget universelt, 

som var partikulært og erobrede en kontingent skillelinje mellem danske danskere og muslimske 

danskere, blev fremanalyseret som en strategi, der fik Dansk Folkepartis politiske repræsentation af 

”danskhed” til at se mulighed ud ved at skjule umulighedsbetingelserne. Samlet set udtrykte de to 

fremanalyserede strategier en overordnet fortælling om, hvordan Dansk Folkeparti strategisk 

håndterede de historisk konstituerende mulighedsbetingelser til i tidsperioden 2001-2014 at 

fremstille og udpege sig til politisk repræsentant for ”danskhed” indenfor en bred pallet af temaer. 
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Til sidst blev det ud fra tidsperioden 2015-2017 i relation til hver case gennem to lov- eller 

beslutningsforslag fremsat i Folketinget i tidsperioden illustreret, hvordan Dansk Folkepartis 

politiske repræsentation af ”danskhed” havde haft en afledt effekt i forhold til konstitutive 

konsekvenser for nye interventionsformer i samfundet, samt vist, hvordan umulighedsbetingelserne 

for Dansk Folkepartis politiske repræsentation af ”danskhed” blev stadfæstet heri. 

 

Ovenstående gør, at det med udgangspunkt i Dansk Folkepartis politiske repræsentation af 

”danskhed” kan konkluderes at der er to nye strategier for politisk ledelse på spil i den nationalt-

orienterede politiske strømning. Strategierne er baseret på en høj grad af populisme med et 

begrænset ideologisk indhold, og er karakteriseret ved at sidestille en del af befolkningen med at 

være hele folket – eller det ”rigtige” folk ved at definere henholdsvis fremmede og muslimske 

danskere, som det konstitutive udenfor, hvilket har haft konstitutive konsekvenser for nye 

interventionsformer i samfundet i form af fire lov- og beslutningsforslag fremsat i Folketinget. 

Det betyder ligeledes, at ud fra Dansk Folkepartis nationalt-orienterede politiske projekt som et 

symptom på en bredere tendens med en national-orienteret politisk strømning i Europa, så kan det 

konstateres, at denne er blevet muliggjort af nationalt-orienterede politiske partier med politiske 

projekter, som baserer sig på en høj grad af populisme. 

 

Med udgangspunkt i konklusionen af specialet er det relevant at forholde sig til, om resultaterne kan 

overføres til andre lignende situationer. Da jeg i specialet har arbejdet med et tema af generel 

samfundsmæssig karakter, så kan resultaterne betragtes som noget, der godt kan gengives af et 

andet forskningsprojekt på et senere tidspunkt, hvis dette vel at mærke har samme analytiske 

udgangspunkt. Jeg har med henblik på at sikre en høj generaliserbarhed for specialets resultater 

forsøgt at gøre det så transparent så muligt, på hvilket grundlag de er nået. Det er blevet gjort ved at 

redegøre for specialets teoretiske, empiriske og strategiske udgangspunkt. Da specialet rent 

videnskabsteoretisk er poststrukturalistisk-orienteret, så har det indbefattet en grundig redegørelse 

for den analysestrategi, som har haft indflydelse på min tilgang til specialets problemstilling. 

I denne forbindelse er det afgørende med en videnskabelig bevidsthed om, at analysestrategien er 

kontingent baseret, og at jeg med mine analysestrategiske valg har skabt perspektiv for at iagttage 

noget specifikt på bekostning af noget andet, hvilket har influeret på min tilgang til specialets 

problemstilling og derfor ligeledes konklusionen. Det betyder ligeledes, at min analysestrategi har 

begrænsninger, som kunne have været imødeset med nogle andre analysestrategiske valg, hvilket 
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havde ført til en anden konklusion, og i det følgende afsnit vil jeg kort reflektere over nogle af disse 

begrænsninger. 

6.1	  	  Analysestrategisk	  refleksion	  

I relation til diskursanalysen i analysedel et, hvor der var fokus på at undersøge, hvordan der  

har fundet en udvikling sted i artikulationen af det at være fremmed i tidsperioden 1973-2001, 

oplevede jeg det som udfordrende at skabe et solidt og bredt funderet kildegrundlag til de første år 

af analysen, da den gik så mange år tilbage og der ikke fandtes internet dengang. Konsekvensen 

heraf er at store dele af det empiriske grundlag til analysen af de første år af tidsperioden 1973-2001 

i høj grad er skabt ved hjælp af de samme kilder i form af bøgerne ”De fremmede i dansk 

avisdebat” af Bent Jensen, ”Indvandrerne i Danmarks historie” af Bent Østergaard og ”Et delt folk” 

af Morten Uhrskov Jensen. Det kan opfattes som et smalt og snævert kildegrundlag i forhold til at 

kunne give et fyldestgørende og nuanceret billede af samfundsdebatten, hvilket er et kritikpunkt og 

en begrænsning, som analysestrategisk kunne have været imødeset med baggrund i et mere bredt 

funderet kildegrundlag. 

 

Selve analysen i analysedel et var bygget op omkring at ville vise, hvordan mulighedsbetingelserne 

for Dansk Folkepartis konstruktion af ”danskhed” bestod i, at den kunne konstitueres på at være den 

antagonistiske relation til problematiseringen af de fremmede og derigennem løsningen, hvilket 

gjorde at en antagonisme blev konditioneret som ”den konstitutive anden” da der blev åbnet et 

perspektiv for, hvordan Dansk Folkepartis konstruktion af ”danskhed” kunne konstitueres som et 

udtryk for en modsætning til omverdenen. I antagonismebegrebet ligger der en præmis om et 

modsætningsforhold mellem parter, der opfatter hinanden som truende mod hinandens identitet og 

ikke anerkender hinandens legitimitet (Laclau & Mouffe 2002: 78). Af denne årsag kan 

antagonismebegrebet opfattes som en begrænsning i analysestrategien, fordi der kan stilles 

spørgsmålstegn ved om antagonismebegrebet reelt er i stand til at skabe et perspektiv for, hvordan 

modsætningsforholdet er mellem parter i et demokrati, fordi dette baserer sig på pluralisme. Denne 

begrænsning kunne muligvis have været imødekommet ved at anvende Chantal Mouffes begreb 

agonisme i analysestrategien i stedet. Årsagen hertil skal forstås i lyset af, at agonismebegrebet 

åbner for et perspektiv for, hvordan der kan været et modsætningsforhold mellem parter, som er 

uenige, men som har et fælles grundlag i forhold til at anerkende hinandens identitet og legitimitet 

(Mouffe 2002: 188-189) . Det betyder, at agonismebegrebet muligvis kunne have givet et mere 
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nuanceret perspektiv for, hvordan Dansk Folkepartis konstruktion af ”danskhed” kunne konstitueres 

som et udtryk for en kontrast til omverdenen i en demokratisk kontekst. 

 

I forbindelse med repræsentationsanalysen i analysedel to, så var der i den sidste del heraf fokus på 

at illustrere, hvordan Dansk Folkepartis politiske repræsentation af ”danskhed” i tidsperioden 2001-

2014 har haft en afledt effekt i henhold til konstitutive konsekvenser for nye interventionsformer i 

samfundet i tidsperioden 2015-2017. Her valgte jeg at konditionere konstitutive konsekvenser som 

fremsatte politiske lov- og beslutningsforslag fra Folketinget, der lægger op til intervention i 

samfundet, hvilket kan opfattes som en begrænsning ved analysestrategien. Årsagen er, at der kan 

stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt og hvordan lov- og beslutningsforslag, der er blevet fremsat, 

men ikke vedtaget i Folketinget, reelt har nogen konstitutive konsekvenser for nye 

interventionsformer i samfundet. Dette skal forstås i lyset af, at det ikke er alle de fire lov- eller 

beslutningsforslag, som jeg har valgt til analysen, der er blevet vedtaget i Folketinget. Denne 

begrænsning i analysestrategien kunne have været imødekommet ved enten at konditionere 

konstitutive konsekvenser som vedtagne politiske lov- og beslutningsforslag fra Folketinget i stedet 

eller alternativt ved kun at inddrage lov- og beslutningsforslag, som er blevet vedtaget i Folketinget.  
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