
Integration	slutter	på	ghetto	
	

En	diskursteoretisk,	magtorienteret	undersøgelse	af	indvandreres	
handlerum	for	”selv-integration”	i	Danmark 

	

	

	

	
	

Copenhagen	Business	School,	Cand.soc	–	Politisk	Kommunikation	og	Ledelse	

Kandidatafhandling	

Matias	Find	-	studienr.	107482	

Søren	Staberg	Madsen	–	studienr.	108245 

Vejleder:	Kaspar	Villadsen		

Antal	anslag:	190.005	/	83,5	normalsider 

Afleveringsdato:	1.	august	2018 



	 2	

 

Abstract 
This thesis explores the development of the notion of integration in Denmark from the 1970’s to 

2018. In specific, we investigate how modern ideas about self-governance challenge the 

immigrants’ space of action for ‘self-integration’.  The focal point of the thesis is the work of 

Ernesto Laclau’s discourse theory and Michel Foucault’s work concerning rationality, governance, 

and power. The project has outlined the integration policy in a historical and discursive perspective 

and through the study of modern governing techniques within the field of integration in Denmark. 

 

Our thesis shows a discursive exclusion of immigrants through social constructions of their inability 

and unwillingness to adapt to the demands of political authorities. The historical conceptions of 

immigrants support this perception by constructing them as powerless and marginalized individuals 

in the context of society’s goals and desires. Furthermore, our thesis shows that the integration 

discourse in 2018, as part of social policy development and neoliberal movements of governance, 

places a much greater emphasis on assigning the immigrant the responsibility of his own 

integration. 

 

The possibility of making immigrants powerful, self-responsible, and motivated citizens presents 

itself through a separating notion of anti-social communities that divide the population into risky 

and non-risky groups, ghettos being the former. The discourse creates ghettos as an empty category 

that loses its particularity and takes upon a universal meaning in defining who immigrants are on 

the basis of articulations of deviant behaviour and stereotypes that justify the governing techniques. 

 

Finally, our thesis concludes that Danish governance of immigrants comprehends both a 

disciplinary, pastoral, and security rationalization of self-governance resulting in the position for 

immigrants to act upon themselves guided by the expertise of political authorities.  Therefore, we 

suggest that immigrants' space of action for self-integration is linked to their ability to confess to 

their constructed deviant behavior, paradoxically ‘trapping’ themselves in the deviant position and 

hence not able to achieve an accepted position in a society that praises normality and active 

citizenship. 
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Kapitel 1: Indledning 

  

It appears as if, outside the communities of inclusion, outside the control society, exists an 

array of micro-sectors, comprised of those who are unable or unwilling to enterprise their 

lives or manage their own risk, incapable of exercising responsible self-government, 

attached either to no moral community or to a community of anti-morality (Rose 1996:347) 

 

Indvandringen af udlændinge stiger i Danmark. I løbet af de seneste 30 år er antallet af ikke-vestlige 

indvandrere femdoblet, og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør nu ni procent af den 

samlede befolkning (Danmarks Statistik 2017). 

  

Det gør det til et emne, der ofte er til offentlig debat, og som er under stor politisk bevågenhed. 

Grundet flygtningestrømmen og den øgede indvandring er der, i Danmark såvel som i andre 

vestlige demokratier, fokus på, hvordan vi kan bevare sammenhængskraften i et samfund, der 

præges af forskellige kulturer og etniciteter (Simonsen 2017a:207f). I et temanummer i Politica 

beskriver Kristina Bakkær Simonsen det danske samfund som fastlåst af divergente og fastlåste 

tankegange: 

 

Det handler på den ene side om, hvordan nye borgere bliver en del af vores samfund og 

fællesskab, og på den anden side om, hvad vi sætter som betingelser herfor. Svarene på 

disse to spørgsmål er tit stærkt politiserede og slår gnister, fordi de prikker til folks 

grundlæggende idéer om ”os” og ”dem” (Ibid.:207) 

 

I 1970’ernes Danmark så det væsentligt anderledes ud. Man var dengang ikke presset på 

sammenhængskraft, men arbejdskraft. I dag har fokus bevæget sig over i en værdidebat, hvor den 

nationale identitet står centralt (Ibid.:208). Den nationale identitet dækker over kampen mellem 

assimilation og multikulturalisme: Den totale integration, hvor immigranten skal ligne værten mest 

muligt eller bibeholdelsen af en kulturel forskellighed – også til samfundet, de befinder sig i 

(Ibid.:208). 
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1. marts 2018 udkom regeringen med deres nye parallelsamfundsudspil. Et udspil, der en gang for 

alle skal løse problemerne med integrationen og sikre et stærkt homogent velfærdssamfund. Af 

udspillet fremgår det, at parallelsamfund ”er en stor belastning for sammenhængskraften i 

samfundet og for den enkelte” (Regeringen 2018:5). Den øgede og ukontrollerede indvandring, der 

ofte fremføres som roden til parallelsamfund, er ifølge udspillet en belastning for samfundet, bl.a. 

fordi ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i 2015 kostede Danmark 36 milliarder, og fordi de 

er en trussel mod vores samfund og vores værdier (Ibid.). 

  

Løsningen på de opstillede problemer i udspillet er, at den enkelte indvandrer tager ansvar for sin 

egen integration. Den enkelte skal arbejde aktivt for, at han og hans familie bliver deltagende, 

selverhvervende og ydende medborgere i det danske samfund, som det lyder i Integrationsloven.1 

Det medfører, ”at det er indvandrere og efterkommere, der må gøre mest, mens deres muligheder 

for, hvad og hvordan de kan gøre, er rammesat af det samfund, de nu lever i” (Simonsen 

2017a:218). 

  

Ansvaret og kompleksiteten er så at sige flyttet over på indvandrerens skuldre. Denne form for 

ansvarliggørelse vækker minder om den neoliberale form for styring, vi har set brede sig de seneste 

årtier i velfærdsstatens møde med og håndtering af borgeren. I nutidens (neo-liberale) sociale 

projekter forventes det, at det er borgeren selv, der er ansvarlig for sin egen situation, selvom 

projektet og borgeren er styret af politisk bestemte udviklingsmål (Mik-Meyer & Villadsen 

2007:10). Løsningen findes altså i borgerens evne til at styre sig selv, som Barbara Cruikshank 

udtrykker det: ”the solution to the current ’crisis of governability’ is discovered in the capacity of 

citizens to act upon themselves guided by the expertise of the social sciences and social service 

professionals” (1993:328). 

  

Vores tese for undersøgelsen er, at den samme form for neoliberale styring har vundet indpas på 

integrationsområdet, hvormed integrationen skal håndteres gennem en styring af indvandrerens 

selvstyring. Projektets fokus er at undersøge, hvad der i første omgang muliggør denne form for 

styring, dernæst hvordan styringen finder sted, og til sidst hvordan styringen udfordrer 

integrationsprocessen. Det leder os til følgende problemformulering. 

 

																																																								
1	Integrationsloven	kan	findes	her:	https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=193999	
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1.1	Problemformulering	og	arbejdsspørgsmål	

  

Hvordan udfordrer moderne forestillinger om styring af selvstyring indvandreres handlerum 

for ”selv-integration” i Danmark? 

  

-  Hvordan positioneres indvandreren diskursivt på integrationsområdet fra 1970 og frem til i dag? 

- Igennem hvilke teknologier og rationaler søges indvandreren styret til at styre sin egen 

integration? 

- Hvordan skaber den diskursive udvikling og styringsteknikkerne udfordringer i den moderne 

styring af indvandrere? 

 

1.2	Samlet	formål	for	de	tre	analysedele	

Vores ønske med opgaven er at undersøge styring inden for integrationsområdet. Mere præcist 

ønsker vi at undersøge, hvordan indvandrerbegrebet som en central position i integrationen har 

gennemgået og stadig gennemgår en diskursiv udvikling. Det er tesen, at måden, hvorpå diskursen 

forankres, har betydning for, hvordan indvandrernes eksistens fremstår, og derfor hvordan 

indvandrerne kan styres. På den måde kan vi vise, hvordan udviklingen, fra et politisk syn, har 

ændret sig, og ikke mindst hvilken form for styring det skaber rum for. 
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Kapitel 2: Analysestrategi 

I kapitel 2 vil vi præsentere projektets analysestrategi. I kapitlet kommer vi først ind på den 

eksisterende forskning, som har ledt til vores interesse på området. Herefter præsenterer vi de 

grundlæggende teoretiske perspektiver, der er brugt til at besvare vores problemformulering, samt 

den valgte empiri og struktureringen af opgaven. 

 

2.1	Inspiration	og	eksisterende	forskning	

Med projektets undersøgelse af integrationen i Danmark placerer vi os i en lang række af 

eksisterende forskning, som vi både direkte og indirekte berører gennem opgaven. Vi vil i det 

følgende kort komme ind på en række af de inspirationskilder, som har været med til at grundlægge 

vores forståelse af moderne styring og dens udvikling såvel som af integrationen i Danmark. 

  

Forståelsen af udviklingen af statens rolle i forhold til individet har spillet en stor rolle i opgaven. 

Her har vi været inspireret af Jacob Torfings (2004) beskrivelse af velfærdsstatens stille 

transformation fra 1970’erne og op gennem 80’erne og 90’erne. Torfing beskriver, hvordan 

samfundet transformeres fra welfare til også at handle om workfare gennem en tanke om at skabe 

en mere aktiv social- og arbejdsmarkedspolitik som stedfortræder for en hidtil mere passiv politik 

på området (Torfing 2004:24). Borgeren skulle nu ikke kun have rettigheder, men også pligter i 

forhold til samfundet: Vægten blev rykket fra rettighedsbaserede forsørgelsesydelser, der skulle føre 

til en kollektiv løsning på risikoen for arbejdsløshed, til de lediges ret og pligt til at integrere sig 

selv på arbejdsmarkedet (Ibid.:25). Denne pointe anser vi som en afgørende faktor for at forstå 

udviklingen på integrationsområdet i det tidsinterval, projektet undersøger. 

 

I projektet spiller også parallelsamfundsudspillet og senere års integrationsprogrammer en 

afgørende rolle. Derfor har vi fundet det relevant at få en forståelse for, hvordan styring finder sted i 

det neoliberale perspektiv, og her har vi særligt fundet inspiration i tre Foucault-inspirerede 

tankegange. Projektet har først og fremmest været inspireret af Nikolas Roses (1996) analyse af 

moderne styring som en styring gennem lokalsamfund snarere end gennem en universel og 

overgribende nationalstat. En tankegang, der stemmer godt overens med Torfings tanker 

velfærdsstatens stille transformation. I forlængelse heraf har vi ladet os inspirere af Mariana 
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Valverde (1996), som viser, hvordan moderne styringsteknikker opdeler borgere i dem, der har 

vilje, og dem, der ikke har. Med hendes begreb geographicalization of spaces får vi et blik for, 

hvordan teknikker tilskriver ikke personer, men områder en række værdier, egenskaber og 

karakteristika. Også Barbara Cruikshanks (2003) forståelse af empowerment har været en 

inspirationskilde. Med udgangspunkt i fattigdomsprogrammer i 1960’ernes USA viser Cruikshank 

en måde, hvorpå de fattige blev konstrueret som én samlet gruppe, som vi finder meget relevant for 

vores undersøgelse. 

 

Kigger vi mere konkret på området omhandlende integration af indvandrere, har vi fundet 

inspiration i Randy Lipperts (1998) artikel om, hvordan den canadiske genbosætning af flygtninge 

søger at gøre marginaliserede flygtninge til selvregulerende borgere gennem en kombination af 

pastorale og avancerede liberale teknikker. 

 

På det danske område har Lærke Holm (2006) lavet en afhandling om, hvordan der fra 1973 til 

2002 skete et diskursivt skift i debatten om indvandrere og flygtninge - et skift, der afspejler, at 

nationale og økonomiske interesser siden 1970’erne har vundet frem i forhold til tidligere tiders 

moralske og medmenneskelige argumenter (Holm 2006:361). Hvor Holm fokuserer udelukkende på 

det diskursive skift i integrationsdebatten, har dette speciale et større fokus på, hvordan det 

diskursive skift skaber en position for indvandrerne, hvorfra der kan styres på bestemte måder. 

 

Videre har vi ladet os inspirere af Kristina Bakkær Simonsens (2017) fokus på integrationsdebattens 

dilemmaer. Hun iagttager en stigende problematisering af integrationsspørgsmålet i Danmark og 

vestlige demokratier blandet andet gennem spørgsmål om, hvad det vil sige at være integreret. Her 

peger hun blandt andet på et os/dem-forhold, som har skabt en stigende politiseret værdidebat, der 

reproducerer fastlåste og ensidige perspektiver (Simonsen 2017a:207). Hun peger endvidere på, at 

der i Danmark mangler fokus på den identifikationsmæssige integration: ”Dette spørgsmål har 

politologisk relevans, fordi identitet og tilhør ikke blot er individuelle valg men er forbundet med 

magt i relation til definitionskampene om, hvem og hvad der er dansk” (Simonsen 2017b:312). På 

den måde har Simonsens tanker ledt os til at undersøge, igennem hvilke diskurser og praksisser 

indvandrere repræsenteres som noget bestemt. 
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Slutteligt har Katrine Syppli Kohls (2009) speciale om kvoteflygtninge været den kilde, der drev os 

til at skrive netop dette speciale. Kohl viser, at Danmarks ændrede udvælgelse af kvoteflygtninge i 

2005 har medført, at flygtninge, for at blive udvalgt til genbosætning, på en og samme tid skal 

fremstå som værende svage og stærke, økonomisk og psykologisk set (2009:65). Hvor Kohl 

fokuserer på modsatrettede rationaliteter i genbosætningen af kvoteflygtninge, har dette speciale 

imidlertid til formål at fremvise nogle af de modsætninger, der opstår i den moderne og især lokale 

styring af indvandrere, herunder beboere i ghettosamfund. 

 

2.2	Opgavens	poststrukturalistiske	ståsted	

I nærværende afsnit vil vi forklare, hvordan vi projektet tager afsæt i den poststrukturalistiske skole 

for på den måde at vise vores videnskabsteoretiske ståsted og for at vise, hvordan vi ser og forstår 

verden. Hensigten med afsnittet er at vise vores videnskabelige blik, hvori den sociale emergens 

bliver iagttagelig for vores problemstillinger (Esmark, Laustsen og Andersen 2005:7). 

  

Med poststrukturalismen som afsæt bliver vores opgave at operationalisere og forme vores 

analytiske blik for at gøre den sociale tilblivelse synlig som genstand (Esmark, Laustsen og 

Andersen 2005:10). Det sociales væren kan i poststrukturalismen aldrig ses som fuldstændig, da der 

ikke findes stabile strukturer, hvorfra viden kan ses som eviggyldig. Idet vi undersøger det sociale 

felt, vil vi heller aldrig kunne producere viden som andet end et udtryk for en iagttagelses 

tilrettelæggelse, da “[e]n undersøgelse af formering af diskurser [selv er] diskursiv. En 

dekonstruktion skal selv dekonstrueres. En genealogi er selv en genealogi” (Ibid.:10). Vores projekt 

arbejder derfor med en tom ontologi, der ikke skaber principielle betingelser for vores 

vidensfrembringelse. Blikket er ikke på normative betingelser for integration, men på hvordan 

integrationen i Danmark optræder for vores blik - vi forholder os ikke til væren, men til tilblivelse 

(Andersen 1999:12). Formålet med analysen er altså ikke at undersøge, hvad integrationen eller 

indvandrerne er, men hvordan de fremstår i diskursen og på baggrund af hvilken konstrueret 

sandhed. 

  

I projektet er vi bevidste om, at vores teorier og metoder kun er stedet, hvorfra vi iagttager det 

sociale felt. Vi vil aldrig kunne se verden i sit hele, men vi vil kunne se verden fra en bestemt 

vinkel, et bestemt blik, som de valgte teorier former. Perspektivet, vi ligger på problemstillingen, 

konstruerer både iagttageren og det iagttagede (Ibid.:14). 
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Vi vil med de kommende afsnit vise, gennem hvilket blik integrationsområdet som analysegenstand 

er blevet til i vores analyser. Det fører os videre til en beskrivelse af projektets iagttagelsespunkt, 

metode og teorier. 

 

2.3	Opgavens	iagttagelsespunkt:	Indvandrere	

For at kunne operationalisere flere års politik på området har vi iagttaget kommunikation centreret 

omkring indvandrere og integration. I vores diskursteoretiske analyse undersøger vi, hvordan 

begrebet indvandrer får sin mening gennem skiftende diskurser og perioder. For at gøre begrebet 

centralt for vores analyse har vi foretaget det analytiske valg, at begrebet indvandrer bliver den 

tomme betegner for de skiftende diskurser - fx kan ‘udenlandsk arbejder’ være et moment i 

diskursen, der tillægger mening til den tomme betegner og altså til, hvordan indvandrerne fremstår. 

Det betyder også, at vi ikke lader empirien ‘fortælle’ os, hvad kommunikationen centrerer sig 

omkring. Det valg har vi foretaget, fordi vi i den diskursteoretiske analyse ønsker at undersøge, 

hvilken position der er skabt for indvandrerne, og i den mere tekniske Foucault-analyse hvilke 

implikationer det har for integrationsindsatsen, herunder nærmere de teknikker og programmer, der 

har til formål at integrere indvandrerne i samfundet. 

Integration kan i det lys, som vi vil komme nærmere ind på senere, ses som et praksisregime, et 

sammensurium af indsatser, programmer, udspil, betænkninger mv., der er lanceret gennem de 

seneste år. Integration som begreb er derfor et overordnet perspektiv på den politiske diskurs om og 

praksisser inden for indvandring i Danmark, der i dette projekt rammesættes fra 1970’erne og frem 

til i dag. Integrationen er specialets iagttagelsespunkt gennem en analyse af begrebet indvandrer og 

gennem en analyse af de teknikker, der er iværksat til at forestå integrationen. 

Formålet med at undersøge begrebets optræden i forskellige tidsperioder er at vise den politiske 

kommunikations udvikling, forandring og betydning for integrationsindsatsen. Formålet er ikke at 

opstille et normativt ideal for integration eller for politikken på området, og vores rolle er dermed 

ikke at bebrejde eller rose ud fra normative forestillinger om, hvad der gøres rigtigt og forkert. 

Vores rolle er snarere at diagnosticere, som Nikolas Rose skriver det: 
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The role (…) should not be to praise or to blame, but to diagnose, to identify the points of 

weakness that might be exploited if we are to maximize the capacity of individuals and 

collectivities to shape the knowledges, contest the authorities and configure the practices 

that will govern them in the name of their freedoms and commitments (Rose 1996:353) 

Integration som begreb omhandler integrationen af en bestemt gruppe af mennesker, der per 

definition, ikke de facto, står uden for den sociale helhed - en gruppe af mennesker, der skal 

integreres. Den gruppe af mennesker vil vi redegøre for i næste afsnit. 

 

2.4	Indvandrer	som	begreb	

Med begrebet indvandrer laver vi ikke den gængse skelnen, som ofte bruges i integrationsdebatten 

og i politiske sammenhænge mellem indvandrere og efterkommere. Begrebet indvandrer, som vi 

bruger det i opgaven, dækker over alle de personer, der er kommet til landet, og som har oprindelse 

i ikke-vestlige lande. Vi skelner altså ikke mellem indvandrere, efterkommere, flygtninge, 

familiesammenførte, udenlandsk arbejdskraft mv. Indvandrere er alle de personer, der er tilflyttet 

landet, om det så er midlertidigt eller permanent. Projektet afviger derfor fra normative, kvantitative 

og identifikationsmæssige definitioner, som finder anvendelse i både statistiske beskrivelser af 

integration og nyere forskning (Simonsen 2017b:312). 

 

Projektet har til formål at kortlægge, hvordan gruppen af tilflyttere i den valgte periode bliver 

betegnet diskursivt som tilhørende en slags ’tvivlsgruppe’, denne trussel mod sammenhængskraften 

- og vigtigere, projektet har til formål at undersøge, hvordan denne tvivlsgruppe styres mod fuld 

integration i samfundet. 

 

2.5	Empiri	og	opgavens	struktur	

Vi vil i det følgende redegøre for den empiri, vores opgave tager sit udgangspunkt i, og for, hvordan 

vi har valgt at strukturere opgaven. Den anvendte empiri opdeles i opgavens tre dele: analysedel 1, 

analysedel 2 og en diskussion. 
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2.5.1	Analysedel	1	

Den første analyse har til formål at undersøge den diskursive udvikling af begrebet indvandrer fra 

1970 til 2018. Indvandrerbegrebet er dermed iagttagelsespunktet for at få et blik for udviklingen af 

den danske integrationspolitik. Begrebets udvikling har betydning for, hvilke egenskaber de 

mennesker, der ‘tilhører’ denne kategorisering, tilskrives i diskursen, og hvordan de dermed kan 

styres ud fra de egenskaber. Sidstnævnte kommer vi ind på i analysedel 2. 

 

Den diskursteoretiske analyse er opdelt i tre perioder, hvor vi mener, at der sker et diskursivt skift i 

betegnelsen af indvandreren: 1970, 1990 og 2018. Empirien bliver dermed iagttaget gennem tre 

tidsmæssige perioder, som bevæger sig omkring de tre nedslagsår. 

 

I perioden omkring 1970 tager analysen primært udgangspunkt i to betænkninger: den første er 

Arbejdsministeriets Betænkning nr. 589 af 1971, der omhandler udenlandske arbejderes forhold i 

Danmark; den anden er Socialministeriets Betænkning nr. 761 af 1975, der omhandler udenlandske 

arbejderes sociale og samfundsmæssige tilpasning i landet. 

 

I perioden omkring 1990 baserer analysen sig på en rapport fra en af Indenrigsministeriet nedsat 

arbejdsgruppe, Integration af indvandrere i Danmark – Beskrivelse til forslag og bedre prioritering, 

der udkom i 1990, samt Regeringens redegørelse for en samlet indvandrerpolitik fra 1992. 

 

I perioden omkring 2018 tager vi udgangspunkt i det udspil, den nuværende regering udkom med 

den 1. marts 2018, Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030. 

 

Udover de betænkninger, redegørelser og udspil, vi analyserer, inddrages udvalgte artikler fra 

samtiden samt teorier om udviklingen i socialpolitikken for at kunne sætte den integrationspolitiske 

diskurs i perspektiv. Således kan analysen af udviklingen i diskursen om indvandrerne og 

integration ses ikke som en enestående udvikling, men som del af en større udvikling af 

velfærdsstaten. 

 

2.5.2	Analysedel	2	

Ærindet for den anden analyse er undersøge, hvordan indvandrerne søges styret fra den position og 

de egenskaber, de har fået i diskursen, til en mere ‘ideel’ position som aktiv medborger. Formålet er 
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at belyse, hvordan forskellige rationaliteter og teknikker spiller sammen i den moderne styring af 

indvandreren. Analysen tager udgangspunkt i de fremanalyserede pointer fra den første analyse, og 

som analysen skrider frem, inddrager vi pointer fra andre analyser om neoliberal styring af borgere, 

som kan spille sammen med de pointer, vi fremviser. 

 

2.5.3	Diskussion	

Diskussionsafsnittet har til formål at diskutere, hvilke implikationer den diskursive udvikling af 

indvandreren og den tekniske styring af samme kan have for integrationsprocessen. Vi ønsker 

herunder at diskutere, hvordan de forskellige teoretiske perspektiver kan bidrage forskelligt til en 

forståelse af diskursen, teknikkerne og konsekvenserne af disse. Denne del af opgaven tager 

udgangspunkt i de fremanalyserede pointer fra analysedel 1 og 2 og vil derudover også inddrage 

artikler fra mediebilledet, som kan have relevans for diskussionen. 

 

2.5.4	Overordnet	vurdering	

Vi har i projektet valgt ikke at foretage interviews. Det skyldes, at vi ønsker at vise, hvordan vi ser 

diskursive skift i den ‘officielle’ integrationspolitik, og hvordan det har givet plads til forskellige 

selvfølgelige forståelser af indvandrerne over den valgte tidsperiode. Vi ønsker derfor at analysere 

og forstå den tidsmæssige og diskursive sammenhæng, begrebet blev artikuleret i, for at kunne 

fremvise de forskellige rationaler og logikker i den form, som de blev kommunikeret i på netop det 

tidspunkt, kommunikationen fandt sted. 

Det fører os videre til en præsentation af de valgte teorier samt de analysestrategiske implikationer, 

teorierne har for vores blik på verden og på integrationsområdet. 

	

2.6	Laclaus	politiske	diskursteori	

For at undersøge den politiske udvikling på integrationsområdet, og nærmere bestemt begrebet 

indvandreren, vil den første analysedel i projektet anvende Ernesto Laclaus forståelse af politik og 

diskursteori.  

  

Laclau har sine rødder i den strukturelle marxisme fra slutningen af 1960’erne, men tog for alvor 

afsked med den gennem sit arbejde med hovedværket ”Hegemony and the socialist Strategy” 
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(Hansen 2005:177). Her udviklede han sin politiske teori, som udsprang i et centraliseret 

hegemonibegreb og en gentænkning af den marxistiske tradition gennem poststrukturalismens anti-

fundering (Laclau & Mouffe 2002:11f). Det viser sig i måden, hvorpå Laclau i sin teori fastlægger 

strukturer som aldrig eviggyldige og som ufuldendte, og hvor det politiske hegemoniske projekt 

altid er i forandring gennem sproget.  

 

2.6.1	Diskurs	og	politik	

Diskursbegrebet er således centralt hos Laclau. Diskurs skal hos ham forstås som mængder af 

udsagn og deres relationer som helhed. Denne forståelse blev hentet hos Michel Foucault, men blev 

præciseret som udsagn om politik i bestemte indbyrdes relationer (Laclau & Mouffe 2002:14). 

Pointen er at systematisere politisk teori ud fra en idé om, at der aldrig vil kunne eksistere en 

praktisk og endelig forankring af et politisk projekt. Laclau ønsker i stedet at skabe en politisk 

analyse, der viser, hvordan dekonstruktion af politiske diskurser påviser den overdetermination af 

mening, der altid vil være i sproget og og dets strukturer. Der er altså aldrig en entydig sandhed om 

integration og indvandrere, men kun forsøg på og kampe om at skabe sandheden om dem, hvilket 

netop har som konsekvens, at indvandrere og integration som begreber altid vil være 

overdetermineret af mening. 

 

Politik hos Laclau kan derfor heller aldrig forstås som et isoleret system, men skal i stedet forstås 

som allestedsnærværende og kun som et konstitutivt element, hvorfra vi kan skabe mening i 

samfundet. På den måde distancerer han også elementers midlertidige sammenhæng som et moment 

af en ufuldstændig proces (Laclau & Mouffe 2002:60), og der kan aldrig konstitueres en 

fuldstændig identitet eller mening i diskurser, da de kun eksisterer relationelt i et øjebliksbillede af 

en medieret virkelighed. Samfundet er derfor ikke en fastlagt struktur: 

  

Enhver totalitets ufuldstændige natur fører os nødvendigvis til at afvise ’samfundet’, 

forstået som en sutureret og selvdefineret totalitet, som et terræn for analyse. ’Samfundet’ 

er ikke et gyldigt objekt for diskurs. Der findes ikke noget enkelt underliggende princip, 

der fikserer – og dermed konstituerer – hele feltet af forskelle (Ibid.) 

  

Der eksisterer altså ikke en fuldkommenhed i det politiske begreb, men en konstant kontingens, en 

vilkårlighed, i artikulationen, som reproducerer sociale forbindelser, og som derfor aldrig kan lukke 
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sig eviggyldigt om sig selv. Samfundet bliver kun et produkt af ufuldstændige diskurser, som hele 

tiden per natur er foranderlige. Mulighedsbetingelsen for artikulationens evige forandring er derfor 

også umulighedsbetingelsen for, at et politisk projekt kan forankre sig i faste determinerede 

forståelser (Laclau 2002:148).  Det, der muliggør, at diskursen om indvandrere altid kan forandre 

sig, er altså det, der samtidig umuliggør, at diskursen om indvandrere nogensinde vil blive sand 

eller falsk, rigtig eller forkert - omend den kan fremstå som værende det ene eller det andet. 

 

Projektet har med brugen af Laclau til hensigt at dekonstruere og analysere udviklingen af og 

udfordringerne i integrationspolitikken. Den diskursive praksis, hvori kommunikationen om 

integration og indvandrere finder sted, søger vi at dekonstruere for at vise, hvordan indvandreren og 

integrationspolitikken hviler på en ufuldstændig diskurs formateret gennem en helhed af forskelle. 

 

I brugen af Laclau vil vi aldrig kunne producere en normativ og eviggyldig viden om hverken 

integrationsbegrebet, indvandreren eller integrationspolitikken som helhed. 

Formålet bliver i stedet at vise de forandringspraksisser, hvori der er udøvet integrationspolitik, der 

dermed skaber muligheder for forandringer i eksempelvis integrationsprogrammer. Ved hjælp af 

Laclaus teoriapparat vil projektet vise, hvordan iagttagelsen af indvandrere på bestemte tidspunkter 

har skabt forskellige forståelser og muligheder for politisk handling. 

  

I det følgende vil vi beskrive en række centrale begreber fra Laclaus diskursteori, som anvendes i 

den første analyse. 

  

2.6.2	Hegemoni	

Laclaus forståelse af hegemoni hænger i høj grad sammen med poststrukturalismens 

erkendelsesinteresse, som ønsker at afdække forhold, der fremstår universelle og selvfølgelige. 

Hegemoni er kun en et udtryk for forhold, som er indstiftede gennem partikulære og kontingente 

forståelser (Hansen 2005:194). Hegemoni er derfor en artikulatorisk praksis, hvori mening ikke er 

fuldstændigt, men midlertidigt fikseret. Det forudsætter det sociales åbne karakter i et felt af 

artikulation, som forsøger i det uendelige at hegemonisere den relationelle identitet i sproget 

(Laclau & Mouffe 2002:88). Den mening, der skabes, er derfor aldrig fuldstændig og finder kun sin 

forståelse gennem positioners relationisme. Diskurser opstår ikke i en form af deterministiske 

strukturer, og ingen aktør eller analyse kan derfor fremvise fuldstændig hegemoni. I stedet viser 
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analyser kampe om hegemoni i sin ufuldstændighed, og vi får blik for, hvordan kontingens opstår 

gennem pluralisering og historisering (Hansen 2005:195). 

  

2.6.3	Den	tomme	betegner	

Nodalpunkter, eller tomme betegnere, som vi vil kalde dem i opgaven, er et ‘universelt’ udtryk for 

en partikularitet af en artikulation. En tom betegner er et element, der løsrives fra sin partikulære 

form, hvormed den kommer til at repræsentere ikke bare sin enkelhed, men en samling af betegnere. 

I denne opgave har vi, som nævnt tidligere, valgt at anse ‘indvandrer’ for en tom betegner, der er 

løsrevet fra sin partikularitet, og som dermed kommer til at repræsentere mere, end hvad den 

repræsenterer i sin partikulære form. Indvandrerbegrebet kommer i analysen altså til at fungere som 

omdrejningspunkt for artikulation af elementer i integrationsdiskursen - et universelt 

omdrejningspunkt, der forbinder de relationelle forbindelser af momenter inden for diskursen 

(Hansen 2005:187f) 

Man kan med andre ord sige, at indvandrerbegrebet, i dens løsrivelse fra sin partikularitet, bliver 

tømt for indhold og mening for at fiksere artikulation i et bestemt udtryk (Laclau 2002:121). Den 

tomme betegner er det punkt, hvori en given ækvivalenslogik ækvivalerer ellers forskellige 

elementer og skaber en negativ grænse for diskursen. Den tomme betegner viser derfor både 

helheden af forskellige elementers sammenhæng, men viser også et konstitutivt ydre, en 

antagonisme, for diskursen (Andersen 1999:93f; Hansen 2005:181). 

 

2.6.4	Ækvivalenskæder	

Ækvivalenskæderne bygger på logikken om relationisme i sproget (Hansen 2005:195). ’Kæden’ 

skabes af elementernes ækvivalente positive relation eller gennem deres negativitet til den ydre 

grænse (Laclau & Mouffe 2002:81). Et element optræder derfor som et moment i en 

ækvivalenskæde,  idet den relationelt skaber identitet til den partikulære fiksering – den tomme 

betegner (Ibid.:80ff). Man kan sige, at momenterne inden for den ækvivalente kæde forudsætter et 

underliggende fælles referencepunkt, den tomme betegner, som skaber mening for artikulationens 

identitet.  
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2.6.5	Antagonisme	

Antagonismen beskriver ofte den differente ’andet’ af diskursens negative grænse, som viser 

umuligheden af, at en diskurs kan være ‘hel’ og fuldstændig (Laclau & Mouffe 2002:264). 

Antagonisme beskriver dermed et tosidigt forhold, hvor der både eksisterer en ækvivalent reference 

gennem helheden af positive relationer hos elementerne inden for diskursens, men også en negativ 

ækvivalent reference til, hvad diskursen ikke er. Denne adskillelse er diskursens negative grænse 

(Ibid.:82). 

  

2.6.6	Dislokation	

Dislokation er de situationer, der skaber mulighed for dannelse af nye hegemoniske projekter 

(Hansen 2005:180). Helt præcist beskriver dislokation en rystelse af den artikulatoriske praksis, der 

tvinger diskursen til at genetablere nye relationer af forskelle for igen at skabe stabilitet i diskursen, 

og som giver mulighed flere diskursers forsøg på at fiksere mening. Dislokation er derfor helt 

central for diskursanalyser, da rystelsen af diskurser ofte beskrives gennem sit behov for ny 

sedimentering og er en god indikator for social forandring. Det skyldes, at det hegemoniske projekt 

har behov for at reartikulere de sociale forhold for at stabilisere en strukturel orden af mening 

(Hansen 2005:180). Ved at have blik for dislokation er det muligt at udpege udviklingen af politiske 

processer i forlængelse af de diskursive rystelser eller skift, som vi iagttager gennem analysen. 

 

2.7	Foucaults	teori	om	magt,	subjektivering	og	teknologier	

I den anden del af analysen ønsker vi at undersøge, hvordan indvandreren søges styret til at styre sin 

egen integration i samfundet. Mere specifikt vil vi undersøge, hvilke redskaber der tages i brug i 

styringen af indvandrere. Vi har derfor valgt at lade denne analysedel tage udgangspunkt i 

Foucaults teori om magt, subjektivering og teknologier. I det følgende afsnit redegør vi for 

Foucaults centrale begreber og fortæller, igennem hvilket sigte vi kommer til at se verden, herunder 

indvandrere og integrationspolitik, når vi lader Foucaults tænkning styre analysen. 

  

2.7.1	Magttænkningen	

Inden vi går så vidt som at sige, at Foucaults teori er en teori om magt, skal vi slå fast, at det ikke er 

tilfældet. Foucault fastslår selv, at hans teori handler om, hvordan mennesker gøres til subjekter, og 

hvordan mennesker styrer dem selv og andre mennesker gennem skabelsen af sandhed (Foucault 
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2000:326; Foucault 1991:79). Subjektet besidder ikke en permanent substans, men er en social 

konstruktion og skabt af historien (Foucault 2000:118). I undersøgelsen af hvordan subjekter 

konstrueres, er Foucault interesseret i at lade mennesket forsvinde og lade sprogets strukturer træde 

frem. Det er den tilfældige, historiske og kontingente diskurs, der er genstand for analysen af de 

subjekter, mennesker underkaster sig. Subjekterne skabes og eksisterer så at sige kun i diskursen. 

  

Selvom det ikke er en teori om magt, så har magt en central rolle hos Foucault. Magt er ikke noget, 

som fx en vis person har over en anden person, lige så vel som staten, politikere eller institutioner 

ikke har magt over befolkningen. Magt kan altså ikke besiddes. Det skyldes netop, at Foucault gør 

op med tanken om, at subjektet besidder en indre essens, herunder indre kvaliteter, kapaciteter og 

egenskaber. 

  

Magt er derimod noget, der cirkulerer og løber gennem individer, som Foucault siger det (2003:29). 

Det er noget, der udøves som et ”set of actions upon other actions” (Foucault 2000:341). Når vi 

undersøger integrationen af indvandrere i Danmark, beskæftiger vi os altså ikke med intentioner, 

interesser eller viljer. Det, vi beskæftiger os med, er handlinger. Mere præcist undersøger vi gennem 

handlinger, hvordan indvandrernes adfærd søges styret, og hvordan deres handlerum skabes og 

formes i et spil af magtrelationer. I dette spil af magtrelationer vil individer – indvandrere såvel som 

alle andre – aldrig være uden mulighed for at reagere og handle. Magt kan således kun udøves over 

‘frie’ subjekter: ”If an individual can remain free, however little his freedom may be, power can 

subject him to government. There is no power without potential refusal or revolt” (Ibid.:324). 

  

Magten er produktiv, fordi den snarere end at kontrollere og sanktionere søger at skabe bestemte 

kapaciteter, egenskaber og adfærdsmønstre hos de styrede (Villadsen 2013a:342). Det interessante i 

henhold til integrationen af indvandrere er at undersøge, hvilke egenskaber og kapaciteter der søges 

skabt hos indvandrerne, og hvad det gør ved deres handlerum. 

  

2.7.2	Subjektiveringen,	normaliseringen	og	sandheden	

Centralt i Foucaults teori er som sagt, hvordan mennesker gøres til subjekter, og mere præcist 

hvordan mennesker subjektiveres, hvordan de underkastes. Mennesker underkaster sig andre 

gennem kontrol og afhængighed eller underkaster sig sin egen identitet (Foucault 2000:331). 

Styringen af indvandrere kan altså ses som en subjektiveringsproces, hvori den enkelte indvandrer 
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gør sig selv til objekt for en bestemt viden om indvandrere, som indvandreren dermed underkaster 

sig og erfarer sig selv igennem. 

  

Når individer gør sig selv til objekt for bestemte vidensformer og praksisser, sker det som led i det, 

Foucault kalder dividing practices, som er en central del af moderne styring (Foucault 2000:326; 

Valverde 1996:357). Disse adskillelsespraksisser skaber en opdeling mellem individer og indeni de 

enkelte individer. På den måde skabes en viden og en selvfølgelighed om, hvilke individer i 

samfundet der skal styres i en bestemt retning, og hvilke dele af disse individer der som led i 

styringen skal bearbejdes eller fremelskes. I relation til denne opgave vil vi altså undersøge, 

hvordan indvandrere på den ene side isoleres som en befolkningsgruppe, der skal integreres, 

bearbejdes og handles på, og hvordan den enkelte indvandrer er i besiddelse af en række 

karaktertræk, der skal bearbejdes. Det interessante er at vise, hvordan der skabes forskellige 

kapaciteter, kvaliteter og statustilstande hos indvandrerne, og hvordan der dermed skabes 

forskellige positioner, hvorfra de kan tale og handle på bestemte måder. 

  

Disse adskillelsespraksisser er også, hvad der kan kaldes normaliseringsteknikker: teknikker, der 

skaber, klassificerer og kontrollerer anomalier, afvigelser, i samfundet (Rabinow 1984:21). En 

samling af dokumentation, fakta, beregninger – produktionen af viden – og visse teknikker er med 

til først at isolere anomalierne og dernæst normalisere dem gennem afrettende praksisser. Der 

konstrueres optimale normaler og normer, som befolkningen skal lede sig selv ud fra, og med disse 

normer som afsæt tages en række teknikker i brug til at behandle de farlige sociale afvigelser, der er 

i samfundet (Ibid.). Statistikker, som vi vil komme ind på om lidt, spiller en væsentlig rolle i den 

moderne normaliseringsproces. 

  

Den viden, der ligger til grund for adskillelsespraksisser og normaliseringsteknikker, vil med 

Foucault aldrig kunne have en iboende sandhed. Foucault skriver, at man kun er ”i det sande, for så 

vidt man adlyder vedtægterne hidrørende fra det diskursive ”politi”, som man må reaktivere i 

enhver af sine diskurser” (1980:58). Når noget er sandt, er det med andre ord kun sandt inden for en 

bestemt diskurs. Med foucualdianske briller vil fokus imidlertid aldrig være at undersøge, hvad der 

fremstår som sandt eller forkert i en diskurs. Opgaven må derimod være at undersøge samfundets 

såkaldte sandhedsregimer, herunder de accepterede diskurser, der antages at tale sandt, og den 
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samling af regler, teknikker og praksisser – de betingelser – der muliggør sandhedsregimet og en 

skelnen mellem ’sandt’ og ’falsk’ (Foucault 1984b:73f).  

 

De accepterede diskurser, der ikke må tages for givet, er eksempelvis videnskaben, litteraturen, 

filosofien, religionen, historien og fiktionen, ifølge Foucault (1970:149). 

  

2.7.3	Den	genealogiske	analyse	og	dets	praksisser	

Når vi undersøger, hvordan mennesker skabes som subjekter, benytter vi os af den genealogiske 

metode. Genealogien er en historisk metode, gennem hvilken vi kan undersøge, hvordan vi har 

konstitueret, genkendt og erfaret os selv som bestemte subjekter (Foucault 1984a:45). Genealogien 

er så at sige en måde, hvorpå vi afselvfølgeliggør nutiden gennem historien. Det er en måde, hvorpå 

vi kan vise, at nutidens selvfølgeligheder er tilfældige og kontingente og skabt gennem historien. 

Det er gennem genealogien, at det er muligt at vise, at mennesker, grundet subjekters mangel på 

indre essens, kan være andet, end hvad de kontingente diskurser har skabt os som. Foucault skriver: 

  

And this is what I would call genealogy, that is, a form of history which can account for the 

constitution of knowledges, discourses, domains of objects etc., without having to make 

reference to a subject which is either transcendental in relation to the field of events or runs 

in its empty sameness throughout the course of history (1984b:59) 

  

I denne genealogiske undersøgelse af samfundet er det vigtigt ikke falde tilbage på institutioner, 

teorier, ideologier eller subjekter og lade dem være den forklarende sidste instans. Målet med 

analysen er derimod at analysere praksisser og praksisregimer. Vi får blik for praksisregimer ved at 

undersøge de adfærdsprogrammer, der både har foreskrivende effekter i forhold til, hvad der skal 

gøres – hvad Foucault kalder jurisdiktionseffekter – og som har kodificerende effekter i forhold til, 

hvad der skal vides – veridiktionseffekter (Foucault 1991:75). Vores sigte bliver dermed at 

undersøge de programmer, der har fået status som naturlige, og som ud fra en konstrueret viden 

foreskriver, hvad der skal gøres i integrationsprocessen, og hvordan indvandrernes adfærd 

nødvendigvis må ændres i en bestemt retning. I det lys kan integrationsområdet anses for at være et 

praksisregime og parallelsamfundsudspillet, som vil fylde en væsentlig del af analysen, kan ses som 

et adfærdsprogram, der etablerer normer for, hvad der skal gøres i forhold til en bestemt gruppe 
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mennesker på baggrund af en sandhed om, at ghettoer er en trussel mod vores moderne samfund 

(Regeringen 2018:5). 

  

Forbliver vi på praksisniveau kan det åbne øjnene for, hvad der har gjort institutioner, teorier, 

ideologier og subjekter acceptable, og hvordan disses praksisser indeholder sine egne rationaliteter 

og strategier, som får dem til at fremstå naturlige, selvindlysende og nødvendige (Foucault 

1991:75f). 

  

2.7.4	De	governmentale	rationaler	

Det leder os til Foucaults teori om governmentality. For Foucault markerer governmentality et brud 

i den politiske styring i 1700-tallet fra suverænitet til governmentalitet. Med den suveræne magt var 

befolkningen fyrstens magt, og styring handlede om, hvordan fyrstens magt kunne bevares. Med 

governmentaliteten, fra hvilken vi ikke har flyttet os fra i dag, er befolkningen målet med magten, 

og det handler således om, hvordan man kan lede en befolkning, der allerede leder sig selv. 

Styringen er gået fra at være direkte til at være mere indirekte med et mål om at optimere og 

forbedre både befolkningens og den enkeltes velfærd, rigdom, levetid, sundhed osv. - og den udøves 

gennem teknikker som eksempelvis statistikken, der bruges som instrument til at styre og lade 

befolkningen styre sig selv i henhold til normaler for fx døds- og fødselsrater, sygdomme, fertilitet 

og arbejdskraft (Foucault 2000:215f). Denne form for styring er, hvad Foucault vil kalde biomagt: 

en magtstrategi, der har optimering af befolkningens velfærd som mål, og som i modsætning til 

suveræn styring erkender, at den aldrig helt vil kunne styre en befolkning, der allerede styrer sig 

selv. 

  

Governmentality har imidlertid også en anden betydning end et historisk brud i politisk styring. 

Begrebet kan bruges som analyseredskab, hvor vi får et blik for en anden type magtrelationer end 

statens centrale styring. I en governmentality-analyse handler det om at ”gå bagom institutionen, for 

bag denne at finde en magtteknologi” (Foucault, i Raffnsøe & Gudmand-Høyer 2005:157). Med 

magtteknologi menes dispositiver. Dispositiver er et begreb, der aldrig har fået en entydig eller 

endegyldig definition, men i denne opgave anser vi det for at være en anordning af en række ting – 

det være sig praksisser og teknikker, både sproglige og materielle – der er arrangeret på en måde, så 

de har en normerende indvirkning på sin omverden (Ibid.:154). Med dispositivbegrebet får vi et blik 

for, at objekter i verden ikke kan tages for givet og anses for værende naturlige, men at de 
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konstrueres af forskellige dispositiver, forskellige bagvedliggende rationaliteter, der giver dem en 

naturlig ’mening’. 

  

Et dispositiv kan altså ses som et normerende blik, der, alt efter hvad det iagttager, ser forskellige 

problemer og forskellige løsninger. Ifølge Foucault er der tre – og måske flere – væsentlige 

dispositiver i politisk styring: ret, disciplin og sikkerhed. Med udgangspunkt i Villadsen (2015) og 

Raffnsøe og Gudmand-Høyer (2005) kan vi sige, at det retslige dispositiv giver et blik for en binær 

skelnen mellem det tilladte og det forbudte; det disciplinære dispositiv har en mere forebyggende 

karakter og giver et blik for, hvordan det uønskede og det forbudte kan undgås gennem 

overvågning, diagnosticering og en mulig transformation og afretning af individer; og det 

sikkerhedsmæssige dispositiv, fra hvilket der kan drages tydelige paralleller til biomagten, styrer 

mere indirekte og giver et blik for, hvilke gennemsnit der er skabt som acceptable og optimale for 

befolkningen, og hvordan man kan forarbejde det uventede og det, som potentielt kunne ligge uden 

for det acceptable niveau. 

  

Som et fjerde dispositiv kan nævnes pastoralmagten. Hvad Foucault antageligvis vil vise med dette 

begreb er, hvordan den kristne pastorale magt er blevet reaktiveret i statens moderne styring af 

befolkningen. Pastoralmagten har – i klar forlængelse af biomagten – som mål at frelse flokken 

såvel som den enkelte. I sin søgen efter at optimere og forbedre samfundet og dets risici – snarere 

end at eliminere disse risici – fokuserer pastoralmagten den viden, den skaber om mennesket, 

omkring to niveauer: ”one, globalizing and quantitative, concerning the population; the other, 

analytical, concerning the individual” (Foucault 2000:335). Pastoralmagten er altså på en gang 

totaliserende og individualiserende, og det er ifølge Foucault et kendetegn ved den moderne 

magtudøvelse. Vedkommende for denne opgave er det at se på, hvordan overordnede principper om 

integrationen i Danmark søges integreret i, hvad den individuelle tænker om sig selv, hvordan der 

produceres en sandhed, som det enkelte individ erfarer sig selv igennem, og hvordan teknikker kan 

være med til at strukturere det forhold, som indvandrerne har til dem selv og deres samvittighed. 

  

I enhver given periode vil der være nogle problemer på tværs af samfundet, der træder frem som sin 

tids problemer og kalder på bestemte løsningsmodeller. I analysedel 2 og i diskussionen vil vi bruge 

dispositivbegrebet som et sigte til at undersøge, hvordan forskellige rationaler influerer på og skaber 

de problemer og løsninger, der fremstår naturlige – og hvordan disse rationaler kan spille sammen i 
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styringen af integration og indvandrere. Formålet er ikke at vise, at flere dispositiver og rationaler er 

til stede, men at vise, at integrationen af indvandrere kan være overdetermineret af forskellige 

rationaler – og dermed også vise, at magten og selvfølgelighederne om integration er 

indeterminante og ikke så nødvendige, naturlige og selvindlysende, som de fremstår. Det er 

herudover et mål med dispositivbegrebet at belyse de udfordringer, forskellige rationaler skaber for 

integrationen af indvandrere. 

 

2.8	Laclau	og	Foucault	

Vi er klar over, at vores analysestrategiske valg har en konsekvens for, hvordan det sociale 

emergerer. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilket blik vi får for de blikke, Laclau og 

Foucault tilbyder, da det er deres blikke og begreber, der leder vores iagttagelser, og som former et 

vist udsnit af virkeligheden på bekostning af noget andet. I det følgende vil vi belyse, hvorfor vi har 

valgt de to teorier, herunder hvordan de former et udsnit af virkeligheden på hver deres måde, og 

hvordan de tilsammen er brugbare i analyserne. 

 

Fælles for Laclau og Foucault er at afselvfølgeliggøre de ting i samfundet, der har status som 

selvfølgelige. Det handler om at vise, at det, der i diskurser fremstår som værende naturligt, 

nødvendigt og selvindlysende, ikke nødvendigvis er det. De har begge en grundtanke om, at intet 

‘er’ noget, men at alt får sin mening og væren gennem kontingente og diskursive praksisser. 

 

De er som sådan også begge interesseret i magtudøvelser - bare fra to lidt forskellige vinkler. 

Laclau ser en magtudøvelse og (midlertidig) hegemoni finde sted, når noget specifikt og partikulært 

kommer til at repræsentere og blive midlertidigt sedimenteret som det universelle. Det bliver 

dermed en ekskluderende praksis, en magtudøvelse, da én forståelse af noget er baseret på 

udelukkelsen af de andre forståelser. Hos Foucault finder en magtudøvelse sted, når mennesker - på 

baggrund af produktionen af en vis sandhed - underkaster sig andre gennem kontrol eller 

underkaster sig sin egen identitet. Man underkaster sig altså en viden og en sandhed, der er 

produceret i det sociale, og det er vel i grunden også foreneligt med Laclaus tankegang. Fælles for 

begges magttænkning er, at magtudøvelser, set fra et normativt synspunkt, ikke per definition finder 

sted på baggrund af ‘ondsindede’ intentioner, da magtudøvelser netop finder sted hele tiden og 

mellem os alle. 
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Vi ser også den forskel, at hvor Laclau fokuserer på umuligheder og negativitet, fokuserer Foucault 

mere på muligheder og positivitet. Laclau fokuserer på, at intet kan repræsenteres fuldt, at en 

artikulation, en diskurs og magtstrukturer aldrig kan være fuldstændige - nødvendigheden, som en 

bestemt artikulation repræsenterer, kan altid rystes af reartikulationer, og en endegyldig og ‘sand’ 

diskurs er dermed umulig; Foucault, derimod, fokuserer mere på at forstå et givent udsagns 

positivitet, at forstå udsagnet i sin enkelhed løsrevet fra resten af sproget, og han fokuserer på at 

vise de mulighedsfelter, der åbnes op for subjekter, når en magtudøvelse finder sted. 

 

Den forskel mellem de to, der har størst relevans for vores opgave, er dog den tilgang til analysen, 

de hver især tilbyder. Med Laclau får vi, omend han ikke ekspliciterer det i sin teori, blik for de 

magtudøvelser, der finder sted i diskursen, og vi ser altså kun de forsøg på fiksering og skabelse af 

mening, der sker i det sproglige. Med Foucault får vi derimod også blik for de ikke-diskursive 

elementer, og analysen kan dermed, foruden det sproglige, tage udgangspunkt i materielle ting som 

kontrakter, procedurer, institutioner, rum mv.  

 

Vi har således i denne opgave valgt Laclau og Foucault for at kunne vise, hvordan en diskursivt 

skabt position for indvandrerne er et afsæt og en forudsætning for den mere tekniske, materielle og 

praksisorienterede styring af indvandrernes integration. 
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Kapitel 3: Analyse 1 - Den diskursteoretiske 

analyse 

Kapitel 3 er en diskursteoretisk analyse, der søger at belyse, hvordan der kommunikeres omkring 

indvandrere og integration i Danmark. Mere specifikt vil analysen tage udgangspunkt i følgende 

arbejdsspørgsmål: Hvordan positioneres indvandreren diskursivt på integrationsområdet fra 1970 

og frem til i dag? 

 

Analysen er delt op i tre perioder: 1970’erne, 1990’erne og 2018. 

 

3.1	Diskursen	i	1970’erne	–	Rettigheder	og	arbejdskraft	

  

Mange har efter det foreliggende taget arbejde her i landet uden at iagttage de herom 

gældende regler; udenlandske arbejdere er i mange tilfælde blevet udnyttet på 

arbejdsmarkedet og på boligmarkedet. Ukendskab til dansk sprog og danske forhold og de 

deraf følgende kontaktvanskeligheder kan medføre, at udlændingene føler sig sat uden for 

det danske samfund (Arbejdsministeriet 1971:5) 

  

Sådan lyder begrundelsen for nedsættelsen af et udvalg i Arbejdsministeriet, juni 1969. Forud for 

udvalgets konstituering var der gået en årrække, hvor kraftig vækst inden for industrisektoren 

gjorde efterspørgslen på arbejdskraft større end udbuddet (Aarhus Universitet, u.å.a). Som et 

resultat heraf blev interessen for udenlandsk arbejdskraft større, og det gav anledning til, at 

udlændinge kunne komme hertil som gæstearbejdere. Tanken var, at de for en periode skulle 

udfylde de huller i arbejdsmarkedet, som den danske arbejdskraft ikke kunne udfylde, og således 

steg tilgangen af udlændinge væsentligt i slutningen af 1960’erne (Arbejdsministeriet 1971:18). 

  

Sammensætningen af udlændinge i Danmark skiftede fra vesttyskere, englændere og amerikanere til 

nu i lige så høj grad at bestå af tyrkere, pakistanere, nordafrikanere og borgere fra det tidligere 

Jugoslavien. Det var noget, man lagde mærke til i gadebilledet, som Karen Andersen skriver det i 

sin bog Gæstearbejder – Udlænding – Indvandrer – Dansker! fra 1979: ”Det sås tydeligt i 
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gadebilledet, at de var anderledes. De havde sydlandske træk. De talte ofte kun deres hjemlands 

sprog (…) De kom fra en helt anden kultur med andre traditioner og skikke. De kom overvejende 

fra islamistiske kultursamfund” (Andersen 1979:16). 

  

Den nye gruppe af indvandrere medbragte kulturer, der var væsentligt anderledes end den danske. 

Debatten begyndte at dreje sig om, hvordan danskerne skulle tilpasse sig de nye udlændinge og 

omvendt, og man diskuterede fordele og ulemper ved ankomsten af de nye nationaliteter. I en 

kronik fra 1970 skriver daværende direktør for Dansk Arbejdsgiverforening, Jens Fisker, at 

  

De sociale problemer må imidlertid ikke overses. De kan blive frygtelige – for at sige det 

rent ud: 100.000 gæstearbejdere i ghettolignende byområder i København vil nødvendigvis 

medføre tyveri, voldtægt, mord og blodige sammenstød i et omfang, som tåler 

sammenligning med USA's storbyer (Fisker, 1970) 

  

Man begyndte altså at anerkende, at tilgangen af udlændinge, foruden at være en økonomisk 

hjælpende hånd, kunne have sociale og kulturelle konsekvenser for det danske samfund. Om end 

det næppe var på samme grundlag som de forudsigelser, Fisker gjorde sig i kronikken, så nedsatte 

Arbejdsministeriet sit udvalg i 1969 (benævnes herfra som udvalget). Formålet med udvalget var at 

belyse problemerne omkring udlændinges sociale og trivselsmæssige vilkår og at udarbejde forslag 

til foranstaltninger, der skulle afhjælpe eksisterende mangler på området (Arbejdsministeriet, 

1971:5). 

 

Udvalgets fokus er noget, der ligger i tråd med den generelle socialpolitiks udvikling i 1970’erne. 

Ifølge Thomas Højrup blev den tidligere klassepolitiske selektionisme i denne periode udfordret af 

vækstpolitikkens universalisme, som søgte at komme konsekvenserne ved kulturforskellene i 

befolkningen til livs (Højrup 2003:14f). Socialpolitikken blev i perioden centreret omkring at 

bekæmpe den sociale arv og manglende mobilitet, som man rent politisk iagttog som efterslæb fra 

andre lande og kulturers klassesamfund (Højrup 2003:15). Udvalgets arbejde bestod, i forlængelse 

af den udvikling, i at bekæmpe en række problemer, som kom af den stigende indvandring i 

perioden. 
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Udvalgets arbejde blev fulgt op af en arbejdsgruppe nedsat af Socialministeriet i 1973 (benævnes 

herfra som arbejdsgruppen) med formålet at undersøge udenlandske arbejderes tilpasning i 

samfundet og overveje, om der var behov for yderligere indsatser på området. 

  

Arbejdsministeriets nedsatte udvalg udkom med deres Betænkning om udenlandske arbejderes 

forhold i Danmark i 1971, og Socialministeriets arbejdsgruppe udkom med deres Betænkning om 

udenlandske arbejderes sociale og samfundsmæssige tilpasning i landet i 1975. Følgende 

analysedel tager udgangspunkt i de to betænkninger. 

  

3.1.1	Den	ønskede	arbejdskraft,	der	skal	have	rettigheder	

I udvalget og arbejdsgruppens kommunikation drejer diskursen sig i høj grad om indvandrere som 

en arbejdskraft. I den overvejende del af de to betænkninger italesættes indvandrere som 

”udenlandske arbejdere”, ”fremmedarbejdere” eller ”gæstearbejdere”. At indvandrere ses som en 

arbejdskraft tydeliggøres i indledningen af betænkningen fra 1971, hvoraf det fremgår, at ”[i] den 

seneste tid er antallet af udenlandske arbejdere i Danmark blevet stærkt forøget. De fleste 

udlændinge arbejder på arbejdspladser, som ikke har kunnet besættes med dansk arbejdskraft, og 

deres indsats må således betragtes som hensigtsmæssig” (Arbejdsministeriet 1971:5). Det er 

centralt i udvalgets kommunikation, at elementet arbejdskraft ækvivaleres med indvandring. 

Arbejdskraft bliver altså til et moment i diskursen, som er med til at fiksere, hvad indvandrere 

‘bliver til’, og hvordan deres identitet kommer til at fremstå. 

  

Indvandrerne er ikke kun en arbejdskraft, som vi ser i citatet, men også en hensigtsmæssig 

arbejdskraft. De fylder de huller i arbejdsmarkedet, som den danske arbejdskraft ikke kan udfylde, 

og deres tilstedeværelse i samfundet kan anses for at være ønskværdig. Lige såvel som de er 

ønskede i samfundet, lige såvel anses de, qua udtrykkene ”fremmedarbejdere” og ”gæstearbejdere”, 

for at være fremmede og gæster i det danske samfund. Indvandrere kan altså på den ene side 

anskues som arbejdere, der er blevet inviteret til Danmark for at afhjælpe arbejdsløsheden, og hvis 

tilstedeværelse er ønsket, og på den anden side anskues som en række personer, der er anderledes 

end danskerne, og hvis ophold er midlertidigt, snarere end det er permanent. 

  

Den tilværelse, indvandrere vil komme til at have i det danske samfund, skal så vidt muligt søges 

sidestillet med danskernes tilværelse. Af udvalget fremhæves det, at indvandrere burde bo, som 
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danske arbejdere ville ønske at bo, og at en særlig støtte til at nedbringe indvandreres boligudgifter 

er naturlig, da de på lige fod med danskere betaler skat til staten (Arbejdsministeriet 1971:29). 

Derudover fremhæver arbejdsgruppen, at dansk og samfundsundervisning skal modvirke, at ”denne 

sårbare gruppe borgere ikke stilles vanskeligere end øvrige borgere i samfundet med hensyn til livs- 

og arbejdsvilkår og til at kunne benytte social- og sundhedsmæssig service, samt undervisnings- og 

uddannelsestilbud etc. her i landet” (Arbejdsministeriet, 1975:23). I ovenstående beskrivelser 

fremstår altså en ækvivalering – hvad angår boligmuligheder og de ydelser, der stilles rådighed af 

det offentlige – mellem indvandrere og danske borgere.  

At være en indvandrer er at være en skattepligtig borger, der på lige fod med den danske befolkning 

skal have mulighed for at skabe sig gode livs- og arbejdsvilkår. Gennem deres arbejde og bidrag til 

samfundet anses indvandrerne for at være borgere, der skal sidestilles med danskerne og tilpasses 

det danske samfund. På den måde gøres den aktive borger, indvandreren, til et komplet individ i 

samfundet gennem sit engagement på arbejdsmarkedet.  

  

At indvandrerne er borgere i samfundet, omend en anderledes gruppe af borgere, indikeres flere 

steder i kommunikationen. I betænkningen fra 1975 indstilles det, at alle udenlandske arbejdere skal 

have stemmeret til kommunale valg, såfremt de har boet i Danmark uafbrudt i tre år 

(Arbejdsministeriet 1975:27). Arbejdsgruppen lægger til grundlag for beslutningen, at udlændinge, 

der ligesom ”danske statsborgere er med til at finansiere det danske samfundsmaskineri igennem 

skattebetaling også bør have mulighed for gennem stemmeafgivningen at deltage i den 

beslutningsproces, der afgør, på hvilken måde og i hvilket omfang det offentliges indtægter skal 

benyttes” (Ibid.). Her ser vi igen indvandrerne italesat som en gruppe, der via deres arbejdskraft er 

borgere i det danske samfund, og som derfor skal sidestilles med danskerne hvad angår en række 

rettigheder, herunder at have en stemme i den demokratiske proces. 

 

Gruppen af indvandrere ækvivaleres også med det at være en sårbar gruppe, der skal beskyttes. Det 

eksemplificeres ved, at indvandrerne i nogle tilfælde, pga. manglende kendskab til sprog og 

lovgivning, italesættes som hjælpeløse og som uretfærdigt behandlede (Arbejdsministeriet 

1971:25ff). Beskyttelsen skal bl.a. ske ved, at danske arbejdsgivere, der ønsker udenlandsk 

arbejdskraft, må forpligte sig til at betale indvandrerens rejse til landet samt medvirke til at skaffe 

bolig (Ibid.:28). 
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Dette var samtidig et udtryk for ambitionsniveauet i socialpolitikken i 1960’erne op mod 1970’erne 

(Torfing 2004:23). Indvandrerne blev set som anderledes gennem kulturelle forskelle, men stadig 

som inkluderede medlemmer i det danske samfund gennem deres sociale medborgerskab. Staten 

skulle forsøge at understøtte indvandreren i sin tilpasning til socialiteten, hvilket kom af nogle af 

helt centrale idealer om socialpolitisk welfare. Statens vigtigste rolle var at sikre en arbejds- og 

socialpolitik, som minimerede sociale risici i arbejdsstyrken (Ibid.:25). På den måde blev gruppen 

af indvandrere artikuleret som en potentialitet for arbejdsstyrken, som havde brug for statslig 

omsorg for sikre en succesfuld tilpasning til og mobilitet i samfundet. 

 

Samtidig med at indvandrerne ønskes sidestillet med danske borgere, gøres det klart, at deres 

kulturer i nogen grad skal bevares. Arbejdsgruppen ønsker, at indvandrere kan fastholde 

forbindelsen med hjemlandets kultur, og der lægges derfor bl.a. vægt på, at der skal være et rimeligt 

biblioteksudvalg af litteratur på indvandrernes modersmål (Arbejdsministeriet 1975:29). Af 

betænkningen fra 1975 fremgår det, at denne kulturbevarelse ikke bare er for indvandrernes skyld: 

  

Målet må være at opnå en ægte forståelse for de udenlandske arbejderes baggrund, 

traditioner og adfærdsmønster. Det må tilstræbes at udrydde fordomme, som knytter sig til 

nationalitet, religion og tradition, og i stedet at opbygge en forståelse for, at udenlandske 

arbejdere vil kunne tilføre det danske samfund mange nye værdier (Ibid.:30) 

  

Indvandrerne bliver betegnet som en gruppe, danskerne skal forholde sig til og opnå forståelse for. 

Vi kan altså se, hvordan elementer som forståelse og kulturbevarelse kobles til en ækvivalenskæde 

– allerede bestående af arbejdskraft, fremmedhed, ligestilling, borgere, politisk indflydelse, 

sårbarhed, hjælpeløshed, beskyttelse – der er med til at tilskrive mening til indvandrer som den 

tomme betegner. Indvandrerne bliver i høj grad italesat som arbejdere, der i kraft af deres 

arbejdsindsats og deraf bidrag til samfundsøkonomien skal beskyttes og have rettigheder på lige fod 

med danske skatteborgere. De har ret til den generøse offentlige forsørgelseshjælp, som var et 

universelt gode op gennem 1960’erne og 70’erne (Torfing 2005:23). 
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3.1.2	Den	ønskede	arbejdskraft,	der	medfører	problemer	

Indvandrernes tilstedeværelse i Danmark fremhæves imidlertid ikke uden videre som 

uproblematisk. Man overvejer således i udvalget, hvilke problemer det medfører at indhente 

arbejdskraft fra udlandet. Et af udvalgets formål er 

  

at fremkomme med en vurdering af behovet for udenlandsk arbejdskraft på det danske 

arbejdsmarked samt at afveje fordele og ulemper ved beskæftigelse af udenlandske 

arbejdere, herunder de med anvendelsen af fremmedarbejdere forbundne omkostninger for 

samfundet og den værdiforøgelse, fremmedarbejderne tilfører det danske samfund 

(Arbejdsministeriet 1971:7) 

  

I forlængelse heraf er det en af udvalgets overvejelser, om indvandrere er egentlige indvandrere, der 

har tænkt sig at bosætte sig med familie og sigte efter tilpasning i samfundet, eller om de er 

gæstearbejdere, der, som en skiftende bestand af udlændinge, kommer til landet på kortvarige 

ansættelser med det enkelte ønske om at tjene penge til et formål i hjemlandet (Ibid.:27ff). I samme 

ombæring nævner udvalget, at der er forskel på, hvor meget indvandrerne, selvom de bor og 

arbejder blandt danskere, ønsker at bevare deres kulturelle indstilling og livsvaner fra hjemlandet 

(Ibid.:44). 

  

Hermed bliver indvandringen for det første kædet sammen med spørgsmålet om, hvor længe 

indvandrerne har tænkt sig at blive, og for det andet med spørgsmålet om, hvorvidt de har tænkt sig 

at bibeholde deres egen kultur kontra at tilpasse sig den danske kultur. Indvandringen er, som vi har 

set tidligere, italesat som et ønske og en fordel for samfundet, men her bliver indvandrere til noget, 

der kan være en ulempe og en omkostning for samfundet. Omkostningen kobles bl.a. sammen med 

den kulturelle indstilling, indvandrerne til en vis grad vælger at bevare, selvom de bor og arbejder 

side om side med danskere. Bevarelsen af de nye kulturer er altså både noget, danskerne skal 

acceptere og have forståelse for, og samtidig noget, der stilles spørgsmålstegn ved i diskussionen 

om, hvordan deres tilpasning sker mest hensigtsmæssigt (Ibid.:12). 

  

Med indvandringen af udenlandske arbejdere rejses altså spørgsmål om de omkostninger og 

problemer, det kan medføre. Udvalget anfører, 

  



	 32	

at der i Danmark ikke er tradition for udenlandsk arbejdskraft fra lande, der afviger 

væsentligt fra Danmark med hensyn til kultur, sprog og livsvaner. På den ene side kan dette 

give anledning til befolkningsmæssige spændinger og på den anden side tilføres 

befolkningen nye impulser (Arbejdsministeriet 1971:44) 

  

Det konstateres i forlængelse heraf, at fritidsproblemer – som ikke specificeres yderligere – er 

fremkommet som følge af den stigende indvandring fra lande, hvis livsmønster afviger væsentligt 

fra det danske (Ibid.:62). Vi ser altså, hvordan indvandrernes sprog og kultur, som danskerne skal 

gøre en indsats for at opnå forståelse for, og som kan tilføre samfundet nye værdier, ækvivaleres 

med de problemer, der er opstået i forbindelse med indvandringen. 

  

3.1.3	Problemerne,	der	skal	løses	af	andre	end	indvandrerne	

Årsagerne til den manglende tilpasning, der bl.a. ligger til grund for udvalgets og arbejdsgruppens 

arbejde, søges oftere i deres sproglige og kulturelle afvigelser end i danskernes manglende 

forståelse for de nye kulturer. Centralt i begge betænkninger er imidlertid, at ansvaret for at rette op 

på afvigelserne og lette tilpasningen ligger hos andre end indvandrerne selv. I betænkningen fra 

1971 fremhæves det, at en del af udvalgets arbejde har været at drøfte ”en række af de spørgsmål, 

der på lokalt og regionalt plan melder sig med henblik på at gøre en indsats for at løse 

fremmedarbejdernes problemer” (Arbejdsministeriet 1971:6). Indvandrerne bliver altså artikuleret 

og objektiveret som en gruppe, hvis problemer bl.a. skal løses af de offentlige myndigheder, i det 

her tilfælde udvalget. Senere i betænkningen skriver udvalget, at ”[d]e arbejdere, der ønsker at 

forblive her, [selv kan] have interesse i at søge over til dansk livsmønster, og set ud fra almindelige 

samfundsmæssige synspunkter må dette formentlig også være målet” (Ibid.:62). Tilpasningen til 

dansk livsmønster må formentlig være målet, og det er noget, indvandrerne kan have interesse i. 

Tilpasningen til danske værdier og livsmønstre fremstår som et ønske og som noget, man bestræber 

sig på (Ibid.:65), men det synes altså ikke at blive italesat som et obligatorisk krav eller som noget, 

indvandrerne nødvendigvis selv skal have et ønske om, for at de kan få lov at bosætte sig i landet. 

  

En af løsningerne på indvandrernes problemer er, at det offentlige skal lette deres tilpasningsvilkår 

ved at tilbyde sproglig bistand, når indvandrere med dårlige danskkundskaber skal betjenes; en 

anden er, at indvandrerne kan få dansk og samfundsfaglig undervisning, hvilket arbejdsgruppen ser 
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som det mest centrale element for at lette tilpasningen (Arbejdsministeriet, 1975:17; 

Arbejdsministeriet, 1971:33). Men 

  

De mange tilbud der findes, udnyttes kun i begrænset omfang af udenlandske borgere, 

fortrinsvis på grund af sprogvanskeligheder, men også fordi tilbu[d]dene ikke altid bliver 

kendt. Der er behov for en opsøgende virksomhed, ikke mindst over for den udenlandske 

arbejders familie (Arbejdsministeriet, 1975:24) 

  

Løsningen på de opstillede problemer er bl.a. at tilbyde undervisning, og når disse tilbud ikke tages 

imod af indvandrerne, ligger ansvaret ikke hos indvandrerne. Indvandrerne italesættes som 

personer, der i nogen grad har viden nok om generelle samfundsforhold, men hvis sproglige 

formåen ikke rækker til at kunne udnytte den viden, og som derfor har behov for en vis støtte 

(Ibid.:17; Arbejdsministeriet, 1971:34). Ansvaret ligger hos de offentlige myndigheder, som bl.a. 

skal være mere opsøgende over for familierne i forsøget på at løse deres problemer. 

  

Men ansvaret ligger også hos den brede offentlighed: ”En virkelig tilpasning af udenlandske 

arbejdere i det danske samfund har som en af sine forudsætninger, at de udenlandske arbejdere 

føler sig accepteret af [d]en danske befolkning” (Arbejdsministeriet, 1975:30). Citatet her synes at 

underbygge pointen om, at indvandrerne betegnes som en gruppe med behov, i det her tilfælde et 

behov for at blive accepteret af danskerne. Derfor indstiller arbejdsgruppen, at der skal skabes en 

langsigtet opinionsdannelse med det formål at påvirke danskernes holdning over for indvandrerne, 

og at denne dannelse ”forudsætter medvirken fra alle, der har ansvar for folkeoplysning her i 

landet: TV og radio; pressen, både dagblade, ugeblade og fagblade; hele undervisningsvæsenet; 

biblioteksvæsenet; (…) politiske foreninger, faglige organisationer, ungdomsforeninger, religiøse 

sammenslutninger og flere andre” (Ibid.). I forlængelse heraf henstiller arbejdsgruppen, at der skal 

ydes støtte til en flersproget avis, og den har anmodet Danmarks Radio om at etablere 

radioudsendelser på de sprog, der benyttes af de største grupper af indvandrere i Danmark 

(Ibid.:29). Således ser vi, at medier, skoler, biblioteker og foreninger skal være med til at tage 

ansvar for at oplyse om indvandrernes baggrund, traditioner og adfærdsmønstre og for, at danskerne 

som befolkningsgruppe kan forstå indvandrernes problemer. Indvandrernes sproglige og kulturelle 

afvigelser, der er italesat som årsagen til den manglende tilpasning, søges altså løst ikke alene af de 

offentlige myndigheder, men også af folkeoplysningen og den enkelte dansker. 
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Oplysningen af danskerne bliver yderligere beskrevet som ”et middel til at mindske eventuel 

usikkerhed hos befolkningen over for virkningerne af øget tilgang af udenlandsk arbejdskraft” 

(Arbejdsministeriet 1971:35). Hermed kan indvandringen ikke længere kun ses som et ønske om 

arbejdskraft, men for det første som noget, der, grundet sproglige og kulturelle afvigelser, skaber 

problemer, og for det andet som noget, der skaber usikkerhed i den danske befolkning. Indsatsen 

skal bl.a. oplyse om indvandrernes anderledes kultur og adfærd – og de deraf kommende problemer 

– og skal samtidig mindske usikkerhed. De kulturelle og adfærdsmæssige afvigelser kobles altså til 

den usikkerhed, der skabes i befolkningen. Indvandrerne er således ikke kun borgere i samfundet, 

som de i nogen grad italesættes som, men de er borgere med en vis grad af usikkerhed koblet til 

deres position i samfundet. De er borgere, men ikke danske borgere, og det giver anledning til 

usikkerhed. Udtrykket indvandrer får hermed identitet gennem en række ækvivalerede momenter 

som manglende tilpasning, sproglige vanskeligheder, mangel på ansvar, årsag til usikkerhed og 

behov for støtte og accept. 

 

Mens en stor del af diskursen drejer sig om, hvordan de kulturelle afvigelser og sproglige 

vanskeligheder søges afhjulpet af offentlige instanser, medier og den danske befolkning, ser vi 

imidlertid også spor af, at arbejdsgruppen ønsker at lægge noget af ansvaret over på indvandrernes 

skuldre. I en gennemgang af undervisningsplaner og –materiale for udenlandske arbejdere 

fremhæver arbejdsgruppen, at 

  

hovedvægten bør lægges på emner, der præsenterer det danske samfund ud fra de 

udenlandske arbejderes og deres familiers behov, således som de optræder i hverdagen, så 

de sættes i stand til så langt det måtte være muligt straks fra bosættelsen at fungere 

selvstændigt i samfundslivet (Arbejdsministeriet 1975:48) 

  

Endvidere lægger arbejdsgruppen vægt på, at man i højere grad end tidligere bestræber sig på at 

motivere indvandrere til at tage imod forskellige tilbud om uddannelse (Ibid.:25). Betegnelser som 

selvstændig og motivation indskrives altså i en ækvivalenskæde af momenter, der hidtil snarere end 

at motivere og gøre indvandrerne selvstændige har søgt at lægge ansvaret for tilpasningen i 

offentlighedens hænder. Men kommunikationen tager altså en ny drejning, hvor indvandrerne ikke 

alene kan ses som en gruppe borgere, der skal beskyttes og ligestilles, og hvis problemer skal 

afhjælpes af det offentlige - de er også en gruppe borgere, der søges selvstændiggjort, og som søges 

motiveret til, gennem eksempelvis at tage imod uddannelsestilbud, at selvstændiggøre sig selv og 
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indtage en mindre trængende position i samfundet. Vi begynder altså at se de første tegn på 

forskydningen i balancen mellem welfare og workfare, og der lægges i stigende grad vægt på 

indvandrernes ret og især pligt til at forsørge og aktivere sig selv, som Torfing beskriver 

socialpolitikkens udvikling på daværende tidspunkt (2004:24f). 

 

3.2	Diskursen	i	1990’erne	–	Pligter	og	fordeling	af	ansvar	

  

Indvandrerpolitik er jo dybest set et spørgsmål om, hvordan vi vil stille os til de forskelle, 

der er mellem indvandrernes kulturer og vor egen livsform og kultur. Det er her afgørende, 

at der sker en afvejning af de krav, det danske samfund må stille til indvandrerne i 

forbindelse med integrationen, og de foranstaltninger, der bør iværksættes for at støtte 

indvandrerne i denne proces (Indenrigsministeriet, i Mellemfolkeligt Samvirke 1983:5) 

  

Det var ordene fra indenrigsminister Britta Schall Holberg i sit ministeriums redegørelse til 

Folketinget, april 1983. I diskussionen vedrørende tilpasningen af de arbejdende indvandrere 

begyndte man på den ene side at overveje, hvor meget man kunne kræve af dem, og på den anden 

side, hvor meget ansvaret lå på regeringens side i at støtte dem i deres integration med det danske 

samfund. 

  

To måneder efter Holbergs udtalelse trådte en ny dansk udlændingelov i kraft. Den nye lov var 

resultatet af et ønske om mere detaljerede retningslinjer i sager om ophold, arbejde og udvisning, 

efter en række udvisningssager blev diskuteret vidt i slutningen af 1970’erne (Aarhus Universitet, 

u.å.b). Loven, der blev kaldt en af de mest liberale udlændingelove i Europa, gjorde det bl.a. 

nemmere for indvandrere at rejse ind i landet, og således ankom flygtninge op gennem 1980’erne 

og start 90’erne fra især Iran, Irak, Israel, Palæstina, Somalia og det forhenværende Jugoslavien 

(Ibid.). Kombinationen af nye liberale retningslinjer og flygtningestrømme blussede op under 

debatten om, hvor meget man kunne tillade sig at stille krav til de personer, der kom til landet og 

havde til hensigt at blive her. Den hjælpende hånd, som indvandrerne repræsenterede i 1970’erne, 

blev udskiftet i løbet af 80’erne med en erkendelse af, at deres tilstedeværelse i landet ville tilføre 

sociale og kulturelle forskelligheder i en grad, der krævede en mere samlet indvandrerpolitik. 
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Samtidig havde man på den bredere politiske scene haft en større debat om de universelle 

velfærdsydelser. Siden 1970’ernes økonomisk generøse arbejds- og socialpolitik havde skiftende 

borgerlige koalitioner truet velfærdsstatens berettigelse (Torfing 2004:24). Man talte om en 

forandring i velfærdsmodellen, der viste et stille skift i måden at aktivere samfundets borgere på. 

Skiftet viste sig ikke i de universelle ydelser, som var mere eller mindre de samme i perioden op til, 

men i stedet en forandring af velfærdsstatens involvering af borgere uden for arbejdsmarkedet 

(Ibid.:24). 

  

I 1989 blev der af Indenrigsministeriet nedsat en arbejdsgruppe (benævnes herfra arbejdsgruppen), 

der fik til opgave at komme med forslag til forbedringer i integrationsbestræbelserne ud fra et ønske 

om en samlet veldefineret indvandrerpolitik (Indenrigsministeriet 1990:3). Det ønske kom nærmere 

sin opfyldelse i 1991, da Folketinget opfordrede den daværende regering (benævnes herfra 

regeringen) til at fremkomme med et forslag til en samlet indvandrerpolitik (Regeringen 1992:1). 

  

Arbejdsgruppen udkom med deres rapport Integration af indvandrere i Danmark – Beskrivelse til 

forslag og bedre prioritering i 1990, og regeringen udkom med deres redegørelse Regeringens 

redegørelse for en samlet indvandrerpolitik i 1992. Følgende analyse vil tage udgangspunkt i de to 

dokumenter. 

  

3.2.1	De	modsatrettede	hensyn	

I arbejdsgruppens og regeringens dokumenter italesættes indvandrerne overvejende som 

”indvandrere” og som ”fremmede”, herunder også som ”fremmedsprogede”. Målet med denne 

fremmede gruppe er at integrere dem i samfundet, og for at denne integration skal lykkes, skal de 

sidestilles med danskerne og kunne tage en uddannelse, få et job og deltage i lokalpolitik og 

fritidsaktiviteter på lige fod med resten af befolkningen (Indenrigsministeriet 1990:7). Indvandrerne 

får altså identitet som en gruppe, der er indvandret til landet, og som er fremmed og anderledes end 

det, vi kender til. I forlængelse heraf kan det ses, at målet er at integrere denne fremmede gruppe 

ved at søge at ligestille den med resten af samfundet. Det betyder også, at ”der ikke bør være 

særlige rettigheder for indvandrere. Ingen kan være tjent med, at indvandrerne har særlige 

rettigheder, hverken indvandrerne selv eller den øvrige befolkning” (Regeringen 1992:8). 
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Den vanskelige integrationsproces, som arbejdsgruppen beskriver, kan kun afhjælpes, hvis der er 

dialog og samarbejde med indvandrere. Et sådant samarbejde vil give indvandrerne indflydelse på 

deres egne forhold, det vil afhjælpe misforståelser og fordomme, og det vil medvirke til, at 

tilpasningen sker så smertefrit som muligt (Indenrigsministeriet 1990:16). Hertil nævner 

arbejdsgruppen, at ”de krav, det danske samfund nødvendigvis må stille til indvandrerne i 

forbindelse med integrationen, ikke bebyrder indvandrerne uhensigtsmæssigt meget” (Ibid.:21). 

  

Vi kan her se, at en ækvivalenskæde forbinder forskellige elementer som fremmede, indvandrere, 

samarbejde, indflydelse, ligestilling og som en gruppe, der ikke skal behandles særligt og heller 

ikke overbebyrdes med for store krav. Organiserende for denne kæde er indvandreren, der får sin 

mening gennem de forskelligartede betegnere. 

  

Integrationen beskrives som en vanskelig proces ikke alene for indvandrerne, men også for 

samfundet, der står over for en række modsatrettede hensyn. I rapporten fra 1990 understreger 

arbejdsgruppen vigtigheden af, at indvandrere kan deltage på lige fod med andre i samfundet, men 

”[s]amtidig er det vigtigt, at dette finder sted, uden at den enkelte indvandrer, mod sin vilje, mister 

de identitetsbærende træk fra den hidtidige kulturbaggrund. Der vil derfor være tale om en 

afvejning af ofte modsatrettede hensyn” (Ibid.:7). Alligevel nævnes det fra arbejdsgruppen, at ”[vi 

måske] forestiller os, at indvandrerne både kan bevare deres livsform og kultur uændret og 

samtidig fuldt ud indgå i det danske samfund. Dette er urealistisk” (Ibid.: 16). Indvandrerne 

italesættes som en gruppe, der skal tilpasses, uden at de mister deres kulturelle identitet, men 

samtidig anses det for værende urealistisk, at indvandrerne kan bevare en uændret kulturel identitet 

i deres integration med det danske samfund. 

  

Denne problematik, og de herunder modsatrettede hensyn, kommer også til syne i forbindelse med 

spørgsmålet om dansk- kontra modersmålsundervisning. Det anerkendes i dokumenterne, at et 

veludviklet modersmål er den bedste forudsætning for at kunne lære et nyt sprog, mens beherskelse 

af det danske sprog ses som en afgørende forudsætning for at kunne deltage i erhvervslivet og i 

samfundet (Ibid.:42; Regeringen 1992:11). Der er altså et ønske om at bibeholde indvandrernes 

modersmål og samtidig en forventning om, at indvandrerne skal beherske det danske sprog for at 

kunne fungere i samfundet. I en diskussion af, hvilken sprogundervisning der skal lægges vægt på i 

integrationspolitikken, skriver arbejdsgruppen: 
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Endelig blev der rejst spørgsmål vedrørende modersmålsundervisningen. I den forbindelse 

blev der spurgt, om det er rimeligt, at indvandrere, der forbliver i landet, tilbydes en sådan 

undervisning. Burde ressourcerne ikke i stedet bruges på en effektiv danskundervisning? 

(Indenrigsministeriet 1990:27) 

  

I forlængelse heraf gør regeringen det klart, at de enkelte kommuner bør have fuld frihed til at øge 

danskundervisningen og reducere eller fjerne undervisningen i modersmål (Regeringen 1992:18). 

 

Integrationen skal, som vi har set, tage hensyn til de identitetsbærende træk fra hidtidige kulturer og 

samtidig tilpasses danske værdier og normer. Tager man udgangspunkt i ovenstående eksempel, 

synes integrationen imidlertid snarere at blive en aktion, der skal få indvandrerne til at bøje sig mod 

dansk sprog – og heraf også værdier og normer – end en aktion, der giver indvandrerne plads til at 

bevare deres oprindelige sprog og kultur. Indvandrerne får altså identitet, via diskursen om 

integration, som en fremmed genstand i samfundet, der i højere og højere grad skal gøres til en 

genkendelig faktor og gøres ‘danske’. Det kan bl.a. ses jævnfør ønsket om at reducere eller fjerne 

modersmålsundervisningen og erstatte den med danskundervisning. På den måde flytter man 

ansvaret fra staten som forsørger over på aktiveringen af den enkelte indvandrer. Dermed kan man 

se, i forlængelse af skiftet fra welfare til workfare, begyndelsen på en socialpolitik, som i højere 

grad end tidligere strider imod 1970’ernes ‘ansvar for kollektive risici’ og i stedet bevæger sig hen 

på en selvaktivering af individet (Højrup 2003:15;Torfing 2004:24f). 

  

3.2.2	Den	økonomiske,	kulturelle	og	sociale	byrde	

Indvandrerne står som beskrevet tidligere over for en vanskelig opgave i forbindelse med deres 

integration i samfundet. Af rapporten fra 1990 fremgår det, at det mest centrale problem for 

indvandrerne er deres manglende beherskelse af det danske sprog; at deres arbejdsløshed er markant 

højere end danskernes, herunder at de er en gruppe, der er voldsomt truet af endelig udstødning af 

arbejdsmarkedet; at de har et begrænset kendskab til det danske samfund; og at de har behov for at 

deltage i organiserede fritidsaktiviteter, men at de ikke altid magter selv at tage ansvar for at deltage 

i det forenings- og klubliv, der tilbydes dem (Indenrigsministeriet 1990:8ff).  
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De er en befolkningsgruppe, som på mange måder står svagt socialt, og som for nogle gruppers 

vedkommende er isoleret i forhold til det danske samfund. Mange indvandrere klarer sig dårligt på 

arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet, og de har vanskeligheder med at forstå det danske 

samfunds struktur og virkemåde. Disse kendsgerninger kan vi ikke lukke øjnene for 

(Indenrigsministeriet 1990:15). 

  

Indvandrernes vanskeligheder er altså noget, man vil tage hånd om, og det er signaler, der giver 

anledning til bekymring, og som der skal reageres over for, som det lyder fra Indenrigsministeriet 

(1990:19). I ovenstående ser vi, hvordan en kæde af forskellige momenter som manglende 

beherskelse af sproget, arbejdsløshed, udstødning, begrænset kendskab, behov og magtesløshed 

kobles sammen i beskrivelsen af indvandrernes tilværelse. De får altså identitet som en trængende 

og magtesløs gruppe. 

  

De vanskeligheder, indvandrerne har i deres tilværelse, kobles i de to dokumenter til nogle af de 

problemer, samfundet står over for. Indvandrernes arbejdsløshed er ifølge regeringen 3-4 gange 

højere end danskernes (Regeringen 1992:13), og nogle af indvandrerne kan siges at udgøre en slags 

‘efterslæb’ eller en restgruppe, der går direkte ind til en tilværelse som kontanthjælpsmodtagere 

(Indenrigsministeriet 1990:69f). Deres manglende sprogkundskaber og generelle mangel på viden 

om samfundet, som ofte gøres til årsag for deres manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, 

artikuleres som en økonomisk byrde ikke bare for indvandrerne selv, men for samfundet som 

helhed. Indvandrerne kan således siges at få identitet som en økonomisk byrde for samfundet. 

  

I forlængelse af indvandrernes kultur og adfærd nævnes nogle af de problemer, der kan opstå. 

Indenrigsministeriet skriver i deres rapport: 

  

Blandt indvandrerne er der en tradition for en tæt kontakt mellem familiemedlemmerne, 

hvilket sikrer et trygt opvækstmiljø, men ofte isolerer børnene ud ad til. 

Indvandrerbørnenes begrebs- og erfaringsverden udvikles dermed ikke tilstrækkeligt med 

hensyn til det omgivende danske samfund (Ibid.: 28) 

  

Indvandrernes adfærd og kultur beskrives som noget, der på den ene side skaber tryghed og på den 

anden side isolerer børnene fra resten af samfundet og hæmmer deres udvikling. Også kvinders 

isolation skaber vanskeligheder i deres opdragelse af børnene, fordi forskellene mellem hjem og 
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samfund er for stor (Indenrigsministeriet 1990:16). Det er eksempler på forhold, som ”det danske 

samfund vanskeligt kan acceptere, og hvor modsætningerne mellem kulturel og social tilpasning og 

bevarelse af traditionelle kulturtræk kommer stærkt frem” (Ibid.:19). Vi ser her, hvordan 

indvandrernes kultur og måde at leve på kobles til forhold, som ikke kan accepteres af det danske 

samfund. Indvandrerne får gennem diskursen en position som isoleret og en position, hvis adfærd er 

uacceptabel. De begynder, med Laclaus termer, at blive samfundets negative grænse. 

  

Denne konstruerede position for indvandrerne, der på et økonomisk og kulturelt plan har isoleret sig 

fra resten af samfundet, bliver i dokumenterne genstand for problematisering. Hvis indvandrerne 

koncentreres i specielle områder, kan der opstå problemer med integrationen, og ”[d]et er 

imidlertid ikke ønskværdigt at have et stærkt opdelt samfund med visse områder helt eller næsten 

udelukkende beboet af indvandrere” (Regeringen 1992:19). Sådanne områder kan være 

medvirkende til en række af problemer. Nogle skoler kan ende med at udvikle sig til skoler uden 

danske børn eller med en minoritet af danske børn, og den situation vil være katastrofal, lyder det 

fra Indenrigsministeriet (1990:97). Endvidere vil et opdelt samfund skabe større mangel på viden 

om de kulturelle forskelle, både hos danskere og indvandrere, og det vil give store problemer i det 

daglige i form af utryghed og manglende tillid (Ibid.:109). 

  

Det er her interessant at se, hvordan der konstrueres en antagonistisk logik mellem indvandrernes 

adfærd og den gode integration. Indvandrernes adfærd fører til isolation fra samfundet, og det 

forhindrer integrationen i at lykkes. Denne kobling bliver understreget i regeringens diskussion af 

fremmedsprogede elever, hvoraf det fremgår, at ”[e]n vellykket integration af de fremmedsprogede 

elever i indvandrertætte områder [kan] give behov for en spredning af børnene” (Regeringen 

1992:18). Hvis integrationen skal lykkes, må indvandrernes isolation opbrydes ved at sprede 

børnene og hindre for kraftige koncentrationer af fremmedsprogede på enkelte skoler. Endvidere 

foreslår regeringen, at der må gives hjemmel til, at man kan regulere indvandrernes tilflytning til 

bestemte områder (Ibid.:19). Indvandrernes kultur og adfærd og tenderende isolation fra samfundet 

giver altså anledning til utryghed, mistillid og potentielle katastrofale situationer, og det er til hinder 

for den vellykkede integration. 
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3.2.3	Ansvaret,	der	ligger	hos	indvandrerne	

Indenrigsministeriet har indset, at der må gøres noget fra det offentliges side, såfremt indvandrerne 

ikke skal udvikle sig til en minoritetsgruppe, som i værste fald kan ende med at stå i opposition til 

det omgivende samfund (Indenrigsministeriet 1990:15). Man søger at lave en forebyggende 

indvandrerpolitik, hvor der skal sættes så tidligt ind som muligt – ellers kan man ende som i 

udlandet med stigende kriminalitet blandt unge indvandrere, fordi man først sent fik øjnene op for 

deres problemer (Ibid.:16). 

  

Ansvaret synes imidlertid at blive forskudt til andre dele af samfundet. Regeringen lægger i deres 

redegørelse vægt på, at man skal forsøge at motivere virksomhederne til at ansætte indvandrere på 

lige fod med danskere, der har de samme kvalifikationer. Og også foreninger skal tage ansvar for 

integrationen: ”Arbejdsgruppen skal i den forbindelse påpege overfor de etablerede 

indvandrerforeninger, at de har et ansvar overfor deres landsmænd for at vejlede og informere, så 

forsømmelser ikke forekommer” (Indenrigsministeriet 1990:52). Både virksomheder og især 

foreninger stilles til ansvar for at tage del i denne forebyggende politik, der skal forhindre, at 

problemerne griber om sig og når et niveau, man har set eksempler på i udlandet, og som 

herhjemme kan udløse, hvad man kalder katastrofale situationer. 

  

Det største ansvar lægges dog på indvandrernes skuldre. Der udtrykkes i de to dokumenter et ønske 

om forståelse for de nye kulturer fra danskernes side, men den overvejende del af kommunikationen 

understreger, at der ikke må ”herske tvivl om, at hovedansvaret for en vellykket integration påhviler 

den enkelte indvandrer” (Regeringen 1992:11). I forlængelse heraf skriver arbejdsgruppen, at 

  

Regeringens indvandrerpolitik er ingen formynderpolitik, men en politik baseret på et 

aktivt samarbejde. En proces, der for at lykkes, stiller krav til alle. Det er en politik, der 

fordrer frisind og en aktiv offentlig indsats for at tilskynde indvandrerne til ikke blot 

formelt men også reelt at indgå på lige fod med andre i det danske samfund 

(Indenrigsministeriet 1990:20) 

 

Ser vi på den generelle socialpolitiks udvikling, er denne mere aktive tilgang til integration, som vi 

har vist, ikke en isoleret udvikling. I løbet af 1990'erne får den aktive linje i socialpolitikken mere 

vind i sejlene, og i Danmark såvel som internationalt gennemføres workfare-reformer med henblik 

på at aktivere både ledige og beskæftigede (Torfing 2004:40f). 
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I integrationsprocessen kræves et samarbejde med indvandrerne, som har hovedansvaret for, at det 

lykkes. Det kræver også en offentlig indsats. Snarere end at sørge for, at indvandrerne bliver 

integreret, skal den offentlige indsats dreje sig om at tilskynde indvandrerne til at blive integreret. 

Krav og rettigheder følges ad, som regeringen skriver det, og det forventes, at 

integrationsindsatserne ikke vil lykkes, såfremt indvandrerne ikke støtter bestræbelserne og bidrager 

med deres positive medvirken (Regeringen 1992:11). I beskrivelsen af indvandreren ækvivaleres 

rettigheder altså med krav, herunder at indvandrerne selv gør en aktiv indsats, og indvandrerne får 

desuden identitet som en gruppe, der skal tilskyndes til at foretage denne aktive indsats. 

  

Af regeringens redegørelse fremgår det, at ”kommunen kan stille krav om, at modtageren skal gøre 

en egen indsats for at forbedre sine muligheder for eksempel ved deltagelse i 

beskæftigelsesprojekter eller (…) krav om deltagelse i danskundervisning” (Regeringen 1992:11). I 

nogle tilfælde vil hjælp ikke ydes, førend at den pågældende indvandrer har opnået et vist dansk 

sprogniveau, og førend det kan forventes, at indvandreren vil kunne gennemføre den planlagte 

aktivitet (Indenrigsministeriet 1990:75). 

  

Indvandrernes aktive indsats, der hidtil har været en opfordring fra arbejdsgruppen og regeringens 

side, fremgår nu som et område, der skal bestemmes ved lov. Noget lignende ser man på 

skoleområdet. I en diskussion om, hvordan man får indvandrerbørn til at passe deres skole, 

herunder ikke at tage på for lange ferier i hjemlandet, foreslår regeringen, at der med 

indvandrerforældrene ”oprettes en ”kontrakt”, hvoraf det fremgår, hvornår eleven skal vende 

tilbage til skolen efter ferie. Fordelen ved denne metode er, at der er mere respekt om den skrevne 

aftale end om en mundtlig” (Regeringen 1992:17). Indvandrerne skal således tilskyndes til at 

tilpasse sig samfundet, og denne tilskyndelse skal om nødvendigt ske gennem lov og kontrakter. 

Det kan i den forbindelse overvejes, om ovenstående tiltag er sat i verden på baggrund af en 

mistænkeliggørelse af indvandrerne som en gruppe, der ikke overholder aftaler, og som ikke 

forventes at tage ansvar for deres egen tilpasning i samfundet. Indvandreren synes hermed at miste 

sin status som et fuldstændigt medlem af samfundet, gennem sit sociale medborgerskab, som vi så i 

1970’erne (Torfing 2004:23ff). I stedet kontraktliggøres deres engagement til samfundet som led i 

den invididualisering af risici, der fandt sted i perioden - altså at den enkelte blev ansvarlig for at 

minimere de risici, samfundet kunne stå over for (Ibid.:25). Diskussionen af velfærdsstatens rolle op 
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mod 1990’erne påvirkede socialpolitikken på en sådan måde, at trenden i velfærdsstaten pegede 

mod en skærpelse af statens kontrol med ledige og passive individer (Torfing 2004:24). 

  

Der skal altså stilles krav om, at indvandrerne aktivt sørger for at blive selvhjulpne (Regeringen 

1992:11). At gøre indvandrerne selvhjulpne søges opnået gennem undervisning, der sætter dem i 

stand til at klare sig, og som gør det muligt for dem at fungere i det danske samfund (Ibid.:7ff). Det 

søges også opnået gennem kurser og integrationsprogrammer, hvor indvandrerne testes i 

eksempelvis dansk og regning, og hvor der lægges en plan for deres fremtidige forløb 

(Indenrigsministeriet 1990:81). Et af initiativerne er, at såfremt en indvandrer har været arbejdsløs i 

tre måneder, skal vedkommende deltage i en samtale og tilbydes et inspirationskursus, om hvilket 

arbejdsgruppen skriver: 

  

Ved denne samtale tilbydes personer med risiko for langtidsledighed et inspirationskursus. 

Dvs. et 1-2 ugers kursus, som gennemføres i arbejdsmarkedsuddannelsesregi, hvis formål 

er at informere den enkelte om rettigheder og pligter samt at give vedkommende mulighed 

for at bearbejde sin egen situation (Ibid.:71) 

  

Arbejdsløse indvandrere bliver italesat som en gruppe, der er i risiko for langtidsledighed. Denne 

risiko søges minimeret ved at inspirere indvandrerne til at tage sig et job. Interessant er det, at 

kurset skal give den enkelte indvandrer ’mulighed for at bearbejde sin egen situation’. Vi kan altså 

se, at behov for inspiration, vejledning og mulighed for at bearbejde sin egen situation og fungere i 

samfundet bliver til momenter, der er med til at indholdsudfylde og give mening til indvandreren 

som den tomme betegner. At et initiativ som inspirationskurset sættes i verden kan ses som et 

udtryk for, at indvandrerne anses for værende viljeløse, umotiverede og ikke i stand til at bearbejde 

sin egen situation. Indvandrerne får i dette lys en diskursiv identitet som en gruppe, der, indtil 

integrationsprogrammer og -kurser er gennemført, ikke kan fungere i samfundet, og som derfor skal 

inspireres, motiveres og sættes i stand til at hjælpe sig selv og tage selvansvar for deres integration i 

det danske samfund.  

 

Dermed konstrueres gruppen også som en belastning for velfærdsstaten. Diskursivt er der intet, der 

skiller dem fra ledige eller andre ‘passive’ grupper i samfundet. Vi ser dermed en større politisk 

forandring i iagttagelsen af diskursen om indvandrere. Staten gør op med 1970’ernes socialpolitisk 

generøse forsørgelsespolitik og pålægger indvandreren større krav om selvaktivering. Indvandreren 
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bliver hermed pålagt ansvaret i kommunikationen, som den vigtigste aktør i sikringen af sin egen 

integration og plads i samfundet. 

 

3.3	Diskursen	i	2018	–	Parallelsamfund	og	ansvarliggørelse	

Rundt om i landet er der parallelsamfund. Mange mennesker med de samme problemer er klumpet 

sammen. Det skaber en negativ spiral. En modkultur. Hvor man ikke tager ansvar, ikke deltager, 

ikke bruger de muligheder, vi har i Danmark – men stiller sig uden for. Der er slået huller i 

Danmarkskortet. Det bekymrer mig dybt (…) Og de mennesker med udenlandsk baggrund, der skal 

blive varigt her i landet. De skal selvfølgelig tage ansvar og bidrage (Nytårstalen 2018). 

  

Med disse ord indledte statsminister Lars Løkke Rasmussen året 2018 ved at bruge sin nytårstale til 

at adressere den store integrationsudfordring i Danmark. Statsministeren og regeringen udtrykte 

bekymring for, at mange års integrationsindsatser havde været for slappe, og at politikerne ikke 

længere kunne ignorere den store værdimæssige kamp, som foregår rundt om i landet (Ibid.). En 

kamp, som snart ville være tabt, hvis ikke de danske politikere snart åbnede øjnene for, at grupper 

med udenlandsk herkomst  ”misbruger vores gæstfrihed. Udfordrer vores måde at leve på. Sætter 

tolerancen på spil” (Ibid.). 

  

Nytårstalen var startskuddet på en intensivering af integrationsdebatten mellem de danske partier, 

som allerede i årene op til havde budt på en række af stramninger på integrations-, bolig- og 

beskæftigelsesområdet, bandepakker, terrorpakker og stor mediebevågenhed. Statsministeren 

lovede, at han og regeringen ikke kunne og ville tolerere en eskalering af parallelsamfund på dansk 

jord. 

 

I nytårstalen bekymrer det ham, at politikerne i så mange år ikke har villet gribe ind over for de 

mennesker, som ikke vil Danmark. Kampen for danske værdier, normer og levevis er derfor 

udfordret: 

  

I sidste ende risikerer vi at miste den brede folkelige opbakning til, at Danmark skal være et åbent 

land for dem, der kan og vil (…) Jeg oplever, at danske regler, love og normer kommer til kort i 

områder, der ikke er danske i deres værdier (Ibid.) 
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Kampen på integrationsområdet havde derfor bevæget sig fra spørgsmål om arbejdskraft og 

beskæftigelse gennem 1970’erne mod en mere værdimæssig og kulturel udfordring i 1990’erne, 

som vist i den første analysedel. Man ikke bare anerkendte, at tilgangen af udlændinge kunne have 

sociale og kulturelle konsekvenser for det danske samfund (Højrup 2003:15); man begyndte at stille 

indvandrerne til ansvar for, at disse konsekvenser blev minimeret - og gerne i retning af danske 

værdier og normer. Dette var selvfølgelig ikke kun en transformation af 00’ernes værdidebat, men i 

høj grad en udvikling, som peger mod den mere individualiserede forandring af velfærdsstatens 

rolle op gennem 1980’erne og 1990’erne (Torfing 2004:23ff). 

 

Med nytårstalen lød startskuddet til det store arbejde med en regeringspakke, der en gang for alle 

skulle konkretisere og afhjælpe den stigende kulturelle isolation i Danmark, som Lars Løkke 

Rasmussen udtrykte bekymring for i nytårstalen. Den 1. marts 2018 var arbejdet færdigt. 

Regeringen med Lars Løkke Rasmussen i spidsen præsenterede Ét Danmark uden Parallelsamfund 

- Ingen ghettoer i 2030 i Mjølnerparken i det nordvestlige København (benævnes herfra udspillet).  

 

Formålet med udspillet var at belyse problemerne omkring udlændinges sociale og trivselsmæssige 

vilkår og at udarbejde forslag til initiativer, der skulle skabe et ”sammenhængende Danmark. Et 

Danmark som bygger på demokratiske værdier som frihed og retssikkerhed. Ligeværd og frisind. 

Tolerance og ligestilling. Et Danmark hvor alle deltager aktivt” (Regeringen 2018). 

Følgende analysedel vil tage udgangspunkt i udspillets formål og initiativer. 

  

3.3.1	Problemet,	der	skal	bekæmpes	

Udspillet er en kulmination på et samarbejde mellem flere ministerier. Udspillet indeholder 22 

initiativer, der direkte konfronterer og adresserer flere års politisk værdikamp på 

integrationsområdet. Parallelsamfundsudspillet er den seneste større politiske satsning for at belyse 

udfordringen i integrationen og måden, hvorpå udfordringerne italesættes af de danske politikere. 

Indsatsen stiler mod at eliminere den stigende afstand mellem ikke-vestlige indvandrere og 

danskere, som ifølge regeringen er opstået efter årtiers indvandring uden konkret politisk 

intervention (Regeringen 2018:5). I udspillets begyndelse artikuleres problemet gennem en 

distancering mellem det danske samfund og ‘de isolerede samfund’: 
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Problemerne er til at få øje på. Børn, unge og voksne, som bor og lever deres liv i 

Danmark. Men som reelt er uden kontakt til danskere og det danske samfund. Der er slået 

huller i Danmarkskortet. Mange lever i større eller mindre isolerede enklaver (Regeringen 

2018:5) 

Den danske socialitet artikuleres ikke som en komplet størrelse, men som differentierede grupper af 

mennesker inden for samme landegrænse. Problemet bliver her ikke afstanden, men 

diagnosticeringen af en gruppe, som ikke efterlever danske værdier: ”Vi har fået en gruppe borgere, 

som ikke tager danske normer  og værdier til sig” (Ibid.:5). 

Gruppen af mennesker, de ikke-vestlige indvandrere, er derfor ikke en del af det danske samfund. I 

udspillet er det således ikke afstanden mellem grupperne, men det differente værdisæt hos 

indvandreren, der er problemet. Citatet konstruerer hermed en grænseeksistens for denne del af 

befolkningsgruppen, hvilket kun eksisterer gennem et modsætningsforhold. 

For at regeringen her kan skabe en meningsfuld forskel mellem to grupper, må de derfor 

differentiere forskellen gennem deres negative forskel: ”Vi ser miljøer, hvor der i en del tilfælde 

opstår en negativ spiral med modkultur til følge” (Ibid.:5). Altså en værdimæssig afstand mellem 

grupperne, der kommer af en modkultur. Modkulturen er her ikke kun en distancering – den 

modarbejder den eksisterende kultur: ”Parallelsamfund er en stor belastning for 

sammenhængskraften i samfundet og for den enkelte. Det er en trussel mod vores moderne samfund, 

når frihed, demokrati, ligestilling og tolerance ikke accepteres som grundlæggende værdier” 

(Ibid.:5). 

Diskursivt iagttages der hermed to samfund i det samme samfund. To parallelle kulturer, der er 

uforenelige gennem deres manglende gensidige forståelse af grundlæggende værdier. 

Parallelsamfundet er som betegner dermed udgjort af en gruppe mennesker, som ikke lever i det, 

der artikuleres som det danske samfund. 

Det skaber ikke kun et antagonistisk billede mellem to grupper af mennesker i det samme samfund, 

men kan også ses som et forsøg på at stabilisere et ellers ustabilt forhold mellem udtryk og indhold 

(Andersen 1999:93f; Hansen 2005:181). Det er også det, Laclau kalder naturligheden af sprogets 

evige kontingens (Laclau & Mouffe 2002:44). I udspillet forsøges denne ustabilitet at stabiliseres 

ved at skabe en grænse for diskursens indhold. Altså en grænse for det at være indvandrer i 
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Danmark. Alle beskrivelser af individerne i parallelsamfundene knytter sig til en betegnelse for at 

være det, der bekæmpes både i statsministerens nytårstale såvel som i udspillets konkrete initiativer.  

For at elementerne, der knyttes til indvandrere, giver mening forhold til hinanden i diskursen, skal 

elementerne forstås inden for diskursens eget negative forhold til noget andet (Andersen 

1999:95).  Elementerne ophæver altså per automatik deres indbyrdes forskellighed ved at stå i en 

ækvivalent modsætning til noget andet. På den måde opnår de en sammenhæng inden for 

konstruktionen af indvandrerens egen negative grænse og skaber et fælles forhold (Laclau 

2002:141f; Hansen 2005:183). 

I udspillet fra regeringen er der dermed dannet en diskursiv grænse for, hvilken identitet 

indvandreren kan indtage. Gennem den negative forskel skabes der en ækvivalent sammenhæng 

mellem det, at ”når frihed, demokrati, ligestilling og tolerance ikke accepteres som grundlæggende 

værdier” (Regeringen 2018:2), så kan man ikke tilhøre det danske samfund – man står i 

modsætning til det danske samfund. 

 

3.3.2	Problemet,	der	er	selvforskyldt	

I udspillet placeres problemet hos indvandrere, som ikke besidder de elementer, der gøres 

essentielle for det danske samfund: frihed, demokrati, ligestilling, frisind, retssikkerhed og 

tolerance. Grunden til, at de ikke besidder disse værdier, skyldes i regeringens diskurs, at de lever 

isoleret og derfor ikke tillærer de værdier og normer, der karakteriserer Danmark: 

(…) der er for mange, der ikke deltager aktivt. Der er opstået parallelsamfund blandt 

personer med ikke-vestlig baggrund. Alt for mange indvandrere og efterkommere er endt 

uden tilknytning til det omgivende samfund. Uden uddannelse. Uden job. Og uden at kunne 

et tilstrækkeligt dansk (Regeringen 2018:4) 

Den manglende tilknytning skyldes derfor deres manglende engagement i det danske samfund. Med 

udgangspunkt i ovenstående citat bliver indvandrerne mistænkt for at være uambitiøse og 

umotiverede gennem artikulationen om deres manglende kundskaber og tilknytning til samfundet 

og til arbejdsmarked og lokalsamfund. Den tomme betegner for denne gruppe af mennesker udvider 

hermed den ækvivalente kæde med manglende sprogkundskaber og beskæftigelse. De distanceres 

til det danske samfund gennem deres fælles manglende evne og vilje til at være aktive individer: 
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Den enkelte indvandrer har selv det største ansvar. For at lære dansk. For at få job og blive 

en del af lokalsamfundet. For at blive integreret i sit nye hjemland. Alt for få har grebet de 

muligheder, som Danmark tilbyder. På trods af at Danmark er et samfund med tryghed, 

frihed, gratis uddannelse og gode jobmuligheder (Regeringen 2018:5) 

I udspillet pålægges ansvaret for den manglende aktivitet gruppen af indvandrere. Ved ikke at have 

grebet de muligheder Danmark tilbyder, har de indirekte skabt den modkultur, som regeringen 

beskriver. Diskursen pålægger indvandreren en manglende lyst til at engagere sig og forskyder 

problemet om manglende integration til individet selv. Yderligere skabes der en ækvivalent 

sammenhæng mellem manglende danske værdier og indvandrerens manglende lyst. 

Ansvaret forskubbes dermed til indvandreren selv, da det er selvsamme, der ikke vil tilpasse sig 

normen for dansk kultur: ”De fleste borgere med ikke-vestlig baggrund kommer fra samfund, som 

bygger på et markant anderledes værdigrundlag end det danske” (Regeringen 2018:7). Diskursen i 

udspillet tegner hermed også et billede af, at indvandrerens baggrund er afgørende. Ved ikke at 

have et værdi- og normsæt, som afspejler de danske, har de ikke en forståelse af, hvordan man lever 

i Danmark. Det problematiserer yderligere deres chancer for vellykket integration for individet og 

det offentliges chancer for at styre dem. 

	

3.3.3	Problemet,	de	selv	skal	løse	

Som tidligere skrevet, siger regeringen, at ”den enkelte indvandrer [selv har] det største ansvar ” 

(Regeringen 2018:5). En stor del af diskursen drejer sig om at nedbryde modkulturen hos 

indvandrerne, men også om at gøre dem til aktive medborgere. Det er indvandrerne, ifølge 

regeringens udspil, selv ansvarlige for. Sigtet med initiativerne er at omvende den manglende 

aktivitet til et redskab for produktivitet og samhørighed med resten af den danske befolkning: 

”Borgere i parallelsamfund skal gøres til medborgere, der bidrager til samfundet – økonomisk såvel 

som menneskeligt. På linje med alle andre danskere” (Regeringen 2018:7). 

Regeringen sætter hermed en standard for danske værdier, der beskrives gennem den diskursive 

grænse til modkulturen hos den tomme betegner. Ved at fastlægge kulturforskellen er der også en 

grænse for acceptable værdier i det danske samfund. Det er dem, indvandrere forventes aktivt at 

tilegne sig for at blive en del af socialiteten i landet, de bor i. De kulturelle egenskaber, der 

defineres gennem danske værdier og normer, er derfor afgørende for, at indvandrere, der artikuleres 
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som en form for ikke-borgere, kan blive en del af de borgere, der bidrager til samfundet – 

økonomisk såvel som menneskeligt. 

Diskursen i parallelsamfundsudspillet distancerer indvandrernes egenskaber til de danske ved at 

fratage dem en identitet, som er bidragende til fællesskabet. De bliver i diskursen sat uden for et 

dansk fællesskab, da de ikke kan leve op til de forventninger, der stilles til danske borgere. 

Yderligere italesættes det, at de ikke deltager aktivt i samfundet og på arbejdsmarkedet, og deres 

passivitet bliver dermed afgørende for, at integrationen ikke er lykkedes. Diskursen konstruerer 

hermed en gruppe i samfundet, der besidder en manglende lyst og vilje til integration, hvilket gør 

indvandrerne til kilden til integrationsproblemerne i Danmark. 

På denne måde skabes der en ækvivalent sammenhæng mellem manglende kundskaber og vilje til at 

være en del af fællesskabet. Indvandreren skal derfor, som de umotiverede ikke-borgere de er, 

motiveres og sættes i stand til selv påtage sig ansvaret for at blive medborgere og blive integreret, 

da staten ikke kan integrere folk, der ikke selv viser vilje til tilpasse sig fællesskabets normer og 

værdier. 

Man har derfor bevæget sig væk fra 1970’ernes velfærdsstrategi om velfærd som middel til 

nedbrydning af kulturforskelle i Danmark. I stedet er 1990’ernes tanker om selvaktivering, 

forpligtelse og krav om deltagelse taget til (Torfing 2004:25). Denne forandring peger på, at det 

diskursive felt for integrationen af indvandrere i Danmark fra 1970-2018 har flyttet grænserne for 

ansvar og forsørgelse, men også i forholdet mellem individ og stat. 

 

3.4	Delkonklusion	

Vi kan på baggrund af analysen konkludere følgende. I 1970’erne anerkender man, at den stigende 

indvandring har betydning for samfundets sammensætning. Arbejds- og Socialministeriets arbejde 

peger på, at indvandreren skal sidestilles med borgerne hvad angår rettigheder og understøttelse fra 

staten. De artikuleres som en sårbar gruppe, der skal beskyttes og imødekommes gennem forståelse. 

Forståelsen handler specifikt om, at staten må tage ansvar for den nye gruppe af borgere og give 

dem de bedste forudsætninger for succesfuldt at kunne integreres socialt såvel som på 

arbejdsmarkedet. Dog kan vi også se de første tegn på, at staten ønsker at motivere borgere gennem 

eksempelvis undervisningsplaner, der skal sætte dem i stand til at agere selvstændigt i deres egen 

tilpasning til samfundet. 
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Det leder os til et diskursivt skift i 1990’erne. Her kigger man i højere grad end tidligere på, 

hvordan man kan afveje ansvaret, så der sker en mere ligelig fordeling af ansvar mellem borger og 

stat. Vi identificerer i denne periode, at der ligger en umulighed i, at indvandreren kan bevare en 

uændret kulturel identitet i integrationsprocessen, hvilket ændrer indvandrerens position som sårbar 

og trængende til også at skulle være medskabende og ansvarlig for sin egen integration. Der er 

således skabt et større diskursivt incitament til, at indvandreren selv må bidrage og tage ansvar for 

at tilpasse sig sprog, kultur, værdier og normer. I forlængelse af det større ansvar, der gives til 

indvandrerne, ser vi imidlertid også, hvordan de artikuleres som en magtesløs gruppe, der ikke har 

evnen til at tage imod det ansvar. 

Der sker dermed endnu et diskursivt skift, som leder os til parallelsamfundsudspillet i 2018. Her har 

man sluppet idéen om at afveje ansvaret, og man søger i stedet at ansvarliggøre indvandreren for de 

opgaver, som staten tidligere havde et mere eller mindre udelukkende ansvar for. Diskursivt bliver 

de positioneret som ikke bare evneløse og passive, men også viljeløse og til last for samfundets 

sammenhængskraft. I udspillet positioneres indvandreren - i kraft af sin manglende evne og vilje til 

at indgå i samfundet - som et objekt for kontrol og styring: De må nødvendigvis motiveres og sættes 

i stand til at blive aktive medborgere. Integrationspolitikken i 2018 bliver dermed også et diskursivt 

brud med 1970’ernes social- og arbejdsmarkedspolitik hvad angår statens ansvar overfor individet, 

og det klargøres således, at med integration følger ikke kun rettigheder, men også en pligt til at tage 

ansvar for at komme ud af de isolerede parallelsamfund og ind i det velfungerende danske samfund. 
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Kapitel 4: Analysedel 2 - Den teknologiske 

analyse 

Kapitel 4 er en analyse, der med udgangspunkt i Foucault og relaterede tankegange vil undersøge, 

hvordan indvandrerne søges styret fra den position og de egenskaber, de har fået i diskursen, til en 

mere ‘ideel’ position som aktiv medborger. Mere konkret ønsker vi at undersøge: Igennem hvilke 

teknologier og rationaler søges indvandreren styret til at styre sin egen integration? 

 

4.1	Den	neoliberale	tendens		

Inden vi undersøger, igennem hvilke teknikker og teknologier indvandrerne styres, vil vi forklare, 

hvordan den konstruerede position kan ses som et produkt ikke alene af den socialpolitiske 

udvikling – som vist i første analysedel – men også af moderne styringsformer. Gennem de senere 

år har vi set en neoliberal tendens til, at vestlige velfærdssamfund i højere grad har søgt at løse 

deres problemer ved at lægge ansvaret over på borgeren. Borgeren skal ”blive selvstyrende og 

dermed lette det offentlige fra dets forpligtelse til at styre,” som det lyder fra Cruikshank (2003:31).  

 

Samfundets kompleksitet bliver så at sige flyttet over på det enkelte individs skuldre. At 

indvandrere skal blive selvansvarlige, selvforsørgende, selvstyrende individer er altså ikke en 

tendens, der gør sig gældende alene i diskursen om integration. Arbejdsløse, utilpassede unge, 

skolebørn, ældre, enlige mødre og alkoholikere skal gøres ansvarlige for deres egen helbredelse, 

læring, behandling og integration (Andersen 2003:10ff; Mik-Meyer & Villadsen 2007:10f). Målet i 

den neoliberale forestilling om styring er at sikre borgernes ukrænkelige autonomi og realisere 

deres potentiale for selvstyring ved at sikre det, der antages allerede at være der (Mik-Meyer & 

Villadsen 2007:12ff). Det antages altså, at individer har et potentiale og en kapacitet til at styre sit 

eget liv på en ansvarsfuld og viljestærk måde. 

  

Her kommer vi til en af de fundamentale pointer ved neoliberalismen. Med et diskursivt skabt 

individ, der har potentiale til at handle ansvarsfuldt og på egen hånd, bliver statens opgave at sørge 

for, at det enkelte individ finder frem til det potentiale og derigennem sætte individet fri – dog uden 
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at styre for meget og uden at kvæle individets egenvilje (Mik-Meyer & Villadsen 2007:12ff). 

Fremkomsten af liberalismen faldt, ifølge Barry, Orsborne og Rose (1996), sammen med 

  

the discovery that political government could be its own undoing, that by governing over-

much, rulers thwarted the very ends of government. Hence liberalism is not about 

governing less but about the continual injunction that politicians and rulers should govern 

cautiously, delicately, economically, modestly (Barry, Orsborne & Rose 1996:8) 

  

At flytte kompleksiteten og ansvaret over på borgerne er altså ikke ensbetydende med, at borgerne 

styres mindre, og at de får mere selvbestemmelse og frihed. Neoliberalismen arbejder i stedet med 

en frihed, der snarere end at være en form for anarkisk frihed, hvor folk kan gøre, som de har lyst 

til, er en reguleret og ansvarliggjort frihed (Barry, Orsborne & Rose 1996:8): borgerne er eller skal 

gøres ansvarlige til at forvalte deres egen frihed inden for nogle fastsatte rammer. Hvis offentlige 

myndigheder styrer for meget, vil målet med styringen gå tabt, og man vil opnå det modsatte af, 

hvad der var ønsket (Foucault, i Barry, Osborne og Rose 1996:9). 

 

Derfor søger myndigheder og institutioner at styre ‘på afstand’ gennem anvendelse af bestemte 

former for ekspertise og teknikker, der fremstår som kommende ikke fra staten, men fra autonome 

og apolitiske professioner og videnskaber. Staten er ikke længere den altdominerende, styrende 

faktor i samfundet, og i neoliberalismen anses det for at være en del af – og en afgørende 

forudsætning for – styring: ”This “retreat from the State” is also itself a positive technique of 

government; we are perhaps witnessing a “degovernmentalization of the State” but surely not “de-

governmentalization” per se” (Barry, Osborne & Rose 1996:11). 

  

4.2	Styring	gennem	lokalsamfund	

Vi ser altså, hvordan der er sket en uddifferentiering af styringen, som – hvis den skal fungere i et 

samfund med autonome, selvansvarlige individer – skal komme fra andre steder end en 

altdominerende og universelt overgribende velfærdsstat. Det er en pointe, Nikolas Rose (1996) 

deler i sin analyse af, hvordan det sociales død har banet vejen for lokalsamfund som 

styringsredskab. Med det sociale menes en diskursivt skabt ‘realitet’, der sætter rammerne for, 

hvordan vi tænker og skaber kollektive erfaringer, snarere end der menes en bestandig eksistentiel 

sfære (Rose 1996:329). I sin analyse argumenterer Rose for, at den sociale velfærdsstat, som vi 
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kender den, er ved at gå i opløsning, og at vi i stedet ser ”a new emphasis on the personal 

responsibilities of individuals, their families and their communities for their own future well-being 

and upon their own obligation to take active steps to secure this” (Rose 1996:327). Vi er - i tråd 

med med den socialpolitiske og diskursive udvikling, vi fremviste i første analysedel - gået fra 

nationalstatslig styring til styring af lokalsamfund. 

  

Tager vi udgangspunkt i nutidens integrationsindsatser kan man betragte de senere års fokus på 

ghettoer som en form for lokal styring. I 2010 indførte det daværende Socialministerium en såkaldt 

ghettoliste, der kategoriserede 29 udsatte boligområder som ghettoer ud fra kriterier om uddannelse, 

kriminalitet, arbejdsløshed og etnicitet. ”Vi skal sætte ind over for de områder, som lukker af over 

for det omkringliggende samfund,” (Regeringen 2010:5) som det lød ved lanceringen af den første 

ghettoliste. Man kan med Roses ord sige, at boligområderne på ghettolisten 

  

became zones to be investigated, mapped, classified, documented, interpreted (…) to be 

taken into account in numberless encounters between professionals and their clients, whose 

individual conduct is now to be made intelligible in terms of the beliefs and values of 'their 

community' (1996:332) 

  

Siden da har forskellige udsatte boligområder været genstand for bestemte problematiseringer og 

løsninger ved at havne på ghettolisten. Senest er den nuværende regering kommet med et 

parallelsamfundsudspil i kampen for at nedbryde de udsatte områder i Danmark. Udspillet vil give 

staten mulighed for bl.a. at rive bygninger ned i særligt belastede områder; at kræve en ændring i 

fordelingen af elever på gymnasier, såfremt det enkelte gymnasium har udsigt til at få for mange 

elever med udenlandsk baggrund; at belønne kommuner, hver gang en indvandrer eller 

efterkommer består folkeskolen; at tvinge forældre til at få børn passet; at sanktionere folkeskoler, 

der har for mange fagligt svage elever; at indføre målrettede sprogprøver for børn i de 0. klasser, 

hvor en tredjedel af børnene er bosat i ghettoer; at straffe forældre for elevers pjækkeri; at give 

dobbelt straf til personer, der begår kriminalitet i bestemte zoner i ghettoområderne; at sætte 

ressourcestærke personer foran i køen til en bolig; og at trække i den økonomiske ydelse til 

tilflyttere i et ghettoområde (Mansø & Himmelstrup 2018). 

  

Parallelsamfundsudspillet bliver et program i afgrænsningen af en ny sektor eller et nyt territorium 

for styring, hvor man kan administrere den individuelle og kollektive eksistens (Rose 1996:331f). 
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Måden, hvorpå denne nye administrerbare sektor kan italesættes, skabes i første omgang ved at lave 

en klar distinktion mellem dem, der bor i ghettoområder, og dem, der bor i det danske samfund: De 

borgere, der bor i parallelsamfundet ”skal gøres til medborgere, der bidrager til samfundet – 

økonomisk såvel som menneskeligt. På linje med alle andre danskere” (Regeringen 2018:7). Som 

fremanalyseret i den første analysedel kan vi se, at borgerne i parallelsamfundene ikke er ‘rigtige’ 

borgere endnu. De er borgere, men også kun til den grad, at de har potentiale til at blive ansvarlige, 

selvforsørgende medborgere, hvilket er målet i integrationsindsatsen såvel som i andre indsatser for 

socialt udsatte borgere. 

  

Hermed ser vi, hvordan der opereres med, hvad Foucault kalder dividing practices (Foucault 

2000:326). I første omgang skabes der en opdeling i befolkningen mellem dem, der er medborgere, 

og dem, der ikke er det. Medborgerne bidrager til samfundet økonomisk og menneskeligt, og de er 

en del af det almindelige Danmark – et samfund med tryghed, frihed, gratis uddannelse og gode 

jobmuligheder (Regeringen 2018:5ff). Borgerne i parallelsamfund har isoleret sig og er uden reel 

kontakt til det almindelige Danmark, og i kraft af bl.a. deres manglende danske værdier, manglende 

tilknytning til arbejdsmarkedet og udøvelse af social kontrol er de en direkte trussel mod det 

velfungerende danske samfund (Ibid.). Man kan altså sige, at der skabes en opdeling mellem de 

inkluderede og de ekskluderede. 

  

I sin analyse af lokalsamfund ser Rose denne opdeling ske som en måde, hvorpå vestlige, 

industrielle samfund forstår, kategoriserer og arbejder med de individer, der skal styres af andre og 

af dem selv (1996:340). Rose ser det som en omkodning af Foucaults adskillelsespraksis og 

betegner den som en opdeling mellem the affiliated og the marginal: Førstnævnte er de inkluderede, 

som via deres økonomi, uddannelse og moral har, hvad der skal til for at indtage rollen som aktive 

og ansvarlige medborgere; sidstnævnte er de marginaliserede, som menes at være tilknyttet et slags 

anti-lokalsamfund, hvis moral, adfærd og livsstil anses for at være en trussel mod offentlig og 

politisk ro og orden (Ibid.). Førstnævnte kan overlades trygt til at tage de rigtige beslutninger; 

sidstnævnte er dømt uegnede til at forvalte deres egen frihed og til at kunne tage beslutninger på 

egen hånd (Valverde 1996:360ff). 

  

I anden omgang ser vi også, hvordan der skabes en opdeling inde i den enkelte marginaliserede, 

ekskluderede ‘ghettoborger’. I sit speciale om udvælgelsen af kvoteflygtninge viser Kohl, hvordan 
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subjekter, der ikke har været igennem en ‘vanens disciplinering’ i skolesystemet, skal bearbejdes 

for at opnå en bestemt solidarisk etik og for dermed at få adgang til velfærdsstaten (2009:44). Noget 

lignende gør sig gældende i diskursen om de borgere, der bor i ghettoområder. Som nævnt tidligere 

lægger regeringen bl.a. op til, at børn skal sprogtestes, at det skal være obligatorisk for forældre at 

få deres børn passet i en dagsinstitution, og at personer, der begår kriminalitet i visse udsatte 

områder, skal straffes dobbelt så hårdt som normalt. Det synes altså, at disse borgere, ligesom 

kvoteflygtninge, skal styres gennem en række tiltag, der har til formål at bearbejde – og få borgerne 

til selv at bearbejde – deres negative træk. Tiltagene skal være med til at installere en etik, der gør 

det muligt for borgerne at forvalte deres frihed ansvarligt, hvilket dermed kan give dem adgang til 

det danske samfund og til rollen som den aktive, selvansvarlige medborger. 

  

Hvis vi for en stund kigger uden for ghettosamfundet, er det muligt at få øje på individer i virtual 

communities, som også bliver genstand for adskillelsespraksisser. Virtual communities er en slags 

fællesskab eller lokalsamfund, der i modsætning til ghettoen ikke er forbundet med et geografisk 

sted, men som holdes sammen gennem et netværk af kommunikation, symboler, billeder og andre 

identifikationspunkter: eksempelvis the gay community eller the Asian community (Rose 1996:333). 

Man kan argumentere for, at indvandrere på samme vis udgør et fællesskab, der som gruppe er 

differentieret fra resten af den danske befolkning. Eksempelvis gennem integrationsloven, der ud fra 

integrationskriterier fastlægger, hvem der skal integreres, altså hvem der endnu ikke er medborgere 

og helst skal blive det. Denne gruppe menes ofte ikke at være blevet kulturelt normaliseret, og de 

skal derfor igennem en række programmer og kurser, så deres indre kan bearbejdes i håbet om at få 

en accepteret plads i det danske samfund. 

  

4.3	‘Geografiseringen’	og	problematiseringen	af	områder	

Vender vi tilbage til ghettosamfundet og parallelsamfundsudspillet, er det interessant at se, hvordan 

beboerne beskrives over en bred kam. Beboerne i ghettoerne tager ikke ”tilstrækkeligt ansvar”; ”de 

deltager ikke aktivt i det danske samfund og på arbejdsmarkedet”; de er ”en gruppe borgere, som 

ikke tager danske normer og værdier til sig”; de regner kvinder ”for mindre end mænd”; og ”social 

kontrol og manglende ligestilling sætter snævre grænser for den enkeltes frie udfoldelse” 

(Regeringen 2018:5). Det klargøres enkelte gange i ghettoudspillet, at disse beskrivelser handler om 

store dele af borgerne og altså ikke alle borgerne i parallelsamfundene. Imidlertid lægger udspillet 
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op til, at initiativerne til at dæmme op for den afvigende adfærd rammer alle beboerne og ikke kun 

de, der tilskrives ovenstående egenskaber og adfærdsmønstre. 

  

Her kan der drages en tydelig parallel til, hvad Mariana Valverde kalder geographicalization of 

spaces (Valverde 1996:368). Hendes argument er, at det under liberalismen er nemmere at tilskrive 

spaces – områder – en række iboende karakteristika, end det er at tilskrive personer iboende 

karakteristika. Valverde skriver videre: ”This would imply that it is the space that is responsible for 

the personality (…) And by associating government with space, the impression is created that 

everyone in that space is equally subject to a single government” (Ibid.:368). De mennesker, der 

bor i ghettoen, er altså i diskursen uansvarlige, passive og nærmest ugidelige i forhold til danske 

værdier alene i kraft af, at de er bosat i en ghetto. Ghettoen kan på en måde ses som et konstrueret 

space, hvori dets befolkning – om man er mand eller kvinde, ung eller gammel, tilflytter eller 

mangeårig beboer – har en bestemt adfærd, der netop er tilskrevet det space. Denne viden om 

udvalgte sociale områder er central i den liberale styring (Valverde 1996:369), og den åbner et 

mulighedsfelt for styringsindgreb over for beboerne, som bliver underlagt bestemte regler og 

initiativer i kraft af deres bopæl: fx at tilflyttere til et ghettoområde trækkes i økonomiske ydelser, 

og at personer, der begår kriminalitet i udvalgte områder, skal straffes dobbelt så hårdt som normalt. 

  

Med ovenstående iagttagelser in mente er det interessant for en stund at vende blikket mod en 

rapport fra Kraks Fond Byforskning fra 2016. Rapporten viste, at de udsatte boligområder – 

ghettoerne – stort set ikke har oplevet nogen udvikling i beboersammensætningen siden 1985 

(Kraks Fond Byforskning 2016:10). Områderne har over en periode på næsten tre årtier haft den 

største andel af personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, den største 

andel med flest kriminelle domme og den største andel med den laveste indkomst og uddannelse – 

og over samme periode har områderne oplevet en kraftig vækst i andelen af ikke-vestlige 

indvandrere og efterkommere (Ibid.:10). Boligområderne er altså ligeså ‘udsatte’ nu som for 30 år 

siden, og alligevel har de oplevet at være genstand for stigende – eller i al fald skiftende – 

problematiseringer og løsninger fra politisk hold, bl.a. i form af indførelsen af ghettolisten i 2011 og 

en række ghettoplaner med målet om at bearbejde eller udrydde disse områder. Her vil det for en 

stund være relevant at inddrage Foucaults beskrivelse af, hvordan noget problematiseres: 
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Problematization doesn’t mean the representation of a pre-existing object, nor the creation 

through discourse of an object that doesn’t exist. It is the set of discursive and non-

discursive practices that makes something enter into the play of the true and the false and 

constitutes it an object for thought (whether under the form of moral reflection, scientific 

knowledge, political analysis, etc.) (1988a:257) 

  

Boligområderne er altså, om de bliver kaldt ghettoer, udsatte områder eller noget tredje, ikke 

eksisterende objekter, der fx med indførelsen af ghettolisten bliver repræsenteret gennem diskursen 

om ghettoer. Områderne er nærmere blevet gjort til objekter, der via en bestemt problematisering 

skal overvejes, analyseres og behandles. 

  

Denne problematisering er ifølge Foucault ikke en konsekvens af en bestemt situation. Det er 

nærmere et ‘svar’ på en bestemt situation givet af bestemte individer, ”although you may find this 

same answer given in a series of texts, and at a certain point the answer may become so general 

that it also becomes anonymous” (Foucault, i Deacon 2000:140). 

  

I en analyse af en given problematisering vil det være Foucaults ønske, at undersøgeren søger at 

afselvfølgeliggøre det ‘svar’, den problematisering, der er givet så mange gange, at det er blevet 

anonymt og selvfølgeligt – i det her tilfælde ghettosamfundet og de problemer, det skaber for resten 

af samfundet. Det vil i samme ombæring være ønsket at huske på, at ”[to] one set of difficulties, 

several different responses can be made simultaneously” (Ibid.:139) – altså at der kan være flere 

forskellige svar til en bestemt problemstilling. Undersøgerens rolle vil her være at undersøge, hvilke 

praksisser der har gjort svarene og problematiseringerne mulige, og hvilke dispositiver og rationaler 

problematiseringerne er sket med reference til. Som vi vil komme ind på senere i opgaven, synes 

det at være tilfældet, at der i styringen og problematiseringen af indvandrere og ghettosamfund 

oscilleres mellem det disciplinære dispositiv, sikkerhedsdispositivet og til tider det pastorale 

dispositiv. Sagt med andre ord gøres indvandrere og ghettosamfund både til objekt for suveræne og 

pastorale praksisser og for selvstyring. 

  

Med udgangspunkt i ovenstående kan vi altså sige, at ghettoområderne ikke eksisterer – og dog. I 

sin analyse af fremkomsten af civilsamfundet viser Kaspar Villadsen (2016), hvordan 

civilsamfundet er, hvad Foucault kalder en transactional reality: civilsamfundet eksisterer ikke, 

men er opstået som et object for thought, der eksisterer i kraft af de praksisser, der relaterer sig til 
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civilsamfundet. ”Although these ’things’ are constructed in discourse, they still have a reality in 

terms of real effects, since practices have recourse to it, invoke it, and organize themselves in 

relation to it,” som Villadsen udtrykker det (2016:11). Ghettoområderne kan i denne forstand ikke 

antages at eksistere i sig selv, men de eksisterer i kraft af de praksisser – ghettolisten, 

parallelsamfundsudspillet – der relaterer sig til begrebet. Praksisserne har brug for ghettoens 

”eksistens”, for at fx parallelsamfundsudspillet har nogle fordærvede områder og beboere, der skal 

bearbejdes. Ghettoområderne er altså en art problemkategori, der er konstrueret som noget, der skal 

tænkes over og bearbejdes. Man kan sige, at der gennem ghettobegrebet er skabt et blik, igennem 

hvilket man iagttager udvalgte områder. 

 

4.4	Ghetto	som	teknologi	

Ghettobegrebet – og de medfølgende programmer såsom parallelsamfundsudspillet – vækker 

minder om de processer, hvorved en styringsteknologi fungerer. Der har været mange forsøg på at 

definere Foucaults teknologibegreb, men især Nikolas Rose kommer med en brugbar version i 

forhold til denne opgave: 

  

A technology of government, then, is an assemblage of forms of practical knowledge, 

with modes of perception, practices of calculation, vocabularies, types of authority, forms 

of judgement, architectural forms, human capacities, non-human objects and devices, 

inscription techniques and so forth, traversed and transected by aspirations to achieve 

certain outcomes in terms of the conduct of the governed (1999:52) 

  

Ud fra Roses definition kan vi anskue ghettobegrebet som en teknologi, der gennem en samling af 

viden, teknikker og kapaciteter fungerer som et sæt briller, som et bestemt blik, hvorigennem de 

udvalgte områder iagttages. I det følgende vil vi komme ind på nogle af de væsentlige elementer, 

der muliggør ghettobegrebets funktion som teknologi. 

  

4.4.1	Kalkulationspraksisser	

I første omgang er ghettobegrebet og -områderne kun blevet til i kraft af bestemte beregninger. Et 

område kan karakteriseres som en ghetto, hvis den opfylder tre ud af fem kriterier, fx at mere end 

halvdelen af beboerne er ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, eller at mere end halvdelen 

mellem 30 og 59 år alene har en grunduddannelse. Derudover fremgår det af 
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parallelsamfundsudspillet, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i 2015 kostede Danmark 

36 milliarder kroner, og at danskerne kunne have sparet 17 milliarder kroner, hvis indvandrere og 

efterkommere havde været i arbejde i samme omfang som danskere (Regeringen 2018:5). 

Endvidere ser vi statistikker – i parallelsamfundsudspillet såvel som i medborgerskabsundersøgelser 

og deslige – der bl.a. viser, at 15 pct. af familier med ikke-vestlig baggrund lever det, der betegnes 

som ‘relativt isoleret fra det øvrige samfund’; at to tredjedele af beboere i de udvalgte udsatte 

områder er ikke-vestlige; at 40 pct. af ikke-vestlige personer finder, at manden er familiens 

naturlige overhoved, imens kun hver tiende dansker mener det samme; og at hver tredje ikke-

vestlige indvandrer er det, der betegnes som langvarigt passiv og har været det i mindst fire ud af de 

seneste fem år (Ibid.:5ff). 

  

Vi kan altså se, at visse områder gennem beregninger fra bl.a. Finansministeriet kan kategoriseres 

som et ghettoområde og dermed som et område, der bliver genstand for en række løsninger med 

formålet at udrydde eller bearbejde området. Områderne er med Roses ord blevet gjort ”calculable 

by a whole variety of reports, investigations and statistical enquiries, [which] is the premise and 

objective of a range of governmental technologies and is to be acted upon in a multitude of 

authoritative practices and professional encounters” (1996:352). 

  

I 1970’ernes USA fremkom en opfattelse af ‘underklassen’, hvor kvantitative fakta om borgere og 

deres varierende niveau af høflighed, manerer og generelt gode opførsel blev omkodet til kvalitative 

forskelle og karakteristika ved beboerne (Rose 1996:345). Noget lignende synes at gøre sig 

gældende på integrationsområdet, herunder i parallelsamfundsudspillet, hvor producerede tal og 

statistikker om ghettoborgernes adfærd (”langvarigt passiv”) og værdier (”manden er familiens 

naturlige overhoved”) bliver omkodet til en kvalitativ egenskab for området som helhed: i ghettoer 

bor borgere, der ikke har taget ansvar for egen situation; der ikke tager de danske værdier til sig; der 

ikke har viljen til at tage aktiv del i samfundet. Kvantitative elementer bliver altså til kvalitative 

elementer, der er med til at fremmedgøre beboerne i kraft af deres afvigende adfærd, og som skal 

bearbejdes, så beboerne kan blive aktive medborgere og en del af det omgivende samfund. 

  

4.4.2	Den	fælles	subjektivitet	

Det fører os til de menneskelige egenskaber, som ghettoteknologien giver os et blik for. Vi har 

tidligere beskrevet, hvordan liberale velfærdsstater gør brug af adskillelsespraksisser i styringen af 
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deres borgere. Denne måde at adskille mennesker på er, ifølge Rose, med til at skabe og 

problematisere visse abjected – ynkelige, uduelige, foragtelige – personer, sektorer og områder, 

som nødvendigvis må være genstand for opmærksomhed og reformer: fx underklassen, de 

ekskluderede, de marginaliserede (1996:345). Disse abjekter – ydersiden af den ideelle aktive 

medborger – er på den ene side opdelte. Indvandrerne er opdelt i underkategorier såsom utilpassede 

unge eller arbejdsløse hjemmegående kvinder, fordi deres vanskeligheder er forskellige, og fordi de 

vanskeligheder derfor skal adresseres af forskellige, relevante eksperter (Rose 1996:346). På den 

anden side er abjekterne forenede både etisk og rumligt. De er forenet etisk i og med, at de 

beskrives som en gruppe, der ikke har viljen til at tage danske værdier til sig, til at tage imod de 

tilbud, samfundet har givet dem, og til at tage ansvar for deres egen situation – det værende en 

situation som utilpasset, arbejdsløs eller noget tredje. Samtidig er de forenet rumligt, som vist 

tidligere, gennem marginaliserede spaces som ghettoen, der alene i kraft af den geografiske 

placering kommer til at tilskrive dets beboere bestemte egenskaber og kapaciteter. 

  

Barbara Cruikshank viser denne pointe om forening af menneskelige egenskaber i sin analyse af, 

hvordan fattigdom i 1960’ernes USA søgtes løst gennem skabelsen af én fattig gruppe med én 

subjektivitet (2003:38). I USA's kamp mod fattigdom blev de fattiges subjektive følelse af 

magtesløshed lagt til grund for fattigdommen. Man erkendte, at der var objektive grunde til 

fattigdommen – lave lønninger, racisme og arbejdsløshed – men det var altså de subjektive grunde – 

de fattiges apati og manglende politiske handling – der var problemet, og som derfor blev målet i de 

programmer, der skulle afhjælpe fattigdommen. Der blev skabt en kategori af ‘de fattige’, the other 

America, på kryds og tværs af geografi, køn, race, klasse, alder osv., og denne gruppering kunne af 

regeringen ”bruges i politiske argumenter og administrative beslutninger” (Rose, i Cruikshank 

2003:38). De fattige, forskellige som de var, blev konstitueret som en gruppe med fælles problemer 

og interesser; de blev konstitueret med én fælles subjektivitet. 

  

Ghettoerne kan siges at repræsentere en dansk pendant til the other America: ”De steder, hvor vi 

har fået parallelsamfund, skal Danmark blive Danmark igen” (Regeringen 2018:6). I den første 

analysedel kunne vi se, hvordan der i parallelsamfundsudspillet er blevet skabt en ækvivalent 

sammenhæng mellem på den ene side manglende danske værdier og tilknytning til samfundet og på 

den anden side indvandrernes manglende evne og lyst til netop at engagere sig i samfundet. Man 
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har altså formået at skabe fælles problemer og interesser – en fælles subjektivitet – på baggrund af 

en forestilling om en af indvandrerne skabt ”modkultur” og ”parallelkultur” (Regeringen 2018:5ff). 

 

Gennem disse forestillinger bliver dele af samfundet fremmedgjort, ligesom vi så det i 1800-tallets 

Danmark i beskrivelsen af de fattiges pjalteborge: ”Der er egne i samfundet, hvor forestillingerne 

ikke er vores, hvor lovene er anderledes, livet er noget andet end vores, de dyrker andre guder, de 

forstår os ikke, og vi forstår ikke dem” (Lützen 2013:135). Ghettoerne er altså the other America, 

pjalteborgene, hullerne i Danmarkskortet, hvor der hersker andre religioner, viljer, værdier og 

adfærdsmønstre. Disse områder, beboere og egenskaber – abjekter – er skabt gennem en fælles 

subjektivitet og bliver lagt til grund for den manglende integration. Derfor bliver de også det, der 

skal bearbejdes, for at integrationen kan lykkes. 

  

4.4.3	De	beregnelige	stereotyper	

Organiserende for den fælles subjektivitet er nogle stereotypiske figurer. I diskursen om integration 

og ghettoer ser vi ofte bestemte repræsentanter for den modkultur, der angiveligt er skabt i visse 

dele af landet. En af de repræsentanter er den hjemmegående indvandrerkvinde. Grundet 

patriarkalske familieformer holdes hun inden for hjemmets fire vægge, og ofte fingerer hun 

sygdomme til kommunen, så hun kan undgå jobtræning, uddannelse og arbejde og i stedet passe 

hjemmet, børnene og kødgryderne: hun trækker på velfærdsydelserne uden at bidrage til samfundet 

(Bolvinkel 2016; Ryrsø 2016). 

  

Den hjemmegående indvandrerkvinde er, hvad Cruikshank (1999) kalder for the welfare queen. 

Cruikshank viser, hvordan der under Ronald Reagans valgkampagne i 1980’ernes USA optrådte en 

figur, der fik rollen som syndebuk: the welfare queen var en svindler, der misbrugte velfærdsstatens 

ydelser og skattebetalernes ønske om at hjælpe de svage (Cruikshank 1999:104f). Denne 

velfærdsdronning var ikke reel, men en myte skabt gennem det faktum, at hun var accountable, at 

hun var beregnelig: 

  

It was not the powerlessness of the welfare queen or her subjection that made her available 

as a scapegoat; rather, it was her sovereignty, her accountability, that was the condition of 

her appearance. It is the fact that she was represented and constituted as a quantifiable and 

calculable citizen-subject that accounts for her (Ibid.:105) 
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I den nutidige danske diskurs ser vi, hvordan pendanten til the welfare queen, den hjemmegående, 

arbejdsløse indvandrerkvinde, er gjort beregnelig. Som nævnt tidligere viser en undersøgelse, at 

ikke-vestlige indvandrere koster den danske stat 36 mia. kr. om året (Regeringen 2018:5). Samtidig 

viser andre undersøgelser, og mediebilledet (Bolvinkel 2016; Ryrsø 2016), at det er 

indvandrerkvinderne, der halter efter i integrationen – særligt i forhold til beskæftigelse, hvor 15 

pct. af kvinderne er i arbejde i modsætning til 47 pct. af mændene (Det nationale 

integrationsbarometer u.å.). 

  

Følger vi Cruikshanks tankegang om 1980’ernes skabte velfærdsdronning, bliver den 

hjemmegående indvandrerkvinde altså ikke integrationens syndebuk gennem hendes magtesløshed 

eller manglende deltagelse i samfundet. Det er derimod hendes suverænitet, hendes beregnelighed: 

Den hjemmegående indvandrerkvinde bliver konstitueret gennem tal og statistikker, og de tal er, 

hvad der har gjort hende tilgængelig som en af syndebukkene for den fejlslagne integration. For, 

som Cruikshank udtrykker det, “how do we account for the fact that the welfare queen’s existence 

is a myth? The short answer is, by accounting: it is numbers that constitute the body of the mythical 

queen” (1999:107). 

  

4.4.4	Genopretning	af	sikkerhed	og	‘de	tabte	lokalområder’	

En vigtig pointe at have med, når vi ser på de egenskaber, der gennem ghettoteknologien tilskrives 

borgerne, er, at de forenes som værende en trussel mod vores moderne samfund (Regeringen 

2018:5). De er en fælles gruppe af abjekter, der i kraft af deres egenskaber udgør ydersiden af det 

velfungerende samfund, og som derfor udgør en trussel mod eksistensen af det velfungerende 

samfund. De bliver til repræsentanter for det, folk frygter, og er en trussel mod den gruppe, der har 

tildelt dem rollen som abjekter. Der er blevet skabt et common mode of perception, en almen 

opfattelse, hvor ghettoen som enhed konstrueres på baggrund af en retorik om risiko og trusler 

(Rose & Miller 1992:14). 

  

En del af den neoliberale styring indebærer en etik og en logik, der foreskriver, at individers livsstil 

skal maksimeres sammenkoblet med, at individer selv er ansvarlige for enhver begivenhed, der 

truer kvaliteten af denne livsstil (Rose 1996:342). Imperativet i det moderne samfund bliver, at 
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individer skal stå til ansvar for at maksimere og optimere deres eget liv, og de har ansvaret for at 

minimere de risici, der står i vejen for det gode liv og de rigtige valg. Dette imperativ 

  

inaugurates a virtually endless spiral of amplification of risk (…) These arrangements 

within which the individual is re-responsibilized for the management of his or her own 

risk produces a field characterized by uncertainty, plurality and anxiety, thus continually 

open to the construction of new problems and the marketing of new solutions (Rose 

1996:343) 

  

Risikoen ved ghettosamfund forstærkes altså gennem fastsatte leveregler og normsæt om det gode 

liv – livet som den aktive, selvansvarlige medborger – som beboerne ikke har eller ønsker at have. 

Ghettoen som ydersiden til det velfungerende samfund bliver mulighedsbetingelsen for at skabe nye 

problematiseringer og nye løsninger for at imødekomme disse problematiseringer. Følger man 

parallelsamfundsudspillet, er der flere løsninger, men især to af dem er interessante i 

neoliberalismens øjemed. 

  

For det første skal der ske en reaktivering af ‘de tabte lokalsamfund’ gennem en mægtiggørelse af 

borgerne. I sin analyse af lokalsamfund viser Rose, hvordan fx programmer for byfornyelse 

arbejder med en forestilling om, at visse områder har mistet ‘den lokale ånd’ (1996:336). 

Programmerne skal genskabe ånden og lokalsamfundet og forudsætter dermed også, at 

lokalsamfundet per definition eksisterer, og at der er nogle ‘naturlige’ dyder, som midlertidigt er 

blevet tabt på gulvet. På samme måde forudsættes i parallelsamfundsudspillet nogle af de samme 

naturlige dyder i bestemte områder: Danmark skal være Danmark igen i de områder, hvor vi har 

fået parallelsamfund. Modløshed skal vendes til håb, som det lød ved lanceringen af 

parallelsamfundsudspillet (Kronberg 2018). En reaktivering af de områder kræver, at beboerne 

mægtiggøres gennem en konstituering af beboerne, skolerne, boligforeningerne etc. som ét 

lokalsamfund: både forældre, skoler og boligorganisationer stilles til ansvar for, at deres område 

klarer sig bedre (Regeringen 2018:14ff). Udviklingen fra modløshed til håb og fra marginalisering 

til inklusion skal ske ved at lægge ansvaret ud i lokalområderne, hvor de enkelte ghettobeboere skal 

tage ansvar – som de aktive, selvledende medborgere – for at styre dem selv og genoprette deres 

eget og lokalsamfundets gode liv: ”their alienation is to be reversed by equipping them with certain 

active subjective capacities” (Rose 1996:347). 
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For det andet skal denne mægtiggørelse ske gennem træning og hjælp fra eksperter. Nok søger 

neoliberalismen at anråbe individerne som selvansvarlige, men det enkelte individ er stadig kun ”a 

subject which (…) is not born fully grown but rather requires education and training” (Valverde 

1996:360). I parallelsamfundsudspillet kan vi se en række af teknikker, der har som mål at træne og 

bearbejde borgerne i de udsatte områder: Kommunerne skal have bedre mulighed for at udstede 

forældrepålæg, hvor forældrene får en række handlepligter, de skal følge (fx at barnet er hjemme på 

et bestemt tidspunkt, eller at barnet kommer i daginstitution); visse børn skal igennem et 

sprogstimuleringsforløb, og forældrene mødes med krav om at sprogstimulere barnet og får en 

værktøjskasse stillet til rådighed; og nogle områder bliver til såkaldte skærpede strafzoner, hvor 

lovovertrædelser vil medføre dobbelt straf (Regeringen 2018:23ff). Borgerne skal altså, gennem en 

række handlepligter, lære, hvordan man lever et rigtigt liv som forældre; de får en værktøjskasse til, 

hvordan de skal træne og bearbejde deres børn; og ved at hæve straffen i visse ghettoområder 

trænes de i ikke at træde uden for lovens grænser. De må tage ansvar for at subjektivere dem selv: 

  

Individuals must accept the responsibility to subject their selves, to voluntarily consent to 

establishing a relationship between one's self and a tutelary power such as a therapist, a 

social worker, a social program, a parenting class, what have you. Consent in this case 

does not mean that there is no exercise of power; by isolating a self to act upon, to 

appreciate and to esteem, we avail ourselves of a terrain of action, we exercise power 

upon ourselves (Cruikshank 1993:330) 

  

Kaspar Villadsen viser i en analyse af socialpolitikkens mægtiggørelse af klienter, at tvang 

”kommer ind i billedet i de tilfælde, hvor individets vilje og selvbevidste myndighedsøvelse ikke 

umiddelbart er til at få øje på” (2004:634). Noget lignende kan siges at gøre sig gældende i 

mægtiggørelsen af ghettobeboerne, som ikke viser viljen til at blive aktive medborgere, og som 

derfor må tvinges til at underkaste deres selv i et forhold med en formyndende magt, fx en 

underviser, for at få den rette træning. Man fristes til at sige, at målet i styringen af ghettoer helliger 

midlet: Det egentlige mål er at gøre ghettobeboerne frie – at sikre deres ukrænkelige autonomi – og 

det berettiger, at nogle kan tvinges gennem træning og bearbejdelse af visse aspekter af dem selv 

med det mål at frigøre dem. 

  

Hvis ikke beboerne i ghettoområderne underkaster dem selv træning og uddannelse, vil de i 

diskursen forblive de ugidelige og viljeløse og dermed også forblive ydersiden af det velfungerende 



	 65	

samfund: ”Regeringen vil insistere på, at alle borgere griber de muligheder og tager de værdier og 

normer, som det danske samfund bygger på, til sig. Det skal sikre ét samlet Danmark uden 

parallelsamfund” (Regeringen 2018:9). De har ved hjælp af træning og eksperter selv ansvaret for 

at minimere de risici, der kan stå i vejen for det ideelle liv som den aktive, ansvarlige medborger. 

Bearbejdelsen og mægtiggørelsen skal genoplive de områder, der gennem ghettoteknologien er 

blevet til moralsk fordærvede områder. Netop denne kategorisering har de fået med det formål at 

minimere risikabel adfærd og maksimere styringen af de ‘frie’ borgere, hvis vilje og evne til at 

indgå i samfundet ikke er til stede. 

  

4.5	Integrationsteknikkerne	

I forlængelse af ovenstående vil vi i det følgende analysere, hvilke teknikker indvandrerne skal 

‘igennem’ for at kunne anerkendes som et individ med vilje og evne til at være en aktiv medborger. 

Vi har kort vist, hvordan forældre i ghettosamfund er genstand for en række teknikker – fx 

værktøjskassen og handlepligterne – der skal bearbejde og træne deres etik og adfærd. I dette afsnit 

træder vi et skridt tilbage og bevæger vi os uden for ghettosamfundet. I stedet for at fokusere på 

borgere i ghettoerne fokuserer vi nu mere generelt på indvandrerkategorien, der, som vi har vist 

tidligere i analysen, kan betragtes som et community, som et fællesskab, der er differentieret fra den 

danske befolkning. Mere specifikt vil vi undersøge de teknikker, der skal bearbejde 

indvandrersubjektets indre og fremfinde dets potentiale til at være en ansvarlig, viljestærk 

medborger. 

  

Som vi har set hidtil, har diskursen om indvandrerne i høj grad beskæftiget sig med at definere 

indvandrerne som magtes- og viljeløse og som en gruppe af individer, der ikke agerer. Ifølge 

Foucault indebærer styring og magtudøvelser imidlertid, at den styrede agerer: 

  

A power relationship (…) can only be articulated on the basis of two elements that are 

indispensable if it is really to be a power relationship: that “the other” (the one over 

whom power is exercised) is recognized and maintained to the very end as a subject who 

acts; and that, faced with a relationship of power, a whole field of responses, reactions, 

results, and possible inventions may open up (2000:340) 
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I USA’s krig mod fattigdom viste Cruikshank, hvordan man uden de fattiges mægtiggørelse og 

uden deres ageren ikke kunne handle på baggrund af deres handlinger – man måtte bevæbne de 

fattige og konstituere dem som en hær, før man kunne handle over for dem (Cruikshank 2003:42). 

Derfor må styring af indvandrerne i retning af den aktive medborger nødvendigvis kræve, at de får 

en magt og en vilje. Det leder os til den første teknik: integrationserklæringen. 

  

4.5.1	Integrationserklæringen	

I sit speciale om kvoteflygtninge viser Kohl, hvordan flygtninge skal underskrive en erklæring om 

vilkårene for genbosætning, og hvordan velfærdsstaten gennem erklæringen søger at styre sine 

borgere ved at anråbe dem som frie og selvansvarlige (2009:35). Her kan drages en tydelig parallel 

til den integrationserklæring, indvandrere stilles over for i dag. 

  

Når en indvandrer søger om opholdstilladelse i Danmark, er det en betingelse at underskrive en 

integrationskontrakt samt en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske 

samfund.2 Ved underskrivelse af erklæringen anerkender indvandreren bl.a., at man vil arbejde 

aktivt for at sikre sin egen og familiens integration og aktive medborgerskab; at man vil arbejde for 

at blive selvforsørgende hurtigst muligt; at aktivt engagement i samfundet er en forudsætning for 

medborgerskab i Danmark; at kvinder og mænd har lige rettigheder til at arbejde og uddanne sig, og 

at begge skal bidrage til samfundet; at man respekterer frihed, personlig integritet, ligestilling og 

tros- og ytringsfrihed; at det er strafbart at udøve vold mod ægtefælle og børn, at omskære piger, at 

bruge tvang ved ægteskabsindgåelse og at hjælpe terrorister; og at man ved, at kriminelle 

handlinger kan hindre en eventuel opholdstilladelse. Teknikken kan altså betragtes som et forsøg på 

at minimere risikabel adfærd og bearbejde indvandrerne i retning af den ideelle medborger. 

  

Erklæringen er ikke juridisk bindende, som en klassisk, privatretlig kontrakt ville være mellem to 

magtsymmetriske parter. I stedet tager den form som det, Niels Åkerstrøm Andersen (2003) kalder 

en socialkontrakt. Andersen argumenterer for, at der i 1980’erne og 90’erne fremkom en bevægelse 

– som stemmer overens med resultaterne af vores første analysedel – hvor borgere begyndte at blive 

forpligtet på deres ansvar for sig selv (2003:9). Denne forpligtelse begyndte at ske gennem sociale 

kontrakter, hvor det, borgerne forpligter sig til, er at betragte sig selv som frie – en pligt til frihed – 

																																																								
2	Integrationserklæring kan findes her: http://uim.dk/filer/integration/integrationskontrakt-og-
integrationserklaering/integrationserklaering-dansk.pdf	
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og i denne proces måtte forvaltningen italesætte borgerne som viljeløse og som ufrie, der ikke har 

taget friheden til sig, for dermed senere at kunne udstyre dem med en frihed og en bestemt vilje 

(Andersen 2003:14ff). 

  

Ved at acceptere og underskrive integrationserklæringen siger indvandreren også ja til at forvandle 

og bearbejde sig selv. Ifølge Andersen kan erklæringen derfor betragtes som en foucauldiansk 

selvteknologi, hvor borgere kan ”give sig selv til sig selv, med henblik på at nå et bestemt mål” 

(2003:125f), og hvor borgere tillades ”at påvirke operationer vedrørende deres egen krop, sjæl, 

tanker, kontrol og væremåde, så den kan transformere sig selv til at opnå et særligt stade af lykke, 

renhed, visdom, perfektion eller udødelighed” (Foucault 1988b:18). Skønt Andersen med 

udgangspunkt i Foucaults teori betragter erklæringen som en selvteknologi, vil vi betegne den som 

en selvteknik, da vi mener, at den, snarere end at være en serie af teknikker investeret med en særlig 

rationalitet, er en procedure, et redskab eller en metode til selvrefleksion (Villadsen 2013b:62). 

  

Erklæringen er altså en selvteknik, der har til formål at flytte indvandrernes bevidsthed om sig selv 

som værende vilje- og magtesløse – en position skabt af diskursen – til at være et viljeshavende 

individ, der tager ansvar for sin egen og sin families aktive medborgerskab i Danmark. 

Indvandrerne accepterer med erklæringen, at de, inden underskriften sættes, er ufrie og uansvarlige 

individer, der netop gennem underskriften bliver sat fri og får mulighed for at tage ansvar for eget 

liv. Andersen (2003:127) viser, med udgangspunkt i Niklas Luhmanns formanalyse, hvordan 

erklæringens – og indvandrerens – transformationsform kunne se ud: 
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Det, der kontraktliggøres, er den enkelte indvandrers forhold til sig selv. Den enkelte forpligter sig 

til at forvandle sin sjæl og sine tanker gennem aktivt medborgerskab – fx via et aktivt foreningsliv, 

som integrationskontrakten foreskriver – med det henblik at opnå et mål, ‘et særligt stade af lykke 

eller perfektion’ via en opholdstilladelse og via en position, hvorfra vedkommende yderligere kan 

bearbejde sig selv hen imod en accepteret plads i det danske samfund. Erklæringen er, som Kohl 

viser det med kvoteflygtninge, en teknik, ”hvorigennem suveræn juridisk magt og en biopolitisk 

strategi til beskyttelse af samfundets velfærd søger at koble sig til den enkelte flygtnings 

selvstyring” (2009:35). 

  

I et neoliberalistisk perspektiv søger erklæringen at realisere indvandrernes gemte potentiale for 

selvstyring og for mægtiggørelse. Indvandrerne er, fra diskursens standpunkt, ikke nået til det sted i 

livet, hvorfra de kan handle ansvarsfuldt, og accepten af erklæringen er det første skridt på vejen 

mod det ansvarsfulde liv. Ved accept af erklæringen er de, med Foucaults ord, subjekter, der agerer: 

de får en magt og en vilje, som de kan agere ud fra, og som gør det muligt at handle på baggrund af 

deres handlinger. Dette første skridt mod det ansvarsfulde liv, socialkontrakten, italesættes som et 

gensidigt aftaleforhold i forsøget på at maksimere styringen af indvandrerne (Andersen 2003:14). 

Samtidig sætter det et om end ikke usynligt, så et svært iagttageligt forhold mellem myndighed og 

undersåt, indvandrerne værende det sidste. 

  

4.5.2	4	ugers	kursus	

I foråret 2016 indgik regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) en aftale om Bedre rammer 

for at modtage og integrere flygtninge. Aftalen blev indgået for at skabe flere jobåbninger for 

flygtninge i kølvandet på den ”flygtningesituation, der sætter den kommunale modtagelses- og 

integrationsopgave under pres” (Regeringen og KL 2016:1). I aftalen gøres flygtningenes 

manglende beskæftigelse til genstand for problematiseringer, og det er derfor målet, af hensyn til 

sammenhængskraften i det danske samfund, at denne problematiske udvikling vendes (Regeringen 

og KL 2016:6). Væsentligt at bemærke er det, at der sættes lighedstegn mellem beskæftigelse og 

succesfuld integration. 

  

Et tiltag for at imødegå den negative beskæftigelsesudvikling er et 4 ugers kursus, hvor flygtninge, 

der har modtaget asyl, undervises i dansk og kultur- og samfundsfag. Kurset er sat i verden på 
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baggrund af ønsket om, at overgangsfasen – de 1-2 måneder det tager for en asylmodtager at blive 

flyttet fra asylcenteret til kommunen – i højere grad skal bruges til at forberede flygtningenes 

integrationsproces i kommunen og som en forventningsafstemning i forhold til den nye tilværelse i 

en kommune, til privat økonomi og til danske normer og værdier (Regeringen og KL 2016:5f). I 

undervisningen lærer flygtningen om alt fra det danske skattesystem, nemID, politi, juridisk hjælp, 

genbrugsstationer, korrekt affaldssortering, den uformelle omgangstone mellem chef og ansat samt 

hvor mange gange man bør lufte ud om dagen, og hvor korte bade man bør tage for at skåne 

miljøet. 

  

Kurset tager, ligesom integrationserklæringen, form som en selvteknik, hvor flygtninge kan træne 

og bearbejde sig selv for at være bedre stillet i forhold til beskæftigelse og altså succesfuld 

integration i samfundet. Subjektet er her, som vi med Valverde tidligere har pointeret, ikke fuldt 

udvokset og kræver uddannelse og træning. På den måde fungerer aftalen, herunder også kurset, 

som en liberal adskillelsespraksis, der opdeler befolkningen i dem, der har brug for kulturel læring, 

og dem, der ikke har, og som opdeler den enkelte flygtning i en række træk, der skal bearbejdes 

med kurset. 

  

Vi ser i undervisningsmaterialet, hvordan denne bearbejdning kobles til flygtningenes selvforhold. I 

undervisningsmaterialet optræder flygtningene som genstand for konstant læring: De bliver bedt om 

at skrive en liste over deres kompetencer - ‘hvad kan du, og hvad er du god til?’  – og 

  

Det er vigtigt, for kursisten at forstå, at pågældende højst sandsynligt ikke kan matche den 

uddannelse, de eventuelt har hjemmefra med danske standarder. Og at deres virkelighed i 

højere grad bliver at komme i praktik eller lignende på en virksomhed og lære dansk 

(Udlændinge- og Integrationsministeriet 2017:69) 

  

Flygtningene skal, selvom de måtte have en uddannelse fra deres hjemland, ikke se sig fri for at 

skulle uddanne sig yderligere. Kurset søger på den måde at koble sig til den enkelte flygtnings 

selvforhold, og det handler om at starte en selvrefleksion og –bearbejdning hos flygtningen, så 

vedkommende kan anskue sig selv som ufærdig, lærende og under udvikling (Mik-Meyer og 

Villadsen 2007:31). En udvikling, der skal ende med at blive den aktive, selvforsørgende 

medborger i Danmark. 
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Målet med kurset er som nævnt at bringe flygtninge tættere på arbejdsmarkedet. Tager vi et 

nærmere blik på indholdet, bliver det imidlertid klart, at kurset ikke kun drejer sig om læring om 

arbejdsmarkedet. I kurset skal flygtningene undervises i, at kvinder og mænd har ret til at bestemme 

over sin egen krop; at man ikke må udøve vold, hverken fysisk, psykisk eller seksuelt; at man selv 

må bestemme, hvem man vil giftes med; at man ikke bør stå mindre end 30-50 cm fra andre, når 

man snakker med dem; at man selv kan vælge seksualitet; og at danskerne bærer korte shorts og 

nederdele, nedringede toppe og bare maver om sommeren (Udlændinge- og Integrationsministeriet 

2017:1ff). Herudover lærer flygtningene, hvordan en typisk hverdag ser ud for en ‘kernefamilie’, og 

hvordan det bl.a. indebærer, at mor er læge og hjælper børnene med lektier, mens far læser til 

pædagog og laver mad derhjemme (Udlændinge- og Integrationsministeriet 2017:81f). 

  

Ud fra ovenstående iagttagelser synes kurset at være et forsøg på kulturel normalisering snarere end 

kun at bringe flygtningene tættere på et job. De kræver altså ikke bare træning i arbejde, men også 

træning i, hvordan man lever det, der betegnes som et typisk hverdagsliv med en kernefamilie i 

Danmark. Der sættes altså en norm op for, hvordan man lever et rigtigt liv, hvilket som i 

‘kernefamilien’ ovenfor indebærer, at der er en lige fordeling mellem opgaverne hos kvinder og 

mænd, og at kvinder godt kan være højere uddannet end mænd. Denne form for normalisering er en 

central del af liberal styring, hvor de, der menes at afvige fra normen, identificeres som risikable 

(Rabinow 1984:21). Flygtningene kan her siges at være det objekt, der synliggøres som risikable og 

derfor nødvendigvis må igennem et kursus, der skal få flygtningene til at bearbejde og disciplinere 

visse aspekter af sig selv og installere den rette etik. En etik, der er nødvendig i processen fra at 

være det marginaliserede abjekt til det inkluderede medlem, fra at være en trussel mod 

sammenhængskraften til at blive en medborger i Danmark. Kurset er, med Valverdes ord, en teknik 

”to bring them up to the level of liberal subjects” (1996:361). 

  

Kurset kan imidlertid ikke kun ses ud fra et disciplinerende rationale, men også ud fra et biopolitisk 

og pastoralt rationale, der både søger at regulere på befolknings- og individniveau. Med Foucault 

får vi et blik for de offentlige myndigheders magt som værende både totaliserende og 

individualiserende. Over for samfundet er der skabt totaliserende normer om, hvordan livsstilen bør 

være for samfundet: hvor korte bade man bør tage; hvor langt man bør stå væk fra den, man snakker 

med; og hvordan en normal kernefamilie ser ud. Denne slags totaliserende normer ser vi 

eksempelvis også i den årlige medborgerskabsundersøgelse, der bl.a. viser, at væsentligt færre 
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nydanskere er medlem af en forening ift. etnisk danske borgere. 3  Med kurset såvel som 

medborgerskabsundersøgelsen er der ud fra kvantitativ viden skabt normer vedrørende mennesket 

på befolkningsniveau, og disse normer bliver individualiseret og søges integreret i den enkelte 

gennem eksempelvis kurset. Visse praksisser bliver altså normgivende for det ideelle liv i Danmark, 

og de får samtidig en disciplinerende effekt over for den enkelte indvandrer. 

 

4.6	Delkonklusion	

Vi kan på baggrund af analysen konkludere følgende. Som i den første analysedel, hvor vi kunne se 

integrationsdiskursen som led i den socialpolitiske udvikling, kan vi på samme måde se diskursen 

om uansvarlige indvandrere, der skal ansvarliggøres, som del af en større neoliberal tendens i 

liberale velfærdssamfund. 

Det indebærer også, at vi er gået fra nationalstatslig styring til styring af lokalsamfund. Netop den 

tendens kan vi se gennem myndighedernes øgede fokus på ghettoer de senere år. I 

parallelsamfundsudspillet ser vi, hvordan man laver en opdeling i befolkningen - dem i samfundet, 

og dem i ghettoerne - og hvordan den gruppe af borgere, der bor i ghettoer, opdeles inde i dem selv 

i en række negative træk, der skal bearbejdes. I tråd med hvordan diskursen siden 1970’erne har 

gjort indvandrerne til en gruppe af magtesløse, viljeløse borgere, som vi så i analysedel 1, ser vi her, 

hvordan der sker en geografisering af områder, hvor borgere får tilskrevet en række karakteristika 

alene i kraft af deres bopæl. 

På den måde er der skabt en position, forankret i eksempelvis ghettoområder, for indvandrerne som 

afvigende, hvorfra de kan styres i retning mod at blive integrerede og aktive medborgere. Med 

andre ord gøres de til objekt for styring for de myndigheder, der skal forestå integrationen. Helt 

konkret skaber integrationsprocessen ud fra kvantitative tal og data kvalitative træk ved borgerne, 

der i kraft af statistikker bliver til stereotype myter om fordærvede, afvigende subjekter, som 

integrationsprocessen og dens praksisser har brug for i dennes legitimering af sig selv. I forlængelse 

heraf ser vi, hvordan teknikker som integrationserklæringen og 4 ugers kurset styrer indvandrerne 

gennem bekendende, disciplinerende og sikkerhedsmæssige rationaler. Via en kombination af 

rationalerne søger styringen at koble sig til indvandrernes selvforhold, så de kan disciplinere, træne 

og normalisere sig selv; så de kan minimere de risici, der står i vejen for det ideelle liv som en aktiv 
																																																								
3	Medborgerskabsundersøgelsen kan findes her: https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/filer-tal-og-
analyser/medborgerskab-2017-baggrundstabeller	
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medborger for samfundet; og så de kan fremfinde deres indre potentiale til at nå op på et stadie, 

hvor de bliver en produktiv del af samfundet frem for at forblive den fordærvede yderside af det 

velfungerende samfund. 
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Kapitel 5: Diskussion 

Kapitel 5 er en diskussion af, hvilke implikationer den diskursive udvikling af indvandreren og den 

tekniske styring af samme kan have for integrationsprocessen. Mere specifikt tager diskussionen 

udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvordan skaber den diskursive udvikling og 

styringsteknikkerne udfordringer i den moderne styring af indvandrere? 

  

Nutidige måder, hvorpå indvandrere søges integreret i Danmark, ses som led i den neoliberale 

tendens, hvor individer anråbes til at tage ansvar for deres egen situation. Men integrationsområdet 

kan ikke alene forstås gennem denne logik. Snarere synes flere rationaliteter, som vi lige har vist, at 

influere på de praksisser og teknikker, der har til formål at integrere indvandrerne. 

  

Logikken synes at være, at gruppen af indvandrere – herunder især dem, der bor i ghettoområder – 

bliver objekt for suveræne og disciplinære praksisser, før de kan forvalte deres egen ukrænkelige 

frihed på en ansvarlig måde. Nok kan de forvalte deres frihed, men den skal forvaltes ansvarligt. 

Det kræver bl.a., at deres personlige mål er i overensstemmelse med, hvad der er godt for 

samfundet. I en analyse af hvordan borgeres selvværd er en del af moderne styring, skriver 

Cruikshank: 

  

The question of governance becomes a question of self-governance in the discourse of self-

esteem (…) Self-fulfillment is no longer a personal or private goal - it is something we owe 

to society to take up the goal of self-esteem, something that will defray us from social 

problems (1993:328) 

  

På samme måde er det mål, at indvandrerne realiserer sig selv, yder sit bedste, bliver produktive 

borgere og ansvarlige medborgere ikke alene deres eget personlige mål, men noget, de skylder 

samfundet, og noget, der gennem diskursen får status som værende det, der redder os fra sociale 

problemer. Denne tankegang er noget af et spring fra ambitionsniveauet i social- og 

arbejdsmarkedspolitikken i 1970’erne, hvor staten var den primære forsørger og grundsten for 

individets evne til at indgå i samfundet (Torfing 2004: 25). I integrationens programmer og udspil 

skal den enkelte indvandrer ikke længere være en passiv, rettighedsmodtagende borger, men en 
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aktiv borger med den individualiserede pligt til at minimere samfundets kollektive risici. Dette 

skaber samtidig rum for problematisering af samfundsgrupper. 

Indvandrernes manglende produktivitet og tilknytning til arbejdsmarkedet er et godt eksempel 

herpå: ”Danske skatteydere kunne have sparet næsten 17 milliarder kroner, hvis ikke-vestlige 

indvandrere havde været i beskæftigelse i samme omfang som danskere” (Regeringen 2018:5). 

  

Gennem parallelsamfundsudspillet, gennem den geografisering, der er sket af indvandrerne, og 

gennem eksempelvis den værktøjskasse, indvandrerforældre får til at træne og bearbejde deres børn, 

er der skabt et videnssystem – et sandhedsregime – der alene får blik for de afvigelser, som 

indvandrerne repræsenterer. De, anomalierne, skal trænes, disciplineres og normaliseres. Dette 

videnssystem er en forudsætning for og forudsættes af, at teknikker som integrationserklæringen og 

det 4 ugers kursus kan iværksættes. De to teknikker synes netop at være et eksempel på, at 

indvandrere, for at blive selvstyrende, skal igennem en række suveræne og disciplinerende 

praksisser. 

  

Kombinationen af de to teknikker er imidlertid også et eksempel på, hvordan andre rationaliteter 

overlejrer integrationen, herunder særligt den pastorale magt. Integrationserklæringen er, som vi har 

set, en disciplinerende selvteknik, igennem hvilken indvandrerne accepterer at skulle forvandle og 

bearbejde deres indre. Men det er i høj grad også en teknik, igennem hvilken de kan tilstå, at de er i 

en afvigende position, der kræver autoriteters træning og ekspertise, og igennem hvilken de kan 

forpligte sig til den sandhed, der er skabt om dem som værende en anomali i samfundet. 

  

Indvandreren styres altså på den måde gennem erklæringens pastorale magt, hvori indvandreren kan 

bekende sig til sin afvigende position, og samtidig gennem kursets disciplinerende magt, hvori 

indvandreren kan afrette sig selv, normalisere sig selv og transformere sig selv fra positionen som 

afvigende til en position som medborger. Kombinationen af de pastorale og disciplinerende 

teknikker er interessant, fordi den sandhed, diskursen producerer om indvandrerne, bliver 

sandheden for indvandrerne selv. Snarere end at blive en identitet, indvandrerne kan tage på sig, 

bliver det at være afvigende en del af deres naturlige karakter – det bliver til, hvad indvandrerne 

’er’. 
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Den pastorale magts overlejring af integrationsområdet kan yderligere ses i form af de nye regler 

vedrørende statsborgerskab, der bl.a. kræver, at ansøgere skal deltage i en ceremoni. Af aftalen 

fremgår det,4 at ”tildelingen af statsborgerskab i højere grad end i dag markeres som en højtidelig 

begivenhed”, hvor ansøgere skal ”udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over 

for repræsentanter fra myndighederne” og i den forbindelse ”skrive under på at ville overholde 

Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, 

herunder det danske demokrati.” Vi vil efterlade ceremonien til andres videre analyse, men kan ved 

første øjekast se den som en pastoral teknik, gennem hvilken indvandrerne under autoriteters 

bevågenhed kan tilstå deres position som afvigende og erfare sig selv som individer med en iboende 

karakter som værende ufærdig, lærende og under udvikling. 

  

Denne styring er blevet mulig på baggrund af en adskillelsesproces, en grænsedragning, som vi har 

set i vores analyser. En grænsedragning mellem dem, der kan og vil, og dem, der ikke kan og vil; 

mellem the affiliated og the marginal; mellem medborgerne og de afvigende ikke-borgere. Videre 

kan vi se, at denne grænsedragning i høj grad er sket gennem den geographicalization of space, der 

tilskriver ghettoområderne og dets beboere en vis adfærd udelukkende på baggrund af områdets 

beliggenhed. 

  

5.1	Ghettoens	universelle	karakter	

Her kan vi med fordel diskutere samme problemstilling med udgangspunkt i Laclaus teori om 

universalitet og tomme betegnere. I første analyse viste vi, hvordan indvandreren har indtaget en 

position som tom betegner, der gennem årene har antaget forskellige diskursive positioner i den 

politiske udvikling. På samme måde kan vi se geografiseringen af visse områder som en 

indholdsudfyldning af en tom kategori. Områderne kommer qua statistikker og debatter om 

beboernes manglende tilknytning til arbejdsmarkedet osv. til at antage en position som universel: 

Områderne, som en partikulær mængde, ender med at tømmes for mening og symboliserer i stedet 

en lang kæde af ækvivalente indhold og får en universel, naturlig mening som værende afvigende 

og som værende ydersiden af – og truslen mod – det velfungerende samfund. Udvidelsen af 

områdernes betegnende indhold kommer til at konstituere dem som symbolet på det, der truer 

																																																								
4	Aftalen kan findes her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202377 
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Danmarks sammenhængskraft. Det partikulære eliminerer sig selv som noget partikulært og 

omdannes til det tomme medium, gennem hvilket det universelle virker (Laclau 2002:125). 

  

Det partikulære element vil dog altid kunne negere det universelle – det, vi tager for givet, og som 

antages som naturligt – ved at antage sin partikularitet (Ibid.:125). I en opgørelse foretaget af 

Jyllands-Posten fremgår det, at ud af de 30 områder, der er på ghettolisten, er det i seks af dem 

under ti personers etnicitet, kriminelle baggrund eller lave indkomst, der placerer et helt 

boligområde på listen (Hjøllund & Hvass 2018). Der er altså tilfælde, hvor det faktum, at en enkelt 

beboer for meget med oprindelse i et ikke-vestligt land, betyder, at en lang række af personer inden 

for området, som ikke ville høre under den kategori, der problematiseres, også rammes af skrappere 

sanktioner. 

  

Ved at skabe universelle og generaliserende forestillinger om områderne bliver alle beboerne 

mistænkeliggjort gennem sin geografiske bopæl og ikke gennem sin reference til eksempelvis 

arbejdsmarkedet. Det er noget, der er blevet kritiseret i medierne af bl.a. forsker og debattør Hjarn 

von Zernichow Borberg: 

  

Retorikken om ghettoer er blevet suppleret med retorikken om parallelsamfund, men den 

får det til at lyde, som om en stor gruppe mennesker har meldt sig ud og fravalgt Danmark. 

I stedet for at anerkende, at der er tale om en mindre gruppe mennesker, der er blevet 

marginaliseret som bieffekt af en langsigtet bolig- og socialpolitik (Nilsson 2018) 

  

Hjarn von Zernichow Borberg henviser til, at langt størstedelen af dem, der bor i 

parallelsamfundene ikke nødvendigvis er der af eget valg, men fordi danskerne ikke gider bo der. 

  

Man kan derfor diskutere, om ghettosamfundet bliver konstrueret med manglende præcision i sin 

udsigelseskraft. Følger vi Laclaus teori, vil dette ikke være unormalt. Ifølge Laclau sker der ofte en 

virkningsfuld uklarhed i diskurser, som finder sin fiksering gennem antagonistiske forhold (Laclau 

2002:121). Det fører typisk til den symbolske repræsentation – af fx ghettosamfundet – da 

betydningen af de repræsenterede konstitueres som en enhed gennem det, den står i negativ forhold 

til (Ibid.:122). På den måde opnår vi kun mening om ghettosamfundets ’personlighed’ gennem dets 

negative forskel til resten af samfundet. 
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Til trods for eksempelvis Jyllands-Postens opgørelse og Borbergs udtalelser synes den universelle 

betydning af ghettobeboere altså at undgå forsøg på at definere netop, hvad ghettoborgere er, og 

hvordan parallelsamfund er – eller nærmere ikke er – en trussel mod det velfungerende samfund. 

Forsøget på at fremvise områdernes partikulære og lokale kontekst undviges, og områderne kan 

vedblive i sin position som en kategori, der, om end den er tom for betydning, bliver et ordnende 

centrum for artikulationer, som på den måde systematiserer indvandrerne som afvigende personer 

med uønskede identiteter og adfærdsmønstre. 

  

Med Laclau kan vi altså se, hvordan magten, hegemonien, den sedimenterede diskurs bygger på en 

umulighed: Ghettoområderne kan aldrig fuldt ud repræsenteres, men dens universelle betydning 

undviger forsøg på at fremvise dens kontingens. Det repræsenterede – ghettoområderne og dets 

borgerne – bliver fikseret i en forståelse, som aldrig har en afsluttet horisont (Laclau 2002:121), og 

fikseringen af områdernes betydning kan således i teorien fortsætte uendeligt. Fikseringen behøver 

dog ikke nødvendigvis at fortsætte uendeligt, idet det universelle – grundet det faktum, at 

forskellige grupper i samfundet konkurrerer om at give deres specifikke mål en midlertidig 

universel repræsenterende funktion – ikke har et nødvendigt indhold (Ibid.:132). Denne fiksering 

sker, som vi har vist i analysen, bl.a. gennem brug af stereotyper, der fungerer som diskursens 

forankringspunkter, hvilket vi vil komme ind på senere i diskussionen. 

  

Først vil vi kort holde det just diskuterede op mod Foucaults teori for at vise, hvad de to teorier hver 

især bidrager med i en analyse af styringen af indvandrere. Som vi lige har set kan der drages en 

parallel mellem Laclaus tomme betegnere og den Foucault-inspirerede Valverde-analyse af 

geographicalization of spaces. Begge begreber åbner vores empiriske briller for, at bestemte 

elementer i samfundet kan fungere som et slags forankringspunkt, et diskursivt center for 

indholdsudfyldning og bestemte identiteter. 

  

Der er dog en væsentlig forskel mellem, hvad Laclau og Foucault muliggør i analysen. Med Laclau 

får vi – gennem ideen om dekonstruktion – et blik for, at magten, hegemonien, hviler på 

umuligheder. Et ghettoområde, en indvandrer eller noget tredje vil aldrig kunne repræsenteres fuldt 

ud, og Laclau giver os dermed analytisk mulighed for at se, at magten og ’sandheden’ om 

indvandrere bygger på midlertidige repræsentationer og umuligheder. 
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På samme måde ser vi med Foucault, at denne sandhed er produceret i det sociale gennem 

eksempelvis statistikker, er uden essens og dermed ikke mere sand end alt muligt andet. Omvendt – 

og i modsætning til ideen om umuligheder – får vi med Foucault i højere grad et blik for de 

muligheder, der opstår i en magtrelation. Magten er produktiv, den skaber bestemte egenskaber og 

kapaciteter i mennesker, og det skaber yderligere nye muligheder, som ikke er fuldt ud 

kontrollerbare (Villadsen 2013a:342). 

  

5.2	De	‘nyttige’	diskursive	myter	

Hvordan ser vi så, at ghettosamfundet - på trods af dets umulige universelle eksistens som 

ghettosamfund - forbliver modsætningen til det velfungerende danske samfund? Vi ser, som vi har 

beskrevet tidligere, mange eksempler på diskursive figurer, der dukker op i diskursen om 

integration, og som eksisterer alene i kraft af tal og statistikker. 

  

Denne produktion af bestemte subjekter har forskellige funktioner i integrationens magtspil, alt 

efter hvilke briller vi iagttager den med, men vi kan mindst se to væsentlige funktioner. 

  

Ser vi subjektproduktionen gennem Laclau-briller, får vi blik for, at de producerede subjekter – 

uden at kunne sige noget om aktørers intentioner – er med til at ’sløre’ det faktum, at diskursen om 

indvandrere hviler på umuligheder, og at den midlertidige magt, der måtte finde sted, således er en 

skrøbelig størrelse. Ud fra skabelsen af fælles subjektiviteter og ud fra kalkulationspraksisser og 

kvantitative data er der blevet skabt en universel sandhed om ghettosamfundet såvel som om den 

magtesløse, viljeløse og overrepræsenterede hjemmegående indvandrerkvinde, der fingerer 

sygdomme, så hun ikke behøver at arbejde. Sådanne beregnelige og mytiske figurer bliver – ikke til 

trods for, men netop på grund af deres manglende partikularitet – til forankringspunkter i diskursen. 

De bliver en universel, men tom og foranderlig sandhed om indvandrere, som diskursen kan benytte 

sig af i styringen af selvsamme. På samme måde kan man retfærdigvis antage, at 1970’ernes 

indvandrere blev skabt, i tider med mangel på arbejdskraft, som den produktive, hensigtsmæssige 

arbejdskraft, som den politiske diskurs havde brug for på daværende tidspunkt. 

  

Det leder os til den anden funktion. Ser vi subjektproduktionen gennem Foucault-briller, får vi blik 

for, at magtudøvelsen og styringen har brug for de diskursive figurer. Det liberale velfærdssamfund 

anråber, overvejende præget af sikkerhedsdispositivet, sine borgere til at tage ansvar for deres egen 
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situation og for at styre sig selv til at blive medborgere, der aktivt bidrager til samfundet. Når visse 

personer, som ghettoborgerne, imidlertid truer den danske sammenhængskraft og samtidig ikke er i 

stand til at blive en produktiv medborger, må der, som vi har vist, disciplinære praksisser til at 

normalisere dem. At disciplinær styring skal til, for at indvandrerne kan blive selvstyrende, 

indebærer, at styringen har brug for karakterer, der nærmest råber på disciplinering. Det er altså 

ikke stereotypen, der fører til praksisserne – det er den anden vej rundt, som Cruikshank skriver det: 

”The stereotype does not justify or legitimate welfare practices; rather those practices justify 

stereotypes” (1999:106). Det er dermed ikke den afvigende ghettoborger, der fører til praksissernes 

iværksættelse, men praksisserne, herunder geografiseringen af bestemte områder, der nødvendigvis 

må skabe stereotyperne for at sikre sin egen berettigelse. 

  

5.3	Integrationsindsatsens	modsætninger	

Zygmunt Bauman skriver i sin berømte artikel Modernity and Ambivalence, at ”[t]he modern 

project of cultural unity produces the conditions of its own unfulfilment” (1990:163) 

 

I relation til denne opgave rejser det spørgsmålet, om hele indsatsen for at integrere indvandrere 

hviler på modsætninger, der spænder ben for selvsamme indsats – om indsatsen snarere end at 

fremme integrationen fastholder modsætningerne i samfundet? 

  

Det vil ikke være en opgave for os at svare ja eller nej til det spørgsmål, men vi kan i hvert fald 

pege på nogle af de modsætninger, der dukker op i integrationsindsatsen. 

  

For det første kan vi se, hvordan rapporter og statistikker, der, som Foucault ville sige det, skal 

optimere befolkningens velfærd, lidt normativt set kommer til at forringe velfærden for en gruppe af 

befolkningen gennem eksempelvis sanktioner, der rammer bredere, end hvad der var tilsigtet. 

Statistikkerne skaber beregnelige stereotype myter om huller i Danmarkskortet og om de 

mennesker, der er grunden til, at de huller er opstået. 

  

For det andet ser vi, hvordan de administrativt og politisk skabte subgrupper med en universel 

subjektivitet – ud fra ovennævnte kalkulationspraksisser – kan være med til at forstærke frem for at 

afhjælpe den opdeling i samfundet, som eksempelvis parallelsamfundsudspillet søger komme til 

livs. Man kan overveje, om opdelingen af befolkningen i subgrupper med en tilsyneladende fælles 
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subjektivitet om bl.a. ikke at have viljen til at indgå i samfundet er med til at forstærke opdelingen i 

samfundet – netop fordi man rammer folk, som egentlig ikke er ramt af de opstillede ’problemer’, 

men som alligevel i kraft af deres bopæl og deres tilhørsforhold til den konstruerede gruppe af 

ghettoborgere med fælles subjektivitet bliver ramt af sanktioner, der skal afhjælpe disse 

’problemfyldte’ mennesker og adfærdsmønstre. 

  

Og for det tredje kan vi se, hvordan nogle teknikker synes at fastholde indvandrerne i de positioner, 

som de er sat i verden for at forbedre. Kombinationen af forskellige rationaliteter, herunder 

kombinationen af bekendende og disciplinære teknikker, skaber ikke bare en bestemt identitet, 

indvandreren kan tage på sig. Integrationserklæringen, 4 ugers kurset og den nye aftale om en 

højtidelig ceremoni skaber en sandhed om, hvad indvandrerne ’er’: afvigelsen i samfundet. 

  

Den afvigelse - det kaos - som indvandrerne repræsenterer, er ifølge Bauman imidlertid en 

nødvendighed i moderne styring: 

  

[T]he struggle for order (...) is a fight of determination against ambiguity, of semantic 

precision against ambivalence, of transparency against obscurity, clarity against fuzziness 

(…) ‘The other’ of order is the miasma of the indeterminate and unpredictable: uncertainty, 

the source and archetype of all fear (…) Chaos, ‘the Other of Order’, is pure negativity. It 

is a denial of all that the order strives to be. It is against that negativity that the positivity of 

Order constitutes itself (1990:164f) 

  

Nok kan integrationsindsatsen siges at producere nogle betingelser, der, hvis ikke spænder ben, så i 

hvert fald besværliggør indsatsen. Men fra et normativt politisk synspunkt kan de konstruerede 

modsætninger også ses som et våben i kampen for at fastholde hegemonien, for at fastholde den 

midlertidige magt og stabilitet. Som Laclau og Foucault har givet os blik for, er indvandrerne og 

ghettosamfundet blevet skabt og ledt til at erfare sig selv som en afvigende, risikabel enhed - the 

marginal - der er samlet under én subjektivitet i kraft af dets negative forhold til det velfungerende 

samfund - the affiliated. I en verden af kaos – læs: ”flygtningekrisen”, ”indvandrerproblemer”, 

”ghettosamfund”, “trussel mod sammenhængskraften” – har politiske projekter måske netop brug 

for den risikable, afvigende gruppe af indvandrere til at konstituere sig selv som værende garant for 

sikkerhed. ”Without the negativity of chaos, there is no positivity of order; without chaos, no 

order” (Ibid.:165). Uden ghettoer, ingen stabilitet. 
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Kapitel 6: Konklusion 

Vi kan konkludere følgende på baggrund af vores problemformulering: Hvordan udfordrer 

moderne forestillinger om styring af selvstyring indvandreres handlerum for ‘selv-integration’ i 

Danmark? 

 

Specialet har vist, at en diskursiv positionering af indvandrerne som magtes- og viljeløse har 

muliggjort en styring af indvandrere, der i nogle tilfælde har en modsat effekt af styringens ønske 

om at flytte folk fra ghettoens isolation til integration i Danmark. 

Kigger vi mere konkret på integrationsdiskursens forandring, kan vi konkludere, at man i 1970’erne 

ønskede at sidestille indvandrerne med resten af samfundet. Myndighederne anerkendte dengang, at 

indvandrerne skulle integreres ved at imødekomme dem gennem en forståelse af deres kultur, 

gennem statslig understøttelse og ved at sikre deres rettigheder. Man artikulerede indvandreren som 

en sårbar gruppe i samfundet, som i høj grad myndighederne måtte tage ansvar for, og de skulle 

gives de bedste forudsætninger for at blive integreret socialt såvel som på arbejdsmarkedet. 

Imidlertid ser vi også de første tegn på, at indvandrerne er en magtesløs gruppe, der skal motiveres 

til at selvstændiggøre sig selv i tilpasningen til samfundet. 

Tanken om, at ansvaret hovedsageligt ligger hos myndighederne, bliver for alvor udfordret i 

1990’erne, hvor man ser et diskursivt skift i balanceringen af ansvaret mellem indvandrer og stat. 

Her arbejder man med en erkendelse om, at også indvandrerne bliver nødt til at være 

imødekommende ved at deltage i statslige integrationsprogrammer og dermed tage ansvar for at 

tilpasse sig sprog, kultur, værdier og normer. Indvandrerne artikuleres ikke længere kun som 

sårbare, men også som en gruppe, der skal være medskabende og ansvarlige for at kunne integrere 

sig selv succesfuldt. 

Det forhold konstitueres med parallelsamfundsudspillet og integrationsprogrammerne i år 2018. Her 

er myndighederens ansvar nærmest forsvundet og erstattet med en tanke om, at indvandrerne har 

det største ansvar i integrationsprocessen. De positioneres som en fare for samfundets 

sammenhængskraft via diskursens konstruktion af dem som viljeløse, passive og uden engagement 

til at indgå i det danske samfund. I kraft af denne kategorisering positioneres de også gennem deres 

fælles negative træk til det velfungerende samfund og som et objekt for kontrol og styring. 
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Vi kan derfor videre konkludere, at integrationsdiskursen i 2018, som et led i den socialpolitiske 

udvikling og den neoliberale tendens, lægger et væsentligt større fokus på at ansvarliggøre 

indvandreren for sin egen integration. Forsøget på at gøre indvandrerne til mægtige, selvansvarlige 

og motiverede borgere sker gennem adskillelsespraksisser, der opdeler befolkningen i risikable og 

ikke-risikable, og som opdeler de enkelte indvandrere i positive og negative træk, der skal 

bearbejdes: styringen må nødvendigvis skabe nogle anomalier, der skal normaliseres. 

Disse adskillelsespraksisser legtimeres gennem tal og kvantitative data. Eksempelvis er statistikker 

gennem en geographicalization of space med til at gøre ‘ghettoområderne’ til risikable og 

fordærvede områder, der samler indvandrerne under en fælles og universel subjektivitet som 

afvigende, som en trussel mod det omgivende samfund og dermed som en enhed, der må 

bearbejdes. Samme statistikker skaber, ved at tilskrive beboerne en række kvalitative egenskaber, 

diskursive stereotyper om eksempelvis den risikable og velfærdsbelastende hjemmegående 

indvandrerkvinde - disse stereotyper skabes og legitimeres af styringen, ikke omvendt, og bliver 

dermed til diskursive forankringspunkter, der er med til at sikre styringens berettigelse. 

Indvandrerne og ghettoområderne gøres altså til objekter for den lokale styring, der siden 1970’erne 

har vundet indpas over den nationalstatslige styring, og hvorigennem det ‘tabte potentiale’ i 

ghettoområderne skal genvindes. 

Vi kan videre konkludere, at styringen af indvandrere mod fuld integration sker gennem en række 

teknikker, der overlejres af forskellige rationaler, herunder værktøjskasser til forældre, 

integrationserklæringen og 4 ugers kurset. Specialet viser, at indvandrerne gennem disse teknikker 

skal igennem suveræne og disciplinære praksisser for at komme i en situation, hvor de er ansvarlige 

nok til at forvalte deres egen frihed. Endvidere ser vi, at eksempelvis integrationserklæringen også 

er overlejret af det pastorale dispositiv: ved at underskrive erklæringen tilstår og forpligter 

indvandrerne sig til den sandhed, der er skabt om dem som værende anomalier i samfundet, og de 

forpligter sig til at afrette, normalisere og transformere sig selv gennem autoriteters træning og 

ekspertise. Kombinationen af de pastorale og disciplinerende teknikker er altså med til at producere 

en sandhed om indvandrere, hvilket bliver sandheden for indvandrerne selv. 

Denne form for styring har en række indbyggede modsætninger i sig. For det første kommer 

statistikker og rapporter, lidt normativt set, til at forringe velfærden for en række borgere gennem 

eksempelvis sanktioner, der rammer en bredere del af befolkningen, end det var tilsigtet. For det 

andet er opdelingen af befolkningen i subgrupper med en fælles subjektivitet med til at forstærke 
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frem for at afhjælpe de huller i Danmarkskortet, man mener, der er blevet skabt. Og for det tredje 

skaber kombinationen af rationaliteter, herunder særligt de bekendende og disciplinære teknikker, 

ikke bare en identitet, indvandrerne kan tage på sig, men en sandhed om, hvem de ‘er’: de afgivende 

i samfundet. 

Endeligt kan vi konkludere, at den konstruktion af indvandrernes adfærd, som integrationsindsatsen 

skal bearbejde, retteligt kan antages at være dét, de moderne politiske projekter har brug for: en 

afvigende, viljeløs, passiv og umotiveret gruppe, igennem hvilken det stabile samfund kan 

konstituere sig selv som værende sikkert. Overordnet kan man sige, at der diskursivt på den ene side 

skabes en tom kategori - indvandreren - der indholdsudfyldes af stereotyper og artikulationer om 

afvigende adfærd, som giver universel mening til indvandrerbegrebet. På den anden side 

iværksættes en række teknikker til netop at afhjælpe den konstruerede adfærd. Vi kan derfor 

konkludere, at indvandrernes handlerum for selv-integration ofte er forbundet til deres evne til at 

tilstå deres afvigende adfærd og dernæst normaliserere sig selv ud fra diskursive forestillinger om 

det vellykkede samfund og det ideelle liv som aktiv medborger. 
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