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Abstract 
In recent years The Social Democratic Party in Denmark has been accused of not being in line with 

its traditional values. Even though the Party itself proclaims that it has made alterations to some policy 

areas, it claims that all its policies are in line with the Party’s values. The aim of this thesis is to 

analyze how the Party is able to communicate about both unchangeability and changeability in its 

present immigration policy and discuss the consequences on the function of the Party’s stated un-

changeable values.  

 

Firstly, a historical semantic analysis is conducted in order to establish a distance to the Party’s com-

munication as a given object and instead be able to question and denaturalize it with the purpose of 

exposing its contingency and development over time. Secondly, the thesis examines the Party’s pre-

sent communication about immigration policy with the purpose of showing how the Party is able to 

communicate about both unchangeability and changeability by analyzing three explicit communica-

tion strategies. Thirdly, the thesis discusses how the analyzed communication strategies can under-

mine the Party’s future ability to communicate about unchangeability.   

 

The thesis concludes that the Party historically shifted its focus from securing the right prerequisites 

for a prosperous integration effort to focus on the number of immigrants coming to Denmark and the 

problems the lack of integration had caused. Furthermore, the thesis finds that The Social Democratic 

Party in Denmark in an attempt to act effectively in the present and solve current problems sacrifice 

the opportunity to use their values in the future because the values lose their function as they lose 

their flexibility and abstraction when used to solve present political challenges.   

 

Finally, this raises a more general question on whether idealistic values stand in the way of political 

parties seeking influence and if so, how political parties handle the challenge of staying loyal to their 

values while still being able to tackle present political challenges?  
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1. Introduktion, motivation og problemfelt 
Socialdemokratiets udlændingeordfører Mattias Tesfaye forsvarede i en artikel i Information i sep-

tember 2018 Socialdemokratiets støtte til en række nye stramninger af udlændingepolitikken: “Den 

linje, som Mette Frederiksen står for, er en linje, der har eksisteret i Socialdemokratiet altid. (...) Den 

har været en fast del af Socialdemokratiets identitet hele vejen op gennem historien” (Tesfaye; Bahn, 

2018). Men i samme artikel plæderer historiker og tidligere politiker, Claus Bryld, for, at partiets 

udlændingepolitik historisk ikke har været lig med en stram udlændinge- og integrationspolitik. Bryld 

mener, at de nye stramninger under Mette Frederiksen er et udtryk for et “ekstremt værdiskred” og 

udtaler i samme ombæring, at “så langt er de aldrig gået før” med begrundelse i, at “hvis man tager 

de historiske briller på, er der i Socialdemokratiets udvikling på udlændingespørgsmålet sket en prin-

cipiel forandring i måden at anskue flygtninge på” (Bryld, 2018). Der er altså tilsyneladende en 

uenighed om, om en stram udlændingepolitik er en del af Socialdemokratiets historie, og om det 

strider imod partiets værdier eller ej.   

 

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen proklamerede på partikongressen i 2015, at: “Det po-

litiske kompas er vores værdier. Værdier, der synes så simple. Men i deres virke er så kraftfulde.” 

(Frederiksen, 2015). Dette argument blev fastholdt ved partikongressen i 2016, hvor Frederiksen ud-

talte, at: “Vores værdier er tidsløse (...) Socialdemokratiet er præcis der, hvor partiet altid har været.” 

(Frederiksen, 2016). I tråd med dette valgte Frederiksen i 2016 at ændre navnet tilbage til Socialde-

mokratiet. Med navneskiftet ønskede partiet at tydeliggøre, at “Nu vil vi gerne markere, at vi er So-

cialdemokratiet med den lange 145-årige historie” (Christensen, 2016). I den forbindelse beskrev Jan 

Juul Christensen, daværende partisekretær, at “Vi har en 145 år lang historie, og nu knytter vi an til 

den historie igen.” (Christensen, 2016). Med andre ord efterlader dette et indtryk af, at Socialdemo-

kratiet forsøger at etablere partiet og dets politik som værende forankret i dets historie og tidsløse 

værdigrundlag både nu og i fremtiden.   
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Dette står i kontrast til Frederiksens tale ved Socialdemokratiets partikongres i 2018: “Også på ud-

lændingepolitikken har vi flyttet os. Det har vi først og fremmest, fordi virkeligheden har flyttet sig.” 

(Frederiksen, 2018). Partiformanden understregede forandringen i partiets udlændingepolitik yderli-

gere i det udlændingepolitiske udspil Retfærdig og Realistisk (2018), hvor hun i indledningen udtaler: 

”Er der ting, vi socialdemokrater ikke tidligere har ment? Ja. Verden og samfundet har forandret 

sig. Og politik er heldigvis ikke støbt i beton. ” (Socialdemokratiet, 2018: 7). Disse udtalelser giver 

billedet af, at Frederiksen selv medgiver, at partiet har ændret sig i forhold til udlændingepolitikken, 

men at dette er sket, fordi virkeligheden har ændret sig.  

 

Med andre ord giver ovenstående iagttagelser indtrykket af et parti, som på den ene fremstiller sig 

selv som uforanderligt i kraft af deres værdier, men på samme tid medgiver, at deres udlændingepo-

litik er foranderlig. Dette efterlader et spørgsmål om, hvordan Socialdemokratiet formår at tilpasse 

sig en forandrende omverden, når dets politik er baseret på uforanderlige værdier?  

 

Det rejser et mere generelt spørgsmål om, hvordan værdier i dag spiller en rolle for politiske partier. 

Det er et spørgsmål, alle politiske partier må stille sige selv, da de konstant må forholde sig til en 

kompleks og forandrende omverden. For hvordan kan værdierne forblive de samme, hvis den politik, 

der er baseret på værdierne, ændrer sig? Kan disse værdier så egentligt fungere som et tidsløst politisk 

grundlag, eller bliver deres funktion og mening ændret og udvandet? Og hvilke fremtidige konse-

kvenser har det for partiers muligheder for at knytte an til selvsamme uforanderlige værdier?  

 

Nærværende opgave motiveres på baggrund af ovenstående gennem en undren om, hvordan Social-

demokratiet på samme tid kan kommunikere om uforanderlighed og foranderlighed om partiets ud-

lændingepolitik, og hvilke konsekvenser det har for Socialdemokratiets brug af værdier.  

 

Denne undren søges at blive undersøgt gennem følgende problemformulering: 

Hvordan har Socialdemokratiet kommunikeret om udlændingepolitik historisk, og hvilke konsekven-

ser har det for Socialdemokratiets brug af værdier, at partiet under Mette Frederiksens formandskab 

kommunikerer om både uforanderlighed og foranderlighed i udlændingepolitikken?   
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Opgaven ønsker at besvare problemformuleringen gennem tre arbejdsspørgsmål, som vil danne 

grundlag for opgavens tre analysedele: 

1) Hvordan kan det historisk iagttages, at semantiske reservoirs er opstået om Socialdemokratiets 

udlændingepolitik? 

2) Hvordan formår Socialdemokratiet at kommunikere om både uforanderlighed og foranderlighed i 

forhold til partiets udlændingepolitik? 

3) Hvilke konsekvenser har Socialdemokratiets kommunikationsstrategier for partiets fremtidige mu-

ligheder for at kommunikere uforanderlighed?   

 

1.1 Uddybning af problemformulering og arbejdsspørgsmål 

Formålet med dette afsnit er at tydeliggøre, hvordan arbejdsspørgsmålene komplementerer hinanden, 

og hvordan hvert led har sin egen berettigelse i forhold til at undersøge problemformuleringen. 

 

Formålet med besvarelsen af første arbejdsspørgsmål er at undersøge, hvordan Socialdemokratiet har 

kommunikeret om udlændingepolitik historisk. Som påpeget i introduktionen henviser Socialdemo-

kratiet flere gange til sin historie, og dette efterlader en erkendelsesinteresse for nærværende opgave 

om at undersøge denne. Hvis dette ikke blev gjort, ville nærværende opgave ikke være i stand til at 

forholde sig til selvsamme historie, som Socialdemokratiet henviser til, fordi nærværende opgave 

udelukkende ville skulle baseres på nutidige iagttagelser af historien. Nærværende opgave ønsker 

derimod at undersøge, hvordan Socialdemokratiet i samtiden kommunikerede om udlændingepolitik. 

Dette ville ikke kunne gøres ud fra nuværende kilder, som tolker på historien. Desuden bidrager ana-

lysen med et historisk perspektiv på nogle af de begreber, der i dag bruges af Socialdemokratiet, og 

gør det dermed muligt at analysere, hvordan begrebernes mening har været tidligere.   

 

Med andet arbejdsspørgsmål søger nærværende opgave at undersøge, hvordan Socialdemokratiet 

kommunikerer om både uforanderlighed og foranderlighed på en og samme tid. Det skal bidrage med 

et perspektiv på, hvordan Socialdemokratiet via kommunikationsstrategier bliver i stand til at hånd-

tere den opgave. Der vil blive taget et systemteoretisk udgangspunkt i analysen, som skal bidrage til 

at kunne forklare, hvordan Socialdemokratiet kommunikerer disse modstridende forhold. Analysen 

vil danne grundlag for en diskussion af konsekvenserne for partiets fremtidige brug af værdier. 
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I besvarelsen af tredje arbejdsspørgsmål søger nærværende opgave at diskutere, hvilke konsekvenser 

Socialdemokratiets nuværende kommunikationsstrategier har for fremtidige muligheder for at bruge 

partiets historie og værdier til at kommunikere uforanderlighed. Her vil der blive taget udgangspunkt 

i de analytiske fund fra Analysedel 2 og ligeledes inddrages nye teoretiske perspektiver. På den måde 

har diskussionen til formål at behandle, hvordan Socialdemokratiets kommunikationsstrategier til at 

håndtere nutidige problemer efterlader partiet i en situation med en række utilsigtede konsekvenser. 
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1.2 Opgavens opbygning 
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1.3 Begrebsafklaring 

Inden opgavens teoretiske grundlag vil blive gennemgået, er det nødvendigt at konditionere en række 

af de begreber, som vil være i fokus gennem opgavens analysedele. Konditioneringen og den empi-

riske afgrænsning af disse begreber vil blive gennemgået i følgende afsnit. 

 

1.3.1 Socialdemokratiet 

Socialdemokratiet blev stiftet i 1871, som en del af Den Internationale Arbejderforening, og var indtil 

1878 inddelt i faglige sektioner, således at det også var en del af fagbevægelsen (Den Store Danske, 

2018). Dette blev dog stoppet i 1878, hvor fagbevægelse og parti blev adskilt, selvom der stadig 

foregik et tæt og formelt samarbejde mellem de to parter. Partiet blev stiftet med målet om at varetage 

arbejderklassen interesser. Igennem tiden har partiet haft forskellige navne. I perioden 1871-78 hed 

partiet Den Internationale Arbejderforening for Danmark, fra 1878-1965 Socialdemokratisk For-

bund, i årene 1965-2002 Socialdemokratiet i Danmark, fra 2002-2016 Socialdemokraterne, og partiet 

har siden 2016 heddet Socialdemokratiet (Ibid.). Specialet vil benytte sig af titlerne Socialdemokra-

terne og Socialdemokratiet, når der skrives om partiet.  

 

Socialdemokratiet har i 2019 cirka 40.000 medlemmer fordelt på 245 partiforeninger, som er geogra-

fisk opdelte (Socialdemokratiet, 2019b). Hvert år afholdes Socialdemokratiets Kongres. Kongressen 

er den “lovgivende og i alle forhold øverste myndighed” (Socialdemokratiet, 2019a). I tiden mellem 

de årlige kongresser er det dog partiets hovedbestyrelse, som står for den politiske udvikling. Partiets 

formelle ledelse består af formanden, to næstformand samt en partisekretær (Ibid.). 

 

I denne opgave vil Socialdemokratiet blive iagttaget som ét system. Dog vil fokus for nærværende 

opgave være partiets officielle kommunikation eller kommunikation fra ledelsen af Socialdemokra-

tiet. Derfor vil opgaven inddrage iagttagelser fra Socialdemokratiets publikationer, politiske udspil, 

principprogrammer, arbejdsprogrammer, dets formænd og den nuværende udlændingepolitiske ord-

fører, Mattias Tesfaye, som iagttagelser, der bliver foretaget af systemet. Derfor har opgaven ikke 

søgt efter iagttagelser fra menige medlemmer eller enkelte folketingsmedlemmers uafhængige iagt-

tagelse, medmindre disse bliver brugt af nogen af de ovenstående aktører.  
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1.3.2 Socialdemokratiets udlændingepolitik 

Socialdemokratiet inddeler sin udlændingepolitik i to overordnede områder: asylpolitik og integrati-

onspolitik, og derudover inddrager Socialdemokratiet også udviklingspolitik i sit nyeste udspil om 

udlændingepolitik, Retfærdig og Realistisk (Socialdemokratiet, 2018). Asylpolitikken handler om, 

hvor og hvordan behandlingen af asylansøgere skal foregå. Integrationspolitikken handler om, hvor-

dan man i Danmark integrerer flygtninge og indvandrere. Igennem specialet konditioneres det som 

kommunikation om udlændingepolitik, når asyl-, udviklings- og integrationspolitik omtales.   

 

1.3.3 Mette Frederiksens formandskab 

Mette Frederiksen er født i Aalborg i 1977 og er Socialdemokratiets formand. Hun har været medlem 

af Folketinget siden den 20. november 2001, og den 20. juni 2015 blev hun konstitueret formand for 

Socialdemokraterne, indtil hun blev valgt som formand den 28. juni 2015 (Holm, 2015). Siden da har 

hun været formand for partiet. Nærværende opgave behandler perioden fra den 20. juni 2015 og frem 

som Mette Frederiksens formandskabsperiode for Socialdemokratiet.  

 

 1.3.4 Uforanderlighed og foranderlighed 

Da nærværende opgaves erkendelsesinteresse omhandler uforanderlighed og foranderlighed, finder 

opgaven det nødvendigt at definere, hvad der forstås med disse to begreber. For begge udtryk vil der 

blive taget udgangspunkt i deres definition i Den Danske Ordbog. Her defineres uforanderlighed med 

sætningerne “som ikke forandrer sig” og “som ikke kan forandres” (Den Danske Ordbog 2019a). 

Foranderlighed defineres ved “det at kunne forandres eller ofte forandre sig” (Den Danske Ordbog, 

2019b). Det er med udgangspunkt i disse definitioner, at nærværende opgave vil behandle begreberne 

i relation til Socialdemokratiets kommunikation om udlændingepolitik. 
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2. Teori 
I det følgende kapitel vil der blive redegjort for opgavens teoretiske grundlag. Først vil de viden-

skabsteoretiske overvejelser blive diskuteret. Dernæst vil Luhmanns systemteori og hovedbegreber 

blive gennemgået, og det vil blive konditioneret, hvorledes disse bruges i nærværende opgave. Slut-

teligt vil der blive redegjort for opgavens teoretiske og empiriske afgrænsning.  

 

2.1 Videnskabsteoretiske overvejelser 

Det følgende afsnit vil reflektere over specialets videnskabsteoretiske fundament. Det gøres både for 

at redegøre, for hvilket blik nærværende opgave konstruerer gennem analysen, og for at skabe et 

overblik over de muligheder og begrænsninger dette blik giver specialets analysestrategi. 

 

Først og fremmest centreres vores refleksioner om, hvilken viden specialet ønsker at frembringe. Med 

arbejdet i en epistemologisk orienteret videnskabsteori og Luhmanns systemteoretiske univers, som 

bliver udfoldet i de efterfølgende afsnit, ønskes der ikke at opnå en ophøjet positivistisk viden om 

undersøgelsesgenstanden, der postuleres at eksistere i sig selv som en objektiv repræsentation af vir-

keligheden (Andersen, 1999: 14). Snarere er målet med analysen at tydeliggøre, hvordan Socialde-

mokratiets historiske og nuværende udlændingepolitik kun eksisterer i al dens kompleksitet gennem 

netop måden og perceptionen, hvorpå der kommunikeres om den.  

 

Vidensproduktionen i specialet antager her et konstruktivistisk perspektiv. Forståelsen, der abonneres 

på ved dette perspektiv, er, at der ikke findes en objektiv virkelighed “out there”, og der er ingen 

privilegeret position, hvorfra den kan iagttages (Justesen & Mik-Meyer, 2011: 10f). Der søges der-

imod at demontere naturligheder, nødvendigheder og selvfølgeligheder. Genstande og fænomener 

gøres dermed til kontingente konstruktioner, der skabes af de blikke, de iagttages af.   

 

Luhmann er inspireret af Husserl, der er interesseret i, hvordan verden dukker meningsfuldt op som 

en livsverden for individer. For Husserl er meningsbegrebet det forhold, at noget fremkommer i be-

vidstheden som et resultat af en horisont af forventninger. Dette meningsbegreb gør Luhmann til hans 

grundbegreb, men på en måde hvor iagttagelsespunktet flyttes fra psykiske til sociale systemer. Dette 

bevirker, at Luhmann overtager et fænomenologisk udgangspunkt og grundperspektiv ved at stille 

spørgsmålet: “Hvordan dukker verden meningsfuldt op for sociale systemer?” (Andersen & Pors, 

2017: 15). På den baggrund beskrives det, at fænomenologien er allestedsnærværende i Luhmanns 
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systemteori frem til hans død (Andersen & Pors, 2017: 16). Dette betyder for nærværende opgave, at 

opgaven køber ind på Luhmanns fænomenologiske udgangspunkt, hvilket får den betydning, at op-

gaven ønsker at iagttage, hvornår noget træder meningsfuldt frem i forskellige meningsformer eller 

som fænomener (Andersen 1999: 14; Andersen & Pors, 2017: 16-17). Der sker her en forskydning 

fra metodiske regler til analysestrategi, fra væren til tilblivelse, hvor spørgsmålet er, hvilke former og 

under hvilke betingelser en bestemt meningsfuldhed er blevet til (Andersen, 1999: 14-15). 

 

Vi tilslutter os i specialet den analysestrategiske tilgang, som Andersen tilbyder med den epistemo-

logisk orienterede videnskabsteori, hvor man opererer med en tom ontologi (Andersen, 1999: 14-15). 

I stedet for metoderegler anskues analysestrategien som en strategi for, hvordan man konstruerer 

andres iagttagelser som objekter for egen iagttagelse (Ibid.). Ved denne tilslutning til analysestrate-

gien er det vigtigt at pointere, at specialet er klar over, at der i strategien er foretaget valg med kon-

sekvenser. De valg kunne have været anderledes med andre konsekvenser, for hvilken genstand der 

emergerer for os som iagttagere. Det er vigtigt, at disse valg og de blikke, som konstrueres gennem 

specialet, er tydelige og præcise, og de vil for hver analysedel blive gennemgået inden analysernes 

start. 

 

2.2 Systemteori 

Denne opgave er formet med udgangspunkt i Niklas Luhmanns (1927-1998) systemteori. Luhmanns 

systemteoretiske tanker og begreber er blevet til på baggrund af en iagttaget nødvendighed for soci-

ologien i at have en almen teori om samfundet. Det er dog vigtigt at understrege, at en sådan teori om 

samfundet kun kan produceres inden for samfundet, da teorien er en del af det samfund, den teoreti-

serer (Luhmann, 2014: 49). Der findes ikke en yderposition udenfor samfundet, hvorfra samfundet 

kan beskrives. Opgaven er altså erkendelsesteoretisk funderet, hvor det erkendes, at der findes sociale 

systemer. Det vil sige, at der findes sociale systemer, der er i stand til at producere relationer til sig 

selv og yderligere kan differentiere disse relationer fra relationer til deres omverden (Ibid.), og hvor 

alt, som forekommer i verden, altid samtidigt tilhører et system (eller flere systemer) og andre syste-

mers omverden (Luhmann, 2014: 220). Dermed tegner systemteorien et krav om universel gyldighed 

for teoretiseringen af sociale systemer og bidrager med et omfattende teoretisk apparat og en lang 

række analysebegreber. 
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Udover Luhmanns originale værker, vil vi også inddrage Georg Kneer & Armin Nassehis (1997) og 

Niels Åkerstrøm Andersen & Justine Grønbæk Pors’ (2017) fortolkninger af Luhmanns teoretiske 

univers kombineret med aktuel forskning inden for systemteorien. Her vil vi især trække på Niels 

Åkerstrøm Andersens forskning inden for analysestrategiske overvejelser og semantiske analyser 

(Andersen 1999; Andersen 2014). 

  

Kneer & Nassehi (1997) og Andersen & Pors’ (2017) bøger om Niklas Luhmann har især assisteret 

opgaven i forhold til at overskueliggøre systemteoriens omfattende og komplekse begrebsnetværk og 

anvende dem i praksis. De har også skabt en større forståelse for samtidige problemstillinger i et 

systemteoretisk perspektiv. Andre aspekter af Andersens forskning har også hjulpet med selve prak-

tiseringen af systemteoretiske analyser navnlig ved hjælp af analysestrategibegrebet, hvor ledefor-

skelle, genstande og empirisk fremgangsmåde kan struktureres (Andersen, 1999). Dermed søger vi 

gennem kombinationen af Luhmanns originale tanker og nutidig systemteoretisk forskning at få et 

samtidigt og alsidigt billede af, hvordan de systemteoretiske begreber kan anvendes i dette speciales 

kontekst. Med denne sammensætning er vi opmærksomme på, at der kan forekomme forskelle fra 

Luhmanns originale udlægninger, dog bruges Luhmanns primærtekster især, når hans originale og 

grundlæggende tanker og begreber teoretiseres. Denne samlede teoretiske portefølje danner funda-

mentet for vores anvendelse af Luhmanns systemteori i vores analyse af Socialdemokratiets kommu-

nikation om udlændingepolitik. 

  

Ved brugen af systemteorien bliver det muligt for os at iagttage semantiske bevægelser i kommuni-

kation over tid, hvor specialet bliver frigjort fra en egentlig sandhed om, hvad der er rigtigt eller 

forkert. I stedet argumenterer systemteorien for, at uagtet hvor dybdegående og velbegrundet en til-

gang kan være, så er den blot udtryk for en bestemt konstruktion, der er kontingent, og dermed kan 

konstrueres anderledes (Luhmann, 2014: 62). Med Luhmann får vi et systemteoretisk blik, der kan 

undersøge, hvordan politiske værdier og standpunkter kan konstrueres ud fra forskellige logikker og 

distinktioner. Vi kan altså skabe et multifacetteret analytisk billede af Socialdemokratisk udlændin-

gepolitik over tid og analysere, hvordan dette konstrueres nutidigt som politiske synspunkter. Dermed 

får vi redskaber til at iagttage, hvordan en semantisk udvikling har fundet sted, og hvordan der knyttes 

an til de begreber og konstruerede logikker, som er opstået til brug for samtidig kommunikation (An-

dersen, 2014). 
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Det teoretiske arbejde med Luhmanns systemteoretiske univers er på ingen måde givet på forhånd. 

Der finder løbende en selektionsproces sted, og når man selekterer, hvilke dele af hans arbejde, der 

skal inkluderes i analysen, er det en nødvendighed at argumentere for sine valg. De følgende afsnit i 

dette kapitel skal bidrage til at give et overblik og fremhæve, hvilke dele af Luhmanns arbejde der 

udgør udgangspunktet for dette speciales teoretiske grundlag. Det grundlag er en del af den samlede 

analysestrategi og dermed det blik og de konditioneringer specialet abonnerer på. 

 

2.3 Sociale Systemer 

Vi indleder vores indføring af begreber i systemteorien med Luhmanns forudsætning om, at verden 

udgøres af systemer, der er autopoietiske og udelukkende består af og ved kommunikation. Det be-

tyder, at de er selvreferentielle og lukkede om sig selv, og udelukkende gennem kommunikation kan 

producere og reproducere sig selv (Luhmann 2014: 44). De er altså selvskabende, og systemer kan 

kun findes gennem selvreference. Dette muliggøres ved, at systemer må producere og benytte beskri-

velser af sig selv. Systemet markerer altså en forskel til dens omverden for at opretholde sine grænser. 

Det giver en forståelse af systemer som noget, der konstant er i skabelse og emergerer som konse-

kvens af en uafbrudt markering af forskelle på forskellig vis (Andersen & Pors, 2017: 28).   

 

Luhmann skelner mellem tre former for sociale systemer: interaktionssystemer, organisationssyste-

mer og samfundet (Luhmann, 2014: 37). Som en konsekvens af disse teoretiske overvejelser, vil dette 

speciale iagttage Socialdemokratiet som et socialt organisationssystem, der udelukkende består af og 

ved kommunikation. Vi afgrænser os her fra at redegøre for interaktionssystemer og samfundet som 

system, men fokuserer på organisationssystemet. Et organisationssystem har beslutningen som det 

centrale element. Systemet skabes gennem og kommunikerer om beslutninger (Ibid.). Grænsen mel-

lem system og omverden er systemets meningsgrænse, hvilket vil sige de selektioner foretaget af 

systemet, der giver mening til det selv og dets omverden (Andersen, 1999: 133). For at opretholde 

den grænse er organisationssystemet drevet til kontinuerligt at træffe beslutninger. I denne opgave 

vil det blive analyseret, hvordan Socialdemokratiet i en kontinuerlig strøm selvreferentielt kommu-

nikerer om samtidige beslutninger i relation til tidligere beslutninger.  
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2.4 Kommunikation  

I Luhmanns systemteori bliver kommunikation behandlet som en tredelt enhed - tre selektionspro-

cesser. Den første del er selve selektionen af informationen, den anden selektion er meddelelsen af 

informationen og den tredje forventningen om succes eller forståelse (Luhmann 2014: 182). Infor-

mation defineres som en selektion ud fra en horisont af muligheder om indhold. Meddelelsesformen 

kan komme til udtryk både skriftligt og mundtligt. Sidste selektion er forståelsen, og denne selektion 

kan information og meddelelsesform kun stræbe efter og forsøge at påvirke, for Luhmann understre-

ger, at med forståelse inkluderes også en risiko for misforståelse (Ibid.).  

 

Denne definition differentierer sig fra overførelsesmetaforen, som ifølge Luhmann er ubrugelig for 

en forståelse af kommunikation, da den foreslår, at afsenderen overgiver noget, som modtageren 

modtager, og dette passer ikke, da afsender ikke mister noget ved at kommunikere (Luhmann 2014: 

180). Yderligere er Luhmann imod ideen om, at det som ‘overføres’, er det samme for afsender og 

modtager. Det kræver nemlig den forventede forståelse, og den er langt fra garanteret i det systemte-

oretiske univers. Kommunikation forstås altså som en syntese af de tre selektioner, som en enhed af 

information, meddelelse og forståelse (Luhmann, 2014: 182).  

 

Luhmanns kommunikationsbegreb er rekursivt, hvilket betyder, at kommunikation først bliver til 

kommunikation, idet den senere kommunikation knytter an til tidligere kommunikation (Luhmann, 

2014: 182). Det medfører at organisationssystemet, i dette speciale Socialdemokratiet, i en uophørlig 

proces kommunikerer om og med sine beslutninger for ikke at gå i stå, og på den måde holder syste-

met sig i gang og skaber en lind strøm af kommunikation i en autopoietisk og rekursiv bevægelse. 

Når Luhmanns tredelte selektionsproces i kommunikation er blevet ridset op, leder det teorien videre 

til egentlige iagttagelser, og dette begreb vil blive udfoldet i næste afsnit.  

 

2.5 Iagttagelse 

Essentielt for systemteorien er også iagttagelsesbegrebet. I systemteorien er alle hændelser i samfun-

det iagttagelser (Luhmann 1998: 179). Iagttagelsesbegrebet og sprogbrugen heraf er særligt inspireret 

af Spencer Browns logik og hans udviklede formkalkule (Spencer Brown 1969: 105; Luhmann 1995: 

46-47; Andersen & Pors 2017: 21-22). Det indebærer, at iagttagelsesbegrebet adskiller sig fra det 

almene sprogbrug, hvor iagttagelse normalt forstås som en eksklusiv aktivitet for seende væsner med 

øjne og bevidsthed, der for eksempel kan kigge ud ad vinduet eller se reaktioner på aktiviteter (Kneer 
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& Nassehi, 1997: 100). I systemteorien forstås en iagttagelse som en markering inden for rammen af 

en forskel – det kan også forstås som værende håndteringen af forskelle (Luhmann, 1993: 485 & 

Luhmann, 2014: 75). Alt, der iagttages og kommunikeres, er afhængig af den forskel, som iagttagel-

sesoperationen benytter sig af. Iagttagelsesoperationen gøres dermed helt central i systemteorien til 

en basisoperation for forståelse, da forståelsen kan kun eksistere i distinktionen (Ibid.). En illustration 

af en iagttagelse ifølge Luhmann med førnævnte inspiration fra Spencer Brown kan ses i figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren leder videre til en anden af systemteoriens centrale pointer om, at ingen iagttagelse kan mar-

kere begge sider af en distinktion. En iagttagelse kan derfor ikke iagttage sig selv i iagttagelsesøje-

blikket (Luhmann, 1993: 485). Luhmann teoretiserer dette som den blinde plet for iagttageren, da det 

for iagttagelsen er umuligt at iagttage den forskel, som den anvender. Dette giver mulighed for, at en 

anden iagttagelse kan iagttage den første iagttagelses forskel ved hjælp af en anden forskel. Luhmann 

kalder dette koncept for iagttagelse på anden orden, der illustreres på nedenstående vis (Ibid.).  

 

Dette greb giver potentielle refleksive indsigter i iagttagelsesbegrebet, dog uden at iagttagelse på 

anden orden har en privilegeret position, da den i sig selv også er en iagttagelse på første orden, for 

så vidt angår dens egen skelnen (Ibid.). Den kan altså selv være genstand for andre iagttagelser på 

anden orden med sine egne blinde pletter. Bevægelsen fra iagttagelse på første orden til anden orden 

medfører, at det kan iagttages, at hvad end der hævdes, kan udsættes for en kritisk iagttagelse, da det 

er en kontingent konstruktion. Konstruktionen kunne have set anderledes ud, hvis distinktionen, med 

hvilken der blev iagttaget, var valgt anderledes (Luhmann, 1993: 485).  

Figur 1: Iagttagelse ifølge Luhmann 
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Luhmann leder konceptet om anden ordens iagttagelse videre til et paradoksalt forhold i eventuelle 

distinktioner teoretiseret som et re-entry. Det følgende afsnit vil udfolde re-entry som et af Luhmanns 

systemteoretiske begreber.  

 

2.6 Re-entry 

Hvis en distinktion bliver kopieret ind i sig selv på den markerede side, kan det iagttages, at der finder 

et re-entry sted (Luhmann, 1993: 485). Dette kræver en forklaring, og Luhmann illustrerer det ved, 

at distinktionen genopstår som en del af sin egen distinktion - på samme tid som den samme og ikke 

den samme distinktion. Det kan foldes endnu mere ud ved at introducere forskellen mellem sy-

stem/omverden og begrebet om selvreference. Det kræves af det iagttagende system for at markere 

sin omverden, at det genindsætter omverden på indersiden af systemet som en selvreferentiel proces. 

Det skyldes, at en systemteoretisk iagttagelse ikke kan iagttage fra en privilegeret yderposition uden 

for sit eget system. Ligesom Luhmanns teori om samfundet samtidig er en del af det samfund, som 

den teoretiserer. Systemet refererer altså på en og samme tid til en del af sig selv, når det søger at 

referere til det, det ikke er (Luhmann, 1993: 486). Der opstår her, ifølge Luhmann, et paradoksalt 

forhold, hvor det system, der sætter sig selv i modsætning til sin omverden, kun kan gøre dette ved at 

genindføre sin omverden på indersiden af systemet.  

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Iagttagelse på anden orden 
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Et re-entry kan ses illustreret i figuren.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Re-entry kan bruges analytisk ved at kommunikationen installerer et paradoks, hvor to forskelle på 

en gang er identiske og forskellige fra hinanden, som ses i system/omverden eksemplet. Når et begreb 

på den måde bliver en del af dets egen helhed, bliver de forventninger, som det tilbyder, på samme 

tid umuliggjort. Det bliver de, da den umarkerede side, der står uden for systemet på en og samme 

tid, bliver en del af systemet selv (Andersen, 2014). Udgangspunktet er, at sociale systemer ustoppe-

ligt udvikler paradokser ved at betragte den omverden, som den selv har skabt, som noget, der står 

uden for systemet. Det tvinges altså til at betragte sig selv, når det vil betragte dets omverden (Luh-

mann, 1982: 184). Paradokset heri mestrer systemet ved at genindføre distinktionen mellem system 

og omverden og derved udvikle en systemspecifik virkelighed som sin omverden. Denne selvprodu-

cerede omverdensopfattelse må for systemet fremstå som en ydre virkelighed, den kan agere på med 

al dens kompleksitet, krav og problemer. Systemet opstår på den måde som en problemløser, der kan 

handle på de problemer og krav, som den finder i sin ydre virkelighed, men som paradoksalt nok er 

skabt af systemet selv (Moe, 1998: 166).  

 

Konsekvensen for Socialdemokratiet i systemteorien er, at paradokset i dets grænsedragning mellem 

system og omverden er usynlig for Socialdemokratiet selv. Det kan ikke se sit eget paradoks, og det 

tvinges til at mestre det ved, at systemet gør den selvrefererende omverden til en fremmedreference 

og udvikle et virkelighedsbillede, som ikke inkluderer systemet selv (Luhmann, 1982: 185, Moe, 

1998: 167).    

  

Figur 3: Re-entry 
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En systemteoretisk analyse skal derfor være opmærksom på eventuelle re-entries i Socialdemokratiets 

kommunikation, og analysen kan ved hjælp af re-entry-begrebet skabe en sensitivitet og præcision i 

iagttagelser af paradokser og genindførelser af forskelle (Andersen, 2014). Semantikbegrebet og dets 

analytiske værdier vil i det følgende afsnit blive udfoldet i relation til empiri og arbejdet med Luh-

manns systemteori.   

 

2.7 Semantik 

Ofte bliver der ikke sat lighedstegn mellem systemteori og empirisk engagement, men ifølge Niels 

Åkerstrøm Andersen er dette en generel misforståelse af Luhmanns sene systemteori. Konkret be-

skriver Andersen “Ingen systemteori uden faktiske iagttagelser af iagttagelser” (Andersen, 2014: 

41). Med andre ord er hele fundamentet, når man arbejder systemteoretisk, et empirisk engagement, 

hvor man så at sige åbner op for empirien gennem anden ordens iagttagelser.   

 

Grunden til, at man skal forankre systemanalyser empirisk, er, at før en undersøgelse kan være ram-

mende og til stadighed tilbyde nye beskrivelsesmuligheder, må den løbende forskydes. Dette beror 

sig på to forhold. For det første beskriver Andersen, at det kan være produktivt, at en analyse funderes 

empirisk gennem en semantisk analysestrategi. For det andet kan en sådan analyses berettigelse æn-

dres sådan, at en semantik kan benyttes til andre formål end blot samfundets differentieringsform 

(Andersen, 2014: 42).   

 

Der er ifølge Andersen ingen rang mellem de forskellige systemanalyser, men en semantisk analyse 

har en særlig analysestrategisk funktion, da semantikanalysen har en særlig empirisk funderende 

funktion i et systemteoretisk perspektiv (Andersen, 2014: 45). Dette hænger sammen med, at kom-

munikation i systemteorien defineres som den primære genstand, men da kommunikation ifølge An-

dersen ikke er iagttagelig, må man benytte andre metoder til at undersøge samme. Kommunikation 

består af begreber eller hele semantikker, der står til rådighed for kommunikationen. Og netop disse 

kan iagttages, hvorfor en semantik får sin berettigelse, idet en semantikanalyse kan vise, hvordan 

mening er blevet konditioneret i en række begreber, der tilsammen udgør et semantisk reservoir af 

forskellige begreber, der står til rådighed for kommunikationen (Andersen, 2014: 45).  

 

Når man arbejder mere operativt med semantikanalysen, må man ifølge Andersen følge en række 

analytiske regler. Dette skyldes, at en semantikanalyse må tvinges derud, hvor den får større empirisk 



 

 

 

 

19 

følsomhed og analytisk sensitivitet (Andersen, 2014: 47). Grundlæggende er den semantiske analyse 

konstitueret ud fra ledeforskellen semantik/mening, hvor det iagttages, hvordan mening dannes og 

sidenhen konstitueres i en række begreber, hvilket former et semantisk reservoir, der står til rådighed 

for kommunikationen (Andersen, 2014: 47).   

 

Luhmann arbejder med et meningsbegreb, der ikke er funderet i en ydre referencerelation, ej heller 

er det et strukturalistisk eller poststrukturalistisk begreb, men det er derimod defineret som enheden 

af forskellen mellem aktualitet og potentialitet (Andersen, 2014: 47-48). Denne forskel beror sig på, 

at hvor der i et bestemt øjeblik står noget i centrum, hvor noget aktualiseres, står dette altid i relation 

til en horisont af andre mulige aktualiseringer eller potentialer. Dette betyder, at mening kun kan 

iagttages, når det aktuelle er omgivet af en række muligheder eller potentialer.   

Ovenstående figur illustrerer, at hvor noget aktualiseres, så står det konstant i forhold til alt det, som 

potentielt kunne aktualiseres. Dog er det helt centralt, at når noget aktualiseres, så kan mening vide-

reføres ved på ny at knytte an til det aktualiserede eller aktualisere noget, der før var potentielt.  

En anden måde, hvorpå noget igen kan aktualiseres, er ved at genindføre formen i sig selv via et re-

entry på en sådan måde, at meningen fortsætter i samme form og tilsyneladende er det samme, men 

alligevel ikke er det samme (Andersen, 2014: 48-49).   

 

Figur 4: Meningens form 

Figur 5: Re-entry af meningens form 
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Andersen beskriver, at mening derfor altid er åben i sin grundform, og at alt kan forstås i mening, 

men at mening er lukket og selvreferentiel i den forstand, at mening altid refererer til mening og 

derfor må analyseres i dennes rekursive optræden. Idet mening aldrig kan fikseres, da kernen i det 

aktualiserede forfalder i det øjeblik, noget bliver fremhævet, er mening, og dermed det aktuelle, sik-

kert, men ustabilt, da det konstant er foranderligt (Andersen, 2014: 49).   

Idet mening iagttages som konkrete momenter eller operationer, er semantik et udtryk for de konden-

serede begreber og generaliserede former for mening, der står til rådighed for kommunikation. Se-

mantik opfattes af Luhmann som bevaringsværdige meningsstrukturer, der står til rådighed for kom-

munikationen, da disse forbinder kommunikation med kommunikation (Andersen, 2014: 49).  

 

Hvor meningsbegrebet bygger på sondringen aktualitet/potentialitet, så bygger semantikbegrebet på 

sondringer mening/kondenseret mening, men da kommunikation kan udvikle strukturer, der er beva-

ringsværdige for kommunikation, kan mening kondenseres i former, der så at sige river sig løs og 

bliver til begreber. Disse begreber er et sammensurium af mening, der fanges i en enkelt form - ek-

sempelvis begreber - der står til rådighed for kommunikationen og dermed bliver bevaringsværdige. 

Grundet denne forståelse definerer Andersen semantik som: “beholdningen af generaliserede former 

for forskelle (fx. begreber, ideer, billeder og symboler), som kan blive brugt i selektionen af mening 

i kommunikationssystemerne” (Andersen, 2014: 50). Disse former er ofte kontekst- og situationsaf-

hængige og afhænger derfor af den kommunikation, de står til rådighed for. Derfor er et begreb et 

udtryk for en kondensering og generalisering af mening i en specifik kontekst, der står til rådighed 

for kommunikationen. Tilmed er det centralt at bemærke, at et begreb aldrig er entydigt definerbart, 

da det altid vil afhænge af en kontekst (Andersen, 2014: 50).   

 

Desuden beskriver Andersen også, at begreber er generelle, men at de altid må forstås i relation til 

specifikke og konkrete kontekster. Derfor må et begreb forstås i modsætningen mellem et begreb og 

dets modbegreb. Et modbegreb holder så at sige begrebet på plads på den måde, at eksempelvis en 

mand sætter restriktioner for en kvinde og omvendt. Denne lidt binære forståelse skal illustrere, at et 

begreb kun forstås og får sin mening fra et modbegreb, da forskellige forventninger til et begreb skal 

ses i relation til forventninger til dets modbegreb (Andersen, 2014: 50-51). Eksemplet kan også illu-

strere maskulinitet, hvilket jo kun får sin betydning ud fra dets modbegreb femininitet samt alle de 
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forventninger, der er til det at være enten det ene eller det andet (Ibid.).   

 

Andersen beskriver, at når man arbejde med begrebers historie, så kan der ske mindst syv forskellige 

begrebsforskydninger. Disse syv forhold er:   

 

1. Begrebet kan være konstant, samtidigt med at modbegrebet er udskiftet 

2. Begrebet kan være forandret, samtidigt med at modbegrebet er forblevet det samme  

3. Både begreb og modbegreb kan være forskudt 

4. Begreb og modbegreb kan være de samme, mens spændingen mellem dem kan være forandret 

5. Begrebet kan være det samme, men kan have flyttet over på modbegrebets plads 

6. Begrebet kan have tabt sit modbegreb, hvorved der er dannet en tom kategori med uspecifi-

ceret modbegrebet, der igen senere kan besættes  

7. Begreb og modbegreb kan være de samme, men dimensionen, som distinktionen er sat i, kan 

være forskudt (Andersen, 2014: 53) 

 

Disse forhold vil blive inddraget og brugt i Analysedel 2 som en del af analysen Socialdemokratiets 

strategiske kommunikation om partiets historie i udlændingepolitikken. Her vil begreber i de frem-

analyserede semantiske reservoirs fra Analysedel 1 blive iagttaget som historiske tilknytninger, og 

analysen vil iagttage, hvordan der sker eventuelle begrebsforskydninger over tid i Socialdemokratiets 

kommunikation om udlændingepolitik.  

 

I det følgende afsnit vil Luhmanns meningsdimensioner og deres rolle i semantikanalysen blive ud-

foldet.    

 

Figur 6: Illustration af begreb/modbegreb 
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2.8 Meningsdimensioner 

For at kunne iagttage mening i en semantikanalyse tages der udgangspunkt i tre meningsdimensioner, 

sags- tids- og socialdimensionen. Disse dimensioner har som funktion at kunne iagttage mening gen-

nem binære forskelle, som er med til skabe mening i en kommunikation. 

  

Sagsdimensionen handler om, hvilke temaer og genstande kommunikationen omhandler (Andersen, 

2014: 54). Denne dimension er konstitueret ved ledeforskellen dette/noget andet, hvor ting er forskel-

lens form (Andersen, 1999:144). Sagsdimensionen er dermed med til at sætte rammen for, hvilke 

emner og ting kommunikationen handler om, og hvilke betingelser dette efterlader for kommunika-

tionen. 

 

 Socialdimensionen handler om, hvordan der i en kommunikation konstrueres en social identitet gen-

nem forskellen os/dem. For at kunne skabe en identitet om, hvem der er ”os” i en kommunikation, 

skal det også konstitueres, hvem der er ”dem” (Andersen 2014: 54). Enheden af disse er socialitet, da 

det netop er forskelsdragningen mellem ”os” og ”dem”, som skaber en bestemt socialitet. 

 

Tidsdimensionen kløver kommunikationens begreber i fortid og fremtid. Det vil sige, at der i kom-

munikationen konstrueres et forhold mellem fortiden og fremtiden, og det er dette, der er tidsdimen-

sionen. Ledeforskellen for tidsdimensionen er fremtid/fortid, og enheden mellem disse er nutid (An-

dersen, 2014: 54-55). Fremtiden kan være en horisont af muligheder og forventede udfald, og fortiden 

består af erfaringer. Det, der både adskiller og er enheden mellem fortiden og fremtiden, er nutiden. 

 

Meningsdimensionerne spiller en vigtig rolle i specialets analysestrategiske brug af funktionel me-

tode og semantikanalysen, og i følgende afsnit vil der blive redegjort for funktionel metode, og hvor-

dan nærværende opgave ønsker at operationalisere denne i Analysedel 1. 

 

2.9 Funktionel metode 

Luhmann selv nævner funktionel metode som systemteoriens metode (Knudsen, 2013: 19). Dog er 

Luhmanns egne beskrivelser af denne sparsomme, og nærværende opgave vil derfor tage udgangs-

punkt i Mortens Knudsens udlægning af funktionel metode (Ibid.). 
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For at beskrive funktionel metode kan der tages udgangspunkt i Luhmanns funktionsbegreb. Luh-

mann definerer en funktion som enheden af forskellen mellem et problem og de forskellige, ækviva-

lente løsninger til dette problem (Knudsen, 2013: 21). En funktion er det, der både forener og adskiller 

et problem og dette problems specifikke løsning. Det betyder, at en funktion ikke blot kan ses som 

en løsning på et problem, da problemet bliver konstitueret ved den specifikke løsning, der vælges på 

problemet. Der er altså en horisont af ækvivalente løsninger, der kan vælges til et problem, men den 

valgte løsning er med til at skabe mening om problemet (Knudsen, 2013: 21-22). 

  

Funktionel metode kan bruges som et analysestrategisk værktøj, hvor man sammenligner et problem 

og dets funktionelt ækvivalente løsninger. Nærværende opgave ønsker at bringe funktionel metode i 

spil i den historiske semantikanalyse. Dette vil konkret ske ved at bruge ledeforskellen problem/løs-

ning i de enkelte perioder i semantikanalysen. På den måde ønskes det at iagttage, hvordan der i 

perioderne er blevet konstrueret problem-løsningsforhold i forhold til Socialdemokratiets historiske 

udlændingepolitik, og om disse forhold har udviklet og ændret sig over tid. Denne inddragelse af 

funktionel metode er valgt, fordi nærværende opgave vurderer, at ledeforskellen problem/løsning kan 

være frugtbar til at iagttage, hvordan Socialdemokratiet har iagttaget partiets udlændingepolitik gen-

nem tiden som løsning på specifikke problemer.  

 

2.10 Til- og fravalg af teori 

I nærværende opgave er det valgt at tage et teoretisk udgangspunkt i Luhmanns systemteori. Dette 

valg giver opgaven en række analytiske og erkendelsesmæssige muligheder og begrænsninger. I nær-

værende afsnit vil der blive redegjort for, hvorfor det er valgt at tage udgangspunkt i Luhmanns sy-

stemteori. Det vil blive diskuteret, hvilke muligheder denne teori og tilhørende analysestrategier giver 

for opgaven, men også hvilke begrænsninger den sætter. Slutteligt vil det blive diskuteret, hvordan et 

andet teoretisk grundlag i form af Laclau og Mouffes diskursteori kunne have været frugtbar for 

samme problemstilling, men hvorfor denne er blevet fravalgt. 

  

Valget af Luhmanns systemteori bunder i et ønske om at undersøge, hvilke konsekvenser det har for 

Socialdemokratiet på en og samme tid at kommunikere om uforanderlighed og foranderlighed. Da 

opgavens undren opstod ud fra Socialdemokratiets egen kommunikation, ønskede opgaven derfor at 

behandle partiets kommunikation i sin egen eksistens. Dette giver Luhmanns systemteori og iagtta-

gelsesbegreb mulighed for, da analysen ikke behandler normative årsags- og virkningsforhold, men 
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blot iagttage, hvordan disse konstrueres i Socialdemokratiets iagttagelser. Dermed skabes et blik for 

partiets kommunikationen, der kan bevæge sig over forskellige meningsdannelser, og hvordan me-

ning er blevet kondenseret i begreber og modbegreber, der udgør forskellige semantiske reservoirs, 

samt hvordan disse begrebs-modbegrebsforhold kan ændre sig. Derudover er det et centralt element 

i Luhmanns systemteori at vise, hvordan systemers beslutningskommunikation er resultatet af en 

kontingent proces, der kunne have været anderledes. Eksempelvis bliver man som systemteoretisk 

vidensproducent i stand til at træde et skridt tilbage og med et afsæt i en eksplorativ og induktiv 

tilgang stille spørgsmål til de fremanalyserede begreber og den mening, der er kondenseret i dem. 

Med andre ord bliver man som iagttager i stand til at spørge: Hvorfor lige dette begreb? Og hvordan 

er netop denne mening kondenseret ind i begrebet? (Andersen, 1999: 208). Det betyder for nærvæ-

rende opgave, at der kan stilles spørgsmålstegn ved selvfølgeligheder og tilmed vise, hvordan Soci-

aldemokratiets udlændingepolitik er resultatet af en kontingent proces.   

 

Valget af systemteorien tilbyder også forklaringer på, hvordan paradoksal kommunikation kan være 

produktivt, da det kan løse ellers uløselige kommunikative opgaver. Derudover tillader det systemte-

oretiske afsæt at illustrere, hvordan Socialdemokratiets nuværende kommunikation har en række util-

sigtede konsekvenser for partiets fremtidige kommunikation.  

 

De iagttagelsesbetingelser, som nærværende opgave har opsat for iagttagelserne, betyder dog også, 

at opgaven gør sig blind for andre iagttagelser. Det betyder, at nærværende opgave ikke bliver i stand 

til at forholde sig til interne forhold i Socialdemokratiet som eksempelvis konfliktende holdninger til 

udlændingepolitikken, eller undersøge hvilken betydning interne rokeringer så som et formandsskifte 

har for partiet. Det giver dog mulighed for at iagttage. hvordan systemet selv knytter an til kommu-

nikation om interne forhold i partiet.  

  

Et andet muligt teoretisk grundlag for opgaven kunne have været Laclau og Mouffes diskursteori, 

hvor det kunne have været undersøgt, hvordan der for hvert formandsskifte muligvis kunne være 

skabt nye ækvivalenskæder i forhold til udlændingepolitikken. Det kan dog være svært at argumen-

tere for, om et formandsskifte ville være nok til at kunne påstå, at det var en dislokation af partiets 

politik. Samtidig vurderes det, at artikulationsprocesser i forhold til partiets politik ville foregå internt 

i Socialdemokratiet, hvilket ville gøre det være svært at skaffe den nødvendige empiri til at analysere 

en diskursiv kamp.  
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Teorien kunne også have givet et blik for, hvordan Socialdemokratiets værdier kunne fungere som 

tomme betegnere, hvor ækvivalenskæders partikulære krav kunne få plads i værdierne, så længe de 

var hævet over at blive brugt i realpolitik. Det kunne lede videre til en analyse af konsekvenserne for 

værdiernes funktion som tomme betegnere, når de blev anvendt i partikulære realpolitiske sammen-

hænge med den konsekvens, at de ville miste sin egenskab af at kunne rumme alle ækvivalenskæders 

partikulære krav. Dette ville dog kræve, at man skulle ændre analysens iagttagelsespunkt til at være 

interessenter som eksempelvis fagbevægelsen, vælgerne eller ungdomspartiet og analysere disses ar-

tikulationsprocesser om Socialdemokratiets værdier. Da opgaven ønskede at fokusere på Socialde-

mokratiets egen kommunikation om udlændingepolitikken og partiets værdier, blev Laclau og Mou-

ffes diskursteori derfor fravalgt, men denne kunne have bidraget til at anskue samme problemstilling 

fra en anden teoretisk vinkel. 

 

2.11 Valg af empiriske kilder 

Nærværende opgaves brug af kilder har en række implikationer for den viden, nærværende opgave 

kan producere. I følgende afsnit vil det blive diskuteret, hvordan valg og fravalg af empiri både på-

virker opgavens analytiske muligheder og de analytiske fund. Der vil desuden blive redegjort for, 

hvilke analysestrategiske overvejelser der er foretaget i forbindelse med valget af empirien.  

 

Empirisk beror opgaven sig på publikationer, politiske udspil, arbejdsprogrammer, principprogram-

mer, taler og udtalelser fra formænd og Socialdemokratiets udlændingeordfører Mattias Tesfaye. Det 

empiriske arkiv strækker sig fra 1973 og frem til i dag. På den baggrund bliver nærværende opgave i 

stand til at iagttage, hvordan Socialdemokratiet har iagttaget partiets udlændingepolitik på højeste 

politiske niveau. Men det betyder også, at opgaven afgrænser sig fra interne notater og interne dis-

kussioner, som kunne have givet indsigt i den formning af kommunikation om udlændingepolitik, 

der er foregået internt i partiet, rundt omkring i kommunerne, i regionerne eller blandt partiets menige 

medlemmer. Her vil der givetvis være en række forskellige forhold, der kunne have bidraget med 

andre nuancer om Socialdemokratiets udlændingepolitik. Når dette valg er i truffet i nærværende 

opgave, skyldes det dels et prioriteringsspørgsmål, dels at opgaven har et systemteoretisk grundlag, 

hvorfor valgte iagttagelser fra centralt placerede socialdemokrater bliver behandlet som et udtryk for 

det samlede systems iagttagelser af udlændingepolitik.  
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Derudover inddrages Mattias Tesfayes bog Velkommen Mustafa, hvor han iagttager, hvordan Social-

demokratiets udlændingepolitik har udviklet sig historisk med brug af beretninger fra en række aktø-

rer, som har en mere eller mindre direkte tilknytning til Socialdemokratiet. Baggrunden for dette valgt 

er, at Tesfayes bog adresserer netop det emne, nærværende opgave søger at undersøge. I nærværende 

opgave behandles dette som en tredje ordens iagttagelse, så nærværende opgave altså iagttager Tes-

fayes iagttagelser af iagttagelser.  Dog tilskrives Tesfaye, qua hans funktion som udlændingeordfører, 

en analytisk værdi i forhold til at beskrive Socialdemokratiets udlændingepolitik under Frederiksens 

formandskab, da hans opgave er at tegne og udfolde partiets udlændingepolitik udadtil.   

 

Ydermere er det væsentligt at nævne, at vi over flere omgange har forsøgt at få centrale aktører fra 

Socialdemokratiets ledelse og folketingsgruppe til at medvirke i interviews, men at de har afvist at 

medvirke grundet enten travlhed eller på grund af interne regler om, hvem der må udtale sig om 

udlændingepolitiske forhold. Nærværende opgave anerkender, at sådanne interviews kunne have bi-

stået med nuancer om Socialdemokratiets udlændingepolitik, og særligt i Analysedel 2 ville kunne 

bidrage med analytiske indsigter, der kunne have udfoldet analysen yderligere og sandsynligvis bi-

draget med flere måder, hvorfra det kunne analyseres, hvordan Socialdemokratiet kan kommunikere 

både uforanderlighed og foranderlighed på samme tid.   

 

Gennem valget af Luhmanns systemteori fravælges tilmed en række kvantitative måder at undersøge 

den samme problemstilling på. Eksempelvis kunne det undersøges, hvordan Socialdemokratiet har 

stemt om lovforslag omhandlende udlændingepolitik, eller hvordan vælgerne iagttager Socialdemo-

kratiets udlændingepolitik. Dog vurderes det, at det ville falde uden for de erkendelsesinteresser og 

den systemteoretiske tilgang, opgaven har valgt at konditionere.    
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3. Analysestrategi 
I det følgende afsnit vil opgaven redegøre for analysestrategibegrebet, og hvordan analysestrategiske 

valg spiller sammen med systemteoretiske analyser. Der vil blive redegjort for de grundlæggende 

analysestrategiske begreber og værktøjer, og hvordan de spiller en rolle for iagttagelsesbetingelserne.  

  

Med Luhmanns udgangspunkt i en tom ontologi jævnfør afsnit 2.1 er det nødvendigt at konditionere 

og konstruere, hvordan man iagttager omverdenen. For at konstruere omverdenen og en analyses blik 

er det nødvendigt med en analysestrategi. Man kan altså sige, at en analysestrategi fungerer som en 

strategi for, hvordan man vil konstruere et bestemt analytisk blik, som har betydning for, hvilke iagt-

tagelser der kan iagttages i en bestemt analyse (Andersen, 1999: 14).   

  

3.1 Iagttagelsespunkt, iagttagelsesgenstand, ledeforskel og konditionering 

De fire analysestrategiske værktøjer, der i denne opgave vil danne grundlag for analysestrategierne, 

er iagttagelsespunkt, iagttagelsesgenstand, ledeforskel og konditionering. I følgende afsnit vil opga-

ven redegøre for disse begreber, og hvilken indvirkning de har på det analytiske blik. 

  

3.1.1 Iagttagelsespunkt og iagttagelsesgenstand 

Iagttagelsespunktet er centralt for en analyse, da det er determinerende for en analyses systemrefe-

rence. Med dette menes, hvilket system en analyse ønsker at iagttage iagttagelser fra (Andersen, 1999: 

116-117). Valget af iagttagelsespunkt og dermed systemreference er derfor centralt, da dette sætter 

rammerne for, hvilke iagttagelser der er mulige at foretage. For at et analytisk blik kan være præcist, 

er det derfor vigtigt at gøre klart, hvilket system der er iagttagelsespunktet, og hvilke konsekvenser 

dette har for analysens iagttagelsesmuligheder. Når et iagttagelsespunkt er valgt, kan der på den måde 

iagttages, hvordan dette system iagttager systemets omverden (Ibid.). På den måde bliver det muligt 

at iagttage iagttagelser. Nærværende opgave er interesseret i at iagttage Socialdemokratiets iagttagel-

ser, og derfor er iagttagelsespunktet Socialdemokratiet gennem opgavens Analysedel 1 og 2. 

  

I en analyse kan det ønskes at iagttage et systems iagttagelser af for eksempel et bestemt begreb eller 

objekt. I sådan et tilfælde ville det være vigtigt at definere det præcise begreb, som ville være analy-

sens iagttagelsesgenstand. På den måde skelnes der mellem iagttagelsespunkt som det bestemte sy-

stem, hvis iagttagelser der ønskes iagttaget, og iagttagelsesgenstanden, som er det bestemte begreb, 
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der ønskes at iagttage iagttagelser af (Andersen, 1999: 117). I nærværende opgave er iagttagelses-

genstanden Socialdemokratiets udlændingepolitik.  

  

3.1.2 Ledeforskel 

Med ledeforskel menes, med hvilken forskel der i en analyse iagttages. Dette hænger sammen med 

Luhmanns iagttagelsesbegreb, hvor verden kløves i forskelsdragninger. På den måde er ledeforskel-

len med til at sætte betingelserne for, hvad der kan iagttages (Andersen, 1999: 115-116). Når en 

bestemt ledeforskel er valgt i en analyse, giver det analysen blik for denne bestemte binære forskel 

og ingen andre. Det vil sige, at analysen kun er i stand til at iagttage et iagttagelsespunkts iagttagelser 

som en markering af enten den ene eller den anden side af den valgte ledeforskel (Ibid.). Nærværende 

opgave vil arbejde med forskellige ledeforskelle for henholdsvis Analysedel 1 og Analysedel 2, og 

appliceringen af disse i de konkrete analysedele vil blive redegjort for senere i opgaven. 

 

3.1.3 Konditionering 

For at kunne operere i en analyse med en bestemt ledeforskel kræves det, at det konditioneres, hvornår 

en af siderne af ledeforskellen kan iagttages som markeret. Det har den konsekvens, at konditioner-

ingen knytter sig til de begreber, der bliver benyttet i opgavens ledeforskelle. Dette betyder i praksis, 

at man skal opstille en række kriterier for, hvornår analysen iagttager en af siderne som markeret 

(Andersen, 1999: 116).  

  

3.2 Analysedel 1: Semantikanalyse 

Den semantiske analysestrategi handler grundlæggende om meningsdannelse og -kondensering (An-

dersen, 2014: 47). Analysestrategiens ledeforskel er semantik/mening. Dette hænger sammen med 

Luhmanns meningsbegreb, hvor mening konstant skal aktualiseres for at kunne opretholdes. Hvis 

mening kondenseres ind i en række begreber, så meningen bliver så kondenseret, at den ikke behøver 

en konstant aktualisering, kan der siges at være skabt en semantik. På den måde kan mening konden-

seres ind i begreber, så bestemte begreber står til rådighed for kommunikationen som et semantisk 

reservoir. Formålet med en semantikanalyse er at iagttage, om der er et semantisk reservoir til stede 

om for eksempel et bestemt begreb, og i så fald hvad dette semantiske reservoir indeholder (Andersen, 

1999: 142). Dette gøres ved at opbygge et arkiv af semantiske begreber om en bestemt genstand eller 

et begreb, som man ønsker at iagttage iagttagelser af. På den måde kan man gennem iagttagelser af 

konstruktion af mening gennem de tre meningsdimensioner iagttage, hvordan der historisk er blevet 
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skabt mening gennem begreb-modbegrebsforhold. Da de tre meningsdimensioner tilbyder hver deres 

ledeforskel, giver de mulighed for at systematisere og kortlægge iagttagelser af saglige, sociale og 

tidslige former. Dermed opnår analysen hurtigt et blik for, hvilke begrebsforskydninger der er de mest 

udtalte (Andersen, 2014: 55).  

 

Formålet med en historisk semantikanalyse er altså at analysere, hvordan et eller flere semantisk re-

servoirs er opstået historisk gennem en kontingent proces, hvor den aktuelle mening om noget er 

resultatet af den mening, som er blevet kondenseret i en række begreber, der står til rådighed for 

kommunikationen. En semantikanalyse kan derfor bruges til at skabe en større empirisk følsomhed i 

andre analyser, da de fremanalyserede begreb-modbegrebsforhold kan gøre andre analyser særligt 

følsomme over for bestemte forskelsdragninger og meningsdannelser, som er blevet konstrueret hi-

storisk (Andersen 2014: 54-55).  

 

3.2.1 Iagttagelsespunkt, iagttagelsesgenstand, ledeforskel og konditionering i semantikanalysen 

Da opgaven i Analysedel 1 er interesseret i at iagttage, hvordan en bestemt semantik om Socialde-

mokratiets udlændingepolitik er opstået i partiet selv, har nærværende opgave valgt Socialdemokra-

tiet som iagttagelsespunkt. Med dette valg ønskes det at iagttage iagttagelser fra Socialdemokratiet. 

Iagttagelsesgenstanden i analysedelen er valgt som Socialdemokratiets udlændingepolitik. Dette gi-

ver analysen mulighed for at iagttage iagttagelsespunktets, Socialdemokratiet, iagttagelser af iagtta-

gelsesgenstanden, Socialdemokratiets udlændingepolitik.  

 

Ledeforskellen, hvormed analysen vil blive foretaget, er semantik/mening. Med dette menes, hvornår 

der kan siges at være tale om kondenseret mening ind i begreber, som står til rådighed for Socialde-

mokratiets kommunikationen om partiets udlændingepolitik. Dermed ønskes der at iagttages en for-

skel mellem de meningskonstruktioner, som blot er løst forbundet til udlændingepolitik, og den me-

ning, som er blevet kondenseret ind i begreber, der danner et semantisk reservoir om iagttagelsesgen-

standen Socialdemokratiets udlændingepolitik.  

 

For at kunne beslutte, hvornår mening er blevet kondenseret nok ind i en række begreber til, at det 

kan kaldes for et semantisk reservoir, er det nødvendigt at konditionere, hvornår analysen kan iagttage 

semantik. Da opgaven kun iagttager ét systems iagttagelser, er det ikke muligt at analysere en seman-

tik på tværs af systemer. Derfor er det valgt at konditionere semantik på baggrund af brug af bestemte 
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begreber på tværs af tid. Nærværende opgave ønsker derfor at konditionere semantik, som når be-

stemte begreber bruges i kommunikationen om udlændingepolitik af systemet Socialdemokratiet på 

tværs af tid og på tværs af de forskellige problem-løsningsforhold i analysedelen. Konditioneringen 

giver den analytiske frugtbarhed, at den giver mulighed for at iagttage, hvordan de samme begreber 

kan være brugt, men hvor meningskonstruktion og begrebs-/modbegrebsforhold i de enkelte begreber 

er ændret.  

 

3.3 Analysedel 2: Kommunikationsstrategier 

Analysedel 2 er interesseret i at analysere, hvordan Socialdemokratiet kan kommunikere uforander-

lighed og foranderlighed på samme tid. Med afsæt i specialets systemteoretiske perspektiv har nær-

værende opgave valgt at analysere tre strategier, som Socialdemokratiet bruger i sin kommunikation 

udlændingepolitik. Derfor falder Analysedel 2 i tre dele, som hver vil analysere en strategi. I følgende 

afsnit vil der blive redegjort for, hvorledes de fire analysestrategiske værktøjer appliceres i analyserne 

 

3.3.1 Iagttagelsespunkt, iagttagelsesgenstand, ledeforskel og konditionering i kommunikationsstra-

tegierne 

Iagttagelsespunktet er valgt som værende Socialdemokratiet under Mette Frederiksens formandskab. 

Med dette valg ønskes det at iagttage og analysere Socialdemokratiets iagttagelser. Socialdemokrati-

ets udlændingepolitik er iagttagelsesgenstanden i Analysedel 2. Det betyder, at analysen vil iagttage 

iagttagelsespunktets iagttagelser af iagttagelsesgenstanden, partiets udlændingepolitik. Iagttagelses-

punktet og iagttagelsesgenstanden vil være det samme gennem hele Analysedel 2.  

 

Formålet med første del af analysen er at analysere en kommunikationsstrategi, hvor der skabes en 

forskelsdragning med ledeforskellen system/omverden. Denne ledeforskel gør analysen følsom over 

for iagttagelser, der markerer enten system eller omverden. På den måde kan analysen iagttage, hvor-

dan Socialdemokratiet skaber sig selv som system, når det konstruerer sin omverden gennem kom-

munikative beskrivelser (Andersen, 1999: 133). Som konditionering til denne ledeforskel følger kri-

teriet, at der i en iagttagelse markeres noget som en del af systemet eller omverden til Socialdemo-

kratiet. 

 

Ledeforskellen i anden del af analysen er begreb/modbegreb. Her vil begreber fra de fremanalyserede 

semantiske reservoirs fra Analysedel 1 blive bragt i spil, og analysen ønsker at skabe et blik for, 
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hvordan og om der bliver foretaget begrebsforskydninger af disse begrebers begreb-modbegrebsfor-

hold. Konditioneringen for at kunne iagttage et begreb i denne del af analysen vi tage udgangspunkt 

i de semantiske reservoirs, hvor de fremanalyserede begreber danner grundlaget. Hvis et begreb fra 

de semantiske reservoirs identificeres, og der kan fremanalyseres en anden mening, end den som blev 

fremanalyseret i semantikanalysen, vil analysen kunne iagttage dette ved brug af ledeforskellen. 

 

Sidste del af analysen vil benytte ledeforskellen markeret/umarkeret. Denne ledeforskel gøre analy-

sen i stand til at iagttage, hvordan Socialdemokratiet former sin kommunikation om bestemte begre-

ber i udlændingepolitikken under Mette Frederiksens formandskab (Andersen, 1999: 130). Konditi-

oneringen til ledeforskellen er, når der kommunikeres om Socialdemokratiets udlændingepolitik 

jævnfør afsnittet om begrebsafklaring. Det vil sige, at der markeres noget i forhold til ledeforskellen, 

når der i kommunikation fra Socialdemokratiet iagttages om udlændingepolitik.  

 

3.4 Diskussion 

I diskussionen vil iagttagelsespunktet være nærværende opgaves egne iagttagelser og analytiske fund 

fra Analysedel 1 og 2. Dette betyder, at nærværende opgave vil tage udgangspunkt i de iagttagelser 

og fund, der er gjort i Analysedel 1 og 2. Da denne diskussion ikke vil fungere på samme måde som 

de foregående analyser, vil der ikke bliver inddraget iagttagelsesgenstand, ledeforskel eller konditio-

nering. Derimod vil der i diskussion blive inddraget nye teoretiske perspektiver, som skal bidrage 

med nye måder til at beskrive hvilke utilsigtede konsekvenser, det har for Socialdemokratiet, at de 

kommunikerer både uforanderlighed og foranderlighed. Disse tekster vil blive præsenteret og appli-

ceret løbende, som de bliver brugt i diskussionen. 
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4. Analysedel 1 
Analysedel 1 vil behandle specialets første arbejdsspørgsmål:  

 

Hvordan kan det historisk iagttages, at semantiske reservoirs er opstået om Socialdemokratiets ud-

lændingepolitik?  

 

Analysen vil blive struktureret som en kontinuerlig analyse, der deles op i mindre perioder. Perio-

derne er empiriske forankrede, da de er valgt ud fra de ændringer, der sker i problem- løsningforhol-

dene. På den måde ønskes det, at funktionel metode skal virke som en katalysator for analysen ved at 

give blik for forandringer over tid. Dette valg er taget for at kunne iagttage, hvordan meningskon-

struktioner og begrebsforhold har ændret sig historisk under de forskellige perioder. Det har den be-

tydning, at hver periode kan analyseres enkeltvis og derefter sammenlignes med og diskuteres over 

for andre perioder. På den måde ønsker nærværende opgave at gøre det muligt både at iagttage histo-

riske kontinuiteter og diskontinuiteter i meningskonstruktionen om Socialdemokratiets udlændinge-

politik. For at give læseren og analysen et løbende historisk overblik, vil der kort blive redegjort for 

formænd og politiske udspil. I slutningen af hver periode vil de mest markante analytiske fund desu-

den blive opsummeret.  
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Hver periode i analysen, som er opdelt efter forskellige problem-løsningsforhold, vil følge en bestemt 

struktur, som kan ses illustreret i nedenstående figur. 
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4.1 Anker Jørgensen 1972-1987 

Anker Jørgensens (1922-2016) formandsperiode for Socialdemokratiet varede fra 1972 til 1987. Em-

pirien består primært at Socialdemokratiets officielle arbejds- og principprogrammer fra denne peri-

ode, men redegørelser om partiets daværende udlændingepolitik fra ministre og Anker Jørgensen vil 

også danne grundlag for analysen.  

 

4.1.1 1972-1980 

I 1973 udgav Socialdemokratiet dets første arbejdsprogram med Anker Jørgensen i spidsen for en ren 

socialdemokratisk regering (Socialdemokratiet, 1973). Afsættet for at lave arbejdsprogrammet var de 

forandringer i samfundet, der skete hurtigere og større end nogensinde før (Socialdemokratiet, 1973: 

1).  

 

Efter afholdelse af to partikongresser i 1977 og 1978 blev arbejdsprogrammet ‘Et solidarisk samfund’ 

(Socialdemokratiet 1979) vedtaget. Arbejdsprogrammet var en del af fundamentet for Socialdemo-

kratisk politisk i 1980-erne (Ibid.). Anker Jørgensen var i denne periode Danmarks statsminister for 

anden gang for en ren socialdemokratisk regering.   

 

Problemkonstruktion 

Konkret i forhold til udlændingepolitikken, ønskede Socialdemokratiet “(..) at vise solidaritet over 

for udviklingslandene” (Socialdemokratiet, 1973: 6). Det skulle ske gennem i videst muligt omfang 

at leve op til FN-deklarationen fra 1970 til 1980, og Danmark skulle så hurtigt som muligt at yde “(..) 

en statslig bistand på mindst én procent af bruttonationalindkomsten.” (Ibid.). Der blev iagttaget et 

problem med manglende solidaritet over for udviklingslandene, som skabte en kløft mellem rige og 

fattige lande, og især europæiske kolonimagter sås som havende en problematisk indflydelse på ko-

loniserede og tidligere koloniserede lande, der faldt bagefter i økonomisk velstand og teknologisk 

fremgang (Socialdemokratiet, 1973: 6). Socialdemokratiet konstruerede en omverden, hvor fattige 

udviklingslandes iagttagede manglende faglige, økonomiske og kulturelle kapital blev til et problem 

man kunne handle på og løse ved at arbejde for at have en udviklingsbistand på mindst én procent af 

BNP. 
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I forhold til udenlandsk arbejdskraft skulle der ifølge Socialdemokratiet “i EF udformes en fælles 

fremmedarbejderpolitik, der også sikrer fremmedarbejdere fra lande uden for EF menneskeværdige 

forhold.” (Socialdemokratiet, 1973: 9). Hertil ønskede Socialdemokratiet “at virke for en socialt for-

svarlig fremmedarbejderpolitik.” (Socialdemokratiet, 1973: 28). Det blev iagttaget senere i program-

met, at “Indvandring af fremmedarbejdere ikke må ske i et sådant omfang, at det truer danske arbej-

deres beskæftigelse og lønvilkår.” (Socialdemokratiet, 1973: 31). Problemkonstruktionen vedrører 

arbejdsforholdene for ‘fremmedarbejdere’ fra lande uden for EF, der blev markeret som havende brug 

for en sikring af menneskeværdige forhold i arbejdspolitikken. Det blev dog også iagttaget, at der 

kunne opstå et problem for danske arbejderes beskæftigelse og lønvilkår, hvis indvandringen nåede 

et vist udefineret omfang.  

 

Socialdemokratiets arbejdsprogram fra 1979 beskrev, i tråd med førnævnte arbejdsprogram fra 1973, 

at partiet dengang fortsat ville arbejde for en global lighedspolitik, hvor det måtte være “en grund-

læggende indstilling for den demokratiske socialisme, at den i udviklingslandene støtter alle de ten-

denser, der tilstræber større social, politisk, økonomisk og kulturel frihed og uafhængighed.” (Soci-

aldemokratiet, 1979: 2).   

 

Overordnet iagttages problemkonstruktionen som værende en for lav bistand til en række udviklings-

lande, der skulle modtage støtte fra industrilandene, og en manglende etablering af en fælles europæ-

isk fremmedarbejderpolitik, som skulle sikre arbejdere fra uden for EF-landene menneskeværdige 

forhold i Danmark.  
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Sagsdimension 

I ovenstående citater fra arbejdsprogrammerne konstrueres blandt andet en sagsdimension omhand-

lende udviklingsbistanden fra Danmark til udviklingslandene, hvor det markeres, at kløften mellem 

de rige og de fattige lande ønskes mindsket. Udviklingsbistanden iagttages som en sag, der skal hand-

les på for at mindske uligheden landene imellem og sikre en international vækst, der inkluderer både 

faglighed, økonomi og kultur blandt alle lande. Her iagttages en meningsskabelse om ulighed mellem 

rige og fattige lande, der relateres til udviklingsbistanden (Socialdemokratiet, 1973: 6; Socialdemo-

kratiet 1979: 2-3). 

 
Figur 7: Sagsdimensionen i 1972-1980 

Der skabes yderligere en sagsdimension om en socialt forsvarlig fremmedarbejderpolitik, og at der 

gennem EF-samarbejdet skal sikres menneskeværdige forhold for alle. Menneskeværdige forhold 

markeres, og da det ikke uddybes, hvad Socialdemokratiet forstår ved menneskeværdige forhold, står 

dette blot i kontrast til de nuværende forhold.  

 
Figur 8: Sagsdimensionen i 1972-1980 
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Socialdimension 

I forlængelse af citaternes sagsdimension kan det også iagttages, at der blev konstrueret mening om 

socialdimensionen. Dette omhandler rige lande, som Danmark blev iagttaget som værende en del af, 

og fattige udviklingslande, som behøvede faglig, økonomisk og kulturel bistand fra de rige. (Social-

demokratiet, 1973: 6; Socialdemokratiet 1977: 2-3). Her kan iagttages en os/dem distinktion i relation 

til rige og fattige lande. 

 

 
Figur 9: Socialdimensionen i 1972-1980 

Derudover blev der konstrueret mening om et muligt pres fra indvandring på danskeres løn- og be-

skæftigelsesvilkår: “Indvandring af fremmedarbejdere ikke må ske i et sådant omfang, at det truer 

danske arbejderes beskæftigelse og lønvilkår.” (Socialdemokratiet, 1973: 31). På den måde blev der 

skabt en distinktion, hvor der blev skelnet mellem danske arbejdere og et udefineret antal fremmed-

arbejdere. På den måde skaber Socialdemokratiet mening om, at disse to ting ikke kan forenes. Det 

kan illustreres således: 

  
Figur 10: Socialdimensionen i 1972-1980 
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Tidsdimension 

I arbejdsprogrammerne blev der også skabt et tidsligt perspektiv, da det blev iagttaget, at der i frem-

tiden ikke måtte komme pres på danskernes beskæftigelses- og lønvilkår på grund af et for stort om-

fang af indvandring (Socialdemokratiet, 1973: 31). På den måde skabte Socialdemokratiet mening 

om tidsdimensionen ved at sige, at der kunne være to fremtidige scenarier. Én fremtid, hvor en for 

stor indvandring kom til at true danske beskæftigelse og lønvilkår, og en anden fremtid, hvor disse 

vilkår blev sikret.  

 

 
Figur 11: Tidsdimensionen i 1972-1980, hvor Socialdemokratiet skabte mening om to fremtidige scenarier 

Desuden ville Socialdemokratiet sikre en højere udviklingsbistand, hvor FN-deklarationen for 1970-

1980 var central, og Danmark ønskedes hurtigst muligt at opnå det fremførte mål for udviklingsbi-

standen (Socialdemokratiet, 1973: 6). Socialdemokratiet knyttede på den måde an til FN-deklaratio-

nens tidsramme for at skabe mening til det tidslige perspektiv på udviklingsbistanden. 

 
Figur 12: Tidsdimensionen i 1972-1980 
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Løsning 

Som løsning på problematikken vedrørende skellet mellem rige og fattige lande, iagttog Socialdemo-

kratiet, at det var nødvendigt hurtigst muligt at yde en statslig bistand til udviklingslandene på mindst 

1 procent af bruttonationalproduktet (Socialdemokratiet, 1979: 3). Bistanden skulle især koncentreres 

om de fattigste befolkningsgrupper, og Danmark burde ifølge partiet sørge for at udviklingslandene 

kunne sikres en indtjening, som gradvis kunne skabe en udvikling for dem efter egne ønsker og behov 

(Socialdemokratiet, 1979: 2).  

 

I forhold til fremmedarbejdere i Danmark, kommunikerede Socialdemokratiet, at partiet ønskede at 

de nuværende forhold skulle forbedres ved at sikre samme løn- og arbejdsforhold samt betryggende 

sociale vilkår og gode boligforhold (Socialdemokratiet, 1973: 17). Derudover ønskede partiet at til-

vejebringe fornøden sprogundervisning og oplysning om danske samfundsforhold. Det blev ikke kon-

kretiseret, hvordan det skulle gøres, men det var disse løsningsforslag, som Socialdemokratiet præ-

senterede som løsninger på problemer som løn- og arbejdsforhold, danskkundskaber og social utryg-

hed.   

 
Figur 13: Problem-løsningskonstruktion i 1972-1980 

 

4.1.2 1980-1983 

I 1980 udgav Socialdemokratiet deres arbejdsprogram Vort Arbejdsprogram. Arbejdsprogrammet var 

udarbejdet under en regeringsperiode med Anker Jørgensen som statsminister for en ren socialdemo-

kratisk regering. Dette arbejdsprogram indeholdt for første gang et separat afsnit omhandlende en 

indvandrerpolitik under overskriften: “En politik, der sikrer indvandrerne ligestilling og en tryg til-

værelse” (Socialdemokratiet, 1980: 25-26). Socialdemokratiet præciserede, at “ved indvandrere for-

stås udlændinge, der lovligt bosætter sig her i landet.” (Ibid.). Det var denne gruppe, der tidligere 

faldt under begrebet fremmedarbejdere, da de dengang var inviteret som midlertidige arbejdere i lan-

det, der skulle rejse hjem efter en periode. Der blev altså brugt et andet begreb, nemlig indvandrere, 

om denne gruppe, da langt de fleste i praksis havde valgt at bosætte sig i Danmark. Socialdemokratiet 
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udformede en egentlig indvandrerpolitik i dette arbejdsprogram, der primært havde til henblik at re-

spektere og skabe ligestilling for alle, som var kommet til Danmark ved hjælp af solidaritet og ansvar 

(Ibid.). 

 

I 1980 holdt daværende indenrigsminister Henning Rasmussen en tale i Folketingssalen fungerende 

som en redegørelse om den Socialdemokratiske regerings indvandringspolitik (Rasmussen, 1980). I 

1977 havde Folketinget nedsat et Udlændingelovudvalg, der i daglig tale blev kendt som Fremmed-

udvalget (Lauta, 2015). Udvalget skulle komme med en betænkning til en håndtering af indvandrer-

spørgsmål såsom retsstilling, hjemsendelse, internationale forpligtelser og lignende, og generelt var 

der ifølge Rasmussen kommet et større fokus og efterspørgsel efter en uddybelse af Anker Jørgensens 

regerings holdninger til indvandrerpolitikken (Ibid.). I redegørelsen kom Henning Rasmussen ind på 

en række af de problemer, der fra arbejdsprogrammet blev kommunikeret i løsninger.  

  

Problemkonstruktion 

Fremmedarbejdere var i arbejdsprogrammet fra 1980 blevet til indvandrere, og Socialdemokratiet 

iagttog, at de fleste, der var kommet til landet for at arbejde i 60’erne og 70’erne, havde valgt at 

bosætte sig permanent i landet med deres familier (Socialdemokratiet, 1980: 25). Der blev iagttaget 

en række problemer relateret til indvandrere, som Socialdemokratiet følte, at partiet kunne løse poli-

tisk (Ibid.). Selvom Socialdemokratiet iagttog, at der var opstået problemer i samfundet på grund af 

indvandring, udspecificerede partiet ikke yderligere, hvilke konkrete problemer der var tale om. De 

kommunikerede i stedet, hvordan problemerne skulle løses: “De problemer, der er opstået omkring 

indvandrerne skal løses ved solidarisk medvirken af alle.” (Socialdemokratiet, 1980: 26). Løsnin-

gerne uddybes under afsnit om ækvivalente løsninger.  

 

Sagsdimension 

Socialdemokratiet opstillede ni punkter, som de ville arbejde for skulle sikre størst mulig ligestilling 

“ved solidarisk medvirken fra alle” (Socialdemokratiet, 1980: 26) Punkterne indeholdte blandt andet 

en styrkelse af indvandreres retsstilling, stemmeret efter 3 års ophold, sprogundervisning, tosprogede 

medarbejdere i offentlige institutioner, muligheder for bibeholdelse af religiøse og kulturelle traditi-

oner og økonomisk udligning for de kommuner, der i praksis skulle håndtere særlige indvandrerpro-

blemer. Der blev altså identificeret ni konkrete punkter, hvor Socialdemokratiet ønskede en styrket 

indsats (Ibid.).  
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I Henning Rasmussens tale lagde han ud med at konstatere en hidtil høj grad af enighed på tværs af 

Folketinget om det “principielle, langsigtede mål for den danske indvandringspolitik”, som uddybes 

at være, at “de udenlandske statsborgere, som har søgt her til landet, og som ønsker at forblive her, 

efterhånden bør sættes i stand til at klare sig i det danske samfund på lige fod med den øvrige befolk-

ning.” (Rasmussen, 1980). Det blev iagttaget, at indvandrere ikke umiddelbart var sat i stand til klare 

sig i det danske samfund, og Rasmussen mente, at alle var enige om, at det problem skulle løses 

(Ibid.). Dermed konstruerede Socialdemokratiet mening, om deres videre arbejde med at gøre ind-

vandrere i stand til at fungere i samfundet på lige fod med den øvrige danske befolkning blev legiti-

meret. Det handlede altså om at gøre indvandrere i stand til at klare sig i det danske samfund gennem 

forskellige tiltag. På den måde iagttages et samfund, hvor indvandrere kan klare sig selv i kontrast til 

det nuværende samfunds håndtering af indvandrere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialdimension 

I denne periode sås der en udvikling og konkretisering af begreberne, der beskrev, hvem udlændin-

gepolitikken handlede om. For det første udviklede fremmedarbejdere med kortsigtede arbejdsformål 

i Danmark sig til indvandrere. Begrebet om fremmedarbejdere forsvandt i Socialdemokratiets kom-

munikation, og der taltes da om indvandrere, der ønskede at bosætte sig og få en form for permanent 

tilværelse for deres familier i det danske samfund. For det andet så Socialdemokratiet det som nød-

vendigt yderligere at nuancere begrebet om indvandrere. Det gjorde de især i Henning Rasmussens 

tale til Folketinget i 1980 (Rasmussen, 1980).    

 

Rasmussen ønskede at nuancere indvandrerbegrebet, da han fastslog, at der internt blandt gruppen af 

indvandrere fandtes lige så store forskelle, hvad angår sprog, kultur og uddannelse, som der fandtes 

Figur 14: Sagsdimensionen i 1980-1983 
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mellem danskere og indvandrere. Selve begrebet om indvandrere, og hvordan der skelnes mellem 

dem og den politiske interesse for dem, blev iagttaget som et tema for Rasmussen i redegørelsen. Han 

præciserede, at i “en redegørelse som denne vil det ifølge sagens natur være indvandrerne fra de 

såkaldte tredjelande, altså landene uden for Norden og EF, som påkalder sig opmærksomhed.” (Ras-

mussen, 1980). Rasmussen iagttog, at det var her, at forskellene i kulturel, sproglig og social baggrund 

var særligt udtalte, og blandt denne gruppe tilpasningsprocessen kunne vise sig mest vanskelig og 

rejse særlige krav fra den offentlige indsats samt fra andre sider, som ikke bliver udspecificeret yder-

ligere. Indvandrere, som kræver en særlig indsats fra den indvandrerpolitiske side, blev altså iagttaget 

som værende borgere fra tredjelande uden for Norden og EF, og begrebet indvandrere fik her en mere 

specifik mening i Socialdemokratiets kommunikation, da det ikke indebar borgere fra for eksempel 

Sverige, Finland og Norge1. I kommunikationen anså borgere fra disse lande ikke som værende en 

risikogruppe i forhold til tilpasning til det danske samfund, og der blev markeret en klar skelnen 

mellem forskellige grupper af udenlandske statsborgere bosat i Danmark i forhold til socialdimensi-

onen.  

 
Figur 15: Socialdimensionen i 1980-1983 

Tidsdimension 

I Henning Rasmussens redegørelse til Folketinget optrådte der også en tidsdimension. Denne kan 

iagttages, da Rasmussen talte om, hvordan de fremmedarbejdere, som skulle have været i Danmark 

midlertidigt for at arbejde, havde valgt at blive boende og etablere sig i Danmark (Rasmussen, 1980). 

Rasmussen mente, at det skulle være det langsigtede mål at sikre, at disse blev sat i stand til at klare 

                                                        
1 Sverige og Finland blev EU-medlemslande i 1995 - Norge er fortsat ikke medlemsland anno 2019  

https://www.eu.dk/da/spoergsmaal-og-svar-folder/hvilke-lande-er-medlem-af-eu-og-hvornaar-blev-de-medlem 
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sig i det danske samfund på lige fod med den øvrige danske befolkning (Ibid.). På den måde marke-

rede Rasmussen en fremtid, hvor der blev sikret de rette rammebetingelser for, at udlændinge kunne 

klare sig selv på linje med den øvrige befolkning. Som kontrast til dette står en fortid, hvor udlæn-

dingene blev anset som midlertidige arbejdere, der ikke havde brug for politisk sikring af rammebe-

tingelser i forbindelse med et længerevarende ophold.   

 
Figur 16: Tidsdimensionen i 1980-1983 

Løsning 

På trods af at Socialdemokratiet i arbejdsprogrammet fra 1980 ikke kommunikerede i specifikke pro-

blemer, men i løsninger, så hænger de to ting systemteoretisk uløseligt sammen i en cirkularitet 

(Knudsen, 2014: 28-29). Socialdemokratiet kunne således kommunikere om løsningerne, men den 

analytiske bevægelse bliver at bevæge sig fra løsningen og spørge til, hvilket problem det er en ækvi-

valent løsning på. Ud fra arbejdsprogrammet blev en række løsninger markeret, som kan iagttages at 

være svar på problemer. Problemerne kan iagttages i formuleringen af den funktionelt ækvivalente 

løsning, der bliver præsenteret. Det betyder, at når Socialdemokratiet i dette arbejdsprogram iagttog 

en nødvendighed om at styrke indvandreres retsstilling og stemmeret, så blev der samtidig skabt en 

iagttagelse af, at retsstillingen var utilstrækkelig og indvandrernes manglende stemmeret skulle løses.  

 

Lignende kommunikation om indvandrere blev ført videre i Socialdemokratiets rapport om deres 

indvandrerpolitik fra 1982 (Socialdemokratiet, 1982). Her understregede Anker Jørgensen i forordet 

til dokumentet, at det for “os socialdemokrater er bydende nødvendigt at bekæmpe denne mistro til 

indvandrerne.” (Ibid.), med henvisning til en iagttagelse af, at en negativ holdning til indvandrere 

havde vundet indpas i enkelte politiske kredse.   

 
Figur 17: Problem-løsningskonstruktion i 1980-1983 
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4.1.3 1983-1987 

I perioden fra 1983 til 1987 var Anker Jørgensen oppositionsleder, og det var med ham som opposi-

tionsleder og formand for Socialdemokratiet, at partiet udgav arbejdsprogrammet for 1984-88 (Soci-

aldemokratiet, 1984) og Danmark for hele folket (Socialdemokratiet, 1987). Disse to dokumenter 

skulle udstikke hovedlinjerne for Socialdemokratiets politiske arbejde i perioden. Programmerne 

fremsatte partiets iagttagelser af udfordringer og forslag til politiske fokusområder, som de ville ar-

bejde for, herunder udlændingepolitik. Perioden fulgte efter vedtagelsen af Udlændingeloven fra 

1983, hvor et alternativt flertal, inklusive Socialdemokratiet, fik den modstridende borgerlige firklø-

verregering til at stemme for loven, der af nogle observatører blev iagttaget som værende Europas 

mest liberale udlændingelov på daværende tidspunkt (Fårbøl et al., 2018)   

 

Problem 

I Socialdemokratiets kommunikation i de to ovennævnte dokumenter blev en række problemer iagt-

taget i relation til indvandrere, som primært blev kommunikeret i løsningsorienterede politiske ind-

satsområder. Der var et fortsat fokus på at skabe en ligestilling mellem indvandrere og danskere “på 

en række væsentlige områder, både hvad angår rettigheder og pligter.” (Socialdemokratiet, 1984: 

38). Det var en rød tråd, som havde fulgt Socialdemokratiets kommunikation om først fremmedar-

bejdere og siden indvandrere helt fra den første tid i Anker Jørgensens formandskab. Socialdemo-

kratiet skrev i relation hertil, at partiet var tilhængere af mindst muligt særlovgivning for indvandrere, 

men så dog en række særlige foranstaltninger som værende nødvendige for at sikre den størst mulige 

ligestilling (Ibid.). Ligestillingen blev også iagttaget i programmet fra 1987, hvor Socialdemokratiet 

ville arbejde for “at ligestille indvandrere med danske borgere” (Socialdemokratiet, 1987: 8). 

 

Socialdemokratiet iagttog også mulige problemer med fordomme og racisme i samfundet som følge 

af indvandringen og ville handle politisk på dette i samarbejde med danskere, indvandrere, lokalsam-

fundet og myndighederne. Det var dette, Socialdemokratisk indvandrerpolitik i midten af 1980’erne 

kan iagttages var centreret omkring: “Socialdemokratiet vil modvirke, at fremtidens Danmark bliver 

et samfund præget af racefordomme eller undertrykkelse af borgere med anden hudfarve, sprog eller 

religion.” (Socialdemokratiet, 1984: 38; Socialdemokratiet, 1987: 8). Iagttagelsen om et problem med 

et fremtidigt Danmark med racefordomme eller undertrykkelse blev suppleret med en markering af 

vigtigheden om indvandreres muligheder for at beholde og opleve kontakten med deres nationale, 

kulturelle, historiske og sproglige baggrund (Socialdemokratiet, 1984: 38). Der blev altså iagttaget, 
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at der ingen modsætning var mellem at bibeholde kulturelle skikke, sprog og national kontakt og så 

det at kunne leve og bo i Danmark. Partiet understregede dog, at det mente, at “indvandrerne skal 

lære dansk og skal være parate til at indgå i samfundet på lige fod med andre.” (Ibid.).    

 

Problemet for denne periode kan overordnet iagttages som værende en fortsat manglende ligestilling 

mellem danskere og indvandrere, og et forsøg på at modvirke et fremtidens Danmark, hvor samfundet 

kunne blive præget af racefordomme eller undertrykkelse af borgere med anden hudfarve, sprog eller 

religion.   

 

Sagsdimension 

Det kan i dokumenterne iagttages, at sagsdimensionen i Socialdemokratiets udlændingepolitik lå i 

tråd med tidligere under Anker Jørgensen, hvor respekt for kulturel, sproglig og national baggrund 

var i højsædet for partiet. Det blev markeret og understreget flere gange og på tværs af programmerne, 

at en gensidig respekt og ligestilling for indvandrere var værd at arbejde for og yderst vigtigt for at 

undgå et fremtidigt Danmark med racefordomme og undertrykkelse af mindretallet, som indvan-

drerne udgjorde. I tråd med dette slog partiet fast at “Socialdemokratiets indvandrerpolitik bygger på 

tolerance og frisind. Den tilstræber, at det danske samfund tilføres kulturelle og menneskelige vær-

dier, som indvandrerne kan tilføre vor kultur. Vor indvandrerpolitik bygger på solidaritet og ansvar.” 

(Socialdemokratiet, 1984: 38). Denne meningsskabelse i sagsdimension kan illustreres således: 

 
Figur 18: Sagsdimensionen i 1983-1987 

Socialdimension 

Socialdemokratiet understregede flere gange i denne periode, at integrationen af indvandrere var et 

solidarisk ansvar for hele samfundet. Lokalsamfundet, danskerne og offentlige myndigheder skulle 

således yde støtte, så indvandrerne kunne finde sig til rette i det danske samfund (Socialdemokratiet, 



 

 

 

 

46 

1984: 39). De opgaver, der var i forbindelse med integrationen, skulle løses godt og ved solidarisk 

medvirken af alle. 

 
Figur 19: Socialdimensionen i 1983-1987 

Tidsdimension 

Tidsdimensionen blev også berørt i denne periode. I ovenstående citater, der omhandler et muligt 

Danmark med racefordomme og undertrykkelse af indvandrere, blev der markeret en tidsdimension, 

hvor den danske stemning i samfundet var i fare for at blive fyldt med problemer vedrørende for-

domme og undertrykkelse (Socialdemokratiet, 1984: 38). Samtidig blev det iagttaget, at kvinder og 

børn, særligt piger, skulle inddrages i samfundsaktiviteter og skolesystemet, da partiet iagttog mulige 

fremtidige komplikationer, hvis dette ikke blev håndteret politisk. Partiet konstruerede altså et frem-

tidsbillede, hvor der kunne opstå en både uddannelses- og holdningsmæssig kløft i samfundet, og 

Socialdemokratiet iagttog at kunne agere politisk og handle på det fremtidsbillede, som de ikke øn-

skede. Med andre ord iagttager Socialdemokratiet to potentielle fremtider. 

 
Figur 20: Tidsdimensionen i 1983-1987, hvor Socialdemokratiet skabte mening om to fremtider 

 



 

 

 

 

47 

Løsning 

Som løsning på den manglende ligestilling mellem indvandrere og danskere ønskede Socialdemokra-

tiet at indføre mindst mulig særlovgivning rettet mod indvandrere. I stedet skulle de mødes med en 

forventning om at bidrage, og der skulle sørges for, at de følte samme rettigheder og pligter som 

danskere i det danske samfund. Samtidig ville Socialdemokratiet, som illustreret ovenfor, gøre op 

med den mulige fremtid, hvor det danske samfund var blevet fyldt af racefordomme og undertryk-

kelse af indvandrere med en anden social, kulturel og sproglig baggrund (Socialdemokratiet, 1984: 

38). Det ville partiet gøre ved hjælp af oplysning og inddragelse af lokalsamfundet, myndigheder og 

danskerne. Det skulle med andre ord ske ved andre metoder end en særlig lovgivning, men derimod 

med åbenhed og inddragelse i samfundet under ansvar. Samtidig understregede partiet dog, at ind-

vandrere skulle lære det danske sprog, og det var både for at skabe muligheder for dem selv, men 

også for at komme i kontakt med både arbejdsmarkedet og de danske borgere (Ibid.). 

 

 
Figur 21: Problem-løsningskonstruktion i 1983-1987 

 

Opsummering af Anker Jørgensens formandskab 

Under Anker Jørgensens formandskab gik en række begreber igen og blev brugt til at markere partiets 

udlændingepolitik, og der blev konstrueret en række problem-løsningsforhold, som vil blive opsum-

meret her. Derudover er der også blevet iagttaget en udvikling i reservoiret af begreber, hvor for 

eksempel fremmedarbejdere gled ud af kommunikationen og blev erstattet af indvandrere.  

 

Begreber som menneskeværdige forhold, respekt for kulturelle forskelle, rettigheder og ansvar samt 

solidarisk medvirken af alle, er iagttaget som værende centrale for Socialdemokratiets udlændinge-

politik. Der blev markeret ønsker om at sikre gode boligforhold for indvandrere, samt at sørge for at 

de havde mulighed for at følge med i samfundet med både dansk- og samfundsundervisning. Derud-

over skulle der skabes en gensidig respekt mellem de danske borgere i samfundet og de nye menne-

sker i landet, som hovedsageligt blev iagttaget som en gevinst for Danmark. Det gjaldt både kulturelt 

og økonomisk, hvor indvandrere sås som et potentiale for den danske kultur og landets virksomheder. 
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Dog markeredes det også, at indvandringen ikke måtte ske i et sådant omfang, at danskeres løn- og 

arbejdsforhold ville komme under pres, og de indvandrere, der tog arbejde i Danmark, skulle sikres 

at arbejde på danske løn- og arbejdsvilkår, så der ikke skete en skævvridning blandt arbejdergrup-

perne.  

 

Slutteligt skete der også i denne periode en nuancering af Socialdemokratiets indvandrerbegreb, når 

partiet diskuterede problematikker vedrørende udlændingepolitik. Det blev gjort klart, at blandt andet 

borgere fra Norden (Finland, Island, Norge og Sverige) og EF-samarbejdet ikke regnedes for risiko-

grupper i forhold til tilpasning til det danske samfund. Derimod sås indvandrere fra for eksempel 

diktaturet i Grækenland og andre syd- og østeuropæiske nationer samt nationer uden for Europa som 

værende særligt udsatte grupper for fejlslagen tilpasning til det danske samfund. Det beroede sig på 

både kulturelle, sproglige og økonomiske forhold, hvor det blev iagttaget, at disse grupper ligger langt 

fra de danske.     

 

4.2 Svend Auken 1987-1992 

Svend Auken var socialdemokratisk formand fra 1987 til 1992. I hele denne perioder var Socialde-

mokratiet i oppositionen, og Auken mistede formandsposten i 1992 efter et kampvalg mod Poul Ny-

rup Rasmussen (Nielsen, 2011). Perioden er opdelt i to perioder, der hver især bygger på forskellige 

problem- og løsningskonstruktioner funderet i empirien.  

 

4.2.1 1987-1990 

Socialdemokratiet med Svend Auken i spidsen udgav i september 1988 Socialdemokraternes arbejds-

program for 1988-1992, der blev vedtaget på partiets partikongres i september 1988 (Socialdemokra-

terne, 1988). Under overskriften ‘Forandringens tid’ beskrev Socialdemokratiet partiets idegrundlag. 

Idegrundlaget lød: “Målet for den demokratiske socialisme er, at ethvert menneske skal kunne udnytte 

sine muligheder. Ikke på bekostning af andre, men i samarbejde med andre. Vi skal anspores til at 

udfolde den solidariske side af vort væsen. At få andre til at trives og udvikle sig er det samme som 

selv at trives og udvikles" (Socialdemokraterne, 1988: 3).   

 

Foruden at fungere som Socialdemokraternes politiske grundlag for perioden 1988-1992, blev oven-

stående arbejdsprogram brugt til at kommentere på Socialdemokraternes politiske arbejde i perioden 

1984-1988. Socialdemokraternes politiske arbejde i perioden 1984-1988 var præget af vanskelige 
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politiske forhold, men til trods for dette iagttog Socialdemokratiet, at partiet “Har kunnet sætte sit 

solide aftryk på udviklingen” i perioden 1984-1988 (Socialdemokratiet, 1988: 3).  

Særligt iagttog Socialdemokraterne, at ideen om et velfærdssamfund var blevet rodfæstet i befolk-

ningen, men at samfundsudviklingen havde formet sig skævere igennem 1980’erne, hvorfor partiet 

ville arbejde aktivt på at skabe mere lighed og mindske hullerne, der var opstået som resultat af den 

større ulighed i samfundet (Socialdemokraterne, 1988: 3).   

 

Problem 

I Socialdemokratiets arbejdsprogram for 1988-1992 iagttog partiet en række nationale såvel som in-

ternationale problemstillinger. Disse beroede sig på miljø og klima, udviklingslande og deres mang-

lende økonomiske udvikling, fundamentale og strukturelle brud på menneskerettigheder, verdens-

økonomien i stampe og endelig sikkerhed og fred med særligt fokus på verdens supermagters atom-

våbens afvæbning (Socialdemokratiet, 1988: 4). Men helt overordnet iagttog Socialdemokratiet i pe-

rioden 1988-1992 den stigende ulighed og økonomisk skævhed særligt affødt af stigende arbejdsløs-

hed som datidens største problem (Socialdemokratiet, 1988: 4). Dette forhold gjorde sig også gæl-

dende for Socialdemokratiets udlændingepolitik, hvor Socialdemokratiet i 1988 iagttog at “Danmark 

har et selvstændigt ansvar over for flygtninge og indvandrere”. Mere konkret ville partiet sikre at 

“Både flygtninge og indvandrere skal sikres levevilkår på linje med danskernes. Danmark skal være 

et åbent land for flygtninge, tendenser til racisme skal modvirkes” (Socialdemokratiet, 1988: 6).  

 

Med andre ord kan det iagttages, at Socialdemokratiet i 1988 iagttog et ulighedsproblem, der også 

inkluderede flygtninge og indvandrere, som ifølge Socialdemokratiet i 1988 skulle opleve levevilkår 

på linje med danskernes. Konkret søsatte Socialdemokratiet ni bud på indsatser for perioden 1988-

1992, der skulle vende denne udvikling (Socialdemokratiet, 1988: 6). Disse forskellige løsninger eller 

funktionelle ækvivalenter vil blive udfoldet senere under dette afsnit.   

 

Sagsdimensionen 

Socialdemokratiet beskrev i deres arbejdsprogram fra 1988, at: “Socialdemokratiets politik i for- hold 

til indvandrere og flygtninge hviler på et menneskeligt grundlag (...) Vi har plads til mennesker, der 

er flygtet fordi de er truet i deres hjemland. Danmark er en del af det internationale samfund. Derfor 

vil vi byde de nye velkommen. Vi tror også̊ på, at de kan give et bidrag til udviklingen af det danske 

samfund.” (Socialdemokratiet, 1988: 16).    
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Af ovenstående citat kan det iagttages, at udlændinge og indvandrere blev iagttaget som værende 

individer, der kunne bidrage til udviklingen af det danske samfund. Med andre ord kommer sagsdi-

mensionen til syne ved, at der blev konstrueret et tema om udlændinges og indvandreres bidrag til 

udviklingen af samfundet.   

 
Figur 22: Sagsdimensionen i 1987-1990 

Et andet tema, der kan iagttages af Socialdemokratiets arbejdsprogram fra 1988, er integration. Soci-

aldemokratiet beskrev, at “Vi vil inspirere alle positive kræfter til at arbejde for en integration af 

indvandrere og flygtninge i samfundet.” (Socialdemokratiet, 1988: 17). Dette blev efterfulgt af en 

beskrivelse, hvoraf det kan iagttages, at både flygtninge og indvandrere var kommet til Danmark for 

at slå sig ned og opnå arbejde. Socialdemokratiet beskrev tilmed, at “Disse forhold skal klares igen-

nem en sammenhængende indvandrerpolitik, der kan understøtte en ordentlig integration i det danske 

samfund.” (Socialdemokratiet, 1988: 17).   

 

Derudover er et andet tema, der kan iagttages i Socialdemokratiets arbejdsprogram fra 1988, diskri-

mination i forhold til boligforhold, hvor det var Socialdemokratiets overbevisning og vision, at 

“Flygtninge og indvandrere skal sikres mod diskrimination ved tildeling af boliger i alle boligfor-

mer” (Socialdemokraterne, 1988: 59). Af ovenstående citater bliver sagsdimensionen igen konstrue-

ret ved, at både flygtninge og indvandrere blev iagttaget som en ressource, der kunne medvirke til at 

bidrage til udviklingen af det danske samfund, hvis de vel og mærke blev integreret.   
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Figur 23: Sagsdimensionen i 1987-1990 

 

Mere konkret kan det iagttages, at der i Socialdemokratiets arbejdsprogram blev opstillet en række 

handlingspunkter, der skulle sikre, at integrationen og dermed visionen om, at flygtninge og indvan-

drere skulle bidrage til udviklingen af samfundet, skulle lykkes. Disse punkter vil blive behandlet 

mere indgående i afsnittet om funktionelle ækvivalenter.  

 

Socialdimensionen 

Socialdimensionen træder i Socialdemokratiets arbejdsprogram fra 1988 frem flere steder. Eksem-

pelvis iagttog Socialdemokratiet, at: “De (red. flygtninge og indvandrere) skal være her som ligevær-

dige borger - i rettigheder og pligter.” (Socialdemokratiet, 1988: 17). I forlængelse af dette blev det 

beskrevet, at udlændinge derfor ikke skulle have et dobbelt statsborgerskab, men i stedet skulle flygt-

ninge og indvandrere bydes velkommen og forsøges integreret i samfundet (Socialdemokratiet, 1988: 

16-17).  

 

 
Figur 24: Socialdimensionen i 1987-1990 
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Med andre ord installeres der en social dimension, hvor både flygtninge og indvandrere blev iagttaget 

som værende ligeværdige med og dermed en del af danskerne, både hvad angik forpligtelser og juri-

diske forhold. En lignende iagttagelse af flygtninge og indvandrere ses, når Socialdemokraterne i 

1988 skrev, at: “Både flygtninge og indvandrere skal sikres levevilkår på linje med danskernes. Dan-

mark skal være et åbent land over for flygtninge, tendenser til racisme skal modvirkes.” (Socialde-

mokraterne, 1988: 6).   

 

Lignende ovenstående argument iagttog Socialdemokraterne i 1988, at der heller ikke økonomisk 

skulle gøres forskel på danskerne og flygtninge og indvandrere, idet Socialdemokratiet skrev, at 

“Både flygtninge og indvandrere skal sikre levevilkår på linie med danskernes” (Socialdemokratiet, 

1988: 6), hvorfor det blev iagttaget, at Socialdemokraterne rent økonomisk ej heller iagttog nogen 

forskel mellem danskere og flygtninge og indvandrere.  

 

Tidsdimensionen 

Man kunne argumentere for, at idet Socialdemokraternes arbejdsprogram fra 1988 var en fremadrettet 

revisionsberetning, træder tidsdimensionen naturligt frem, da de forskellige områder, som Socialde-

mokratiet fremlagde, alle var rettet mod fremtidige handlinger, tiltag og visioner. Men mere konkret 

i forhold til udlændinge og indvandrere kan den tidsmæssige dimensionen iagttages, når partiets ek-

sempelvis nævnte, at “Vi (red. Socialdemokratiet) tror også på, at de (red. flygtninge og indvandrere) 

kan give et bidrag til udviklingen af det danske samfund” (Socialdemokratiet, 1988: 16). Nærværende 

argument beror sig på en antagelse om, at udvikling altid er en fremadrettet proces, hvorfor nærvæ-

rende opgave iagttager, at Socialdemokratiet i 1988 installerede en tidsdimension i deres arbejdspro-

gram.  

 
Figur 25: Tidsdimensionen i 1987-1990 
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Som det kan iagttages af illustrationen på foregående side, iagttog Socialdemokratiet en fremtid, hvor 

de iagttog både flygtninge og indvandrere som værende bidragsydere til en udvikling af samfundet.  

 

Løsning 

Det er tidligere beskrevet, at Socialdemokratiet i 1988 iagttog en række problemer, der særligt knyt-

tede sig til ulighed og skævhed især affødt af arbejdsløshed. Derudover iagttog Socialdemokratiet 

også en problemstilling, der gik på racistiske tendenser. Til sidstnævnte foreslog Socialdemokratiet i 

1988, at: “Disse forhold (red. omhandlende ulighed, skævhed og racistiske tendenser) skal klares 

gennem en sammenhængende indvandrerpolitik, der kan understøtte en ordentlig integration i det 

danske samfund.” (Socialdemokratiet, 1988: 16).   

 

I forlængelse af dette kan det iagttages, at Socialdemokratiet mente, at der “Er opstået en række 

særlige problemer knyttet til Danmarks politik overfor flygtninge og som i de kommende år kræver 

særlig politisk opmærksomhed, hvis vi skal undgå, at fremmedhadet for alvor slår igennem.” (Soci-

aldemokratiet, 1988: 16). Med andre ord kan det iagttages, at Socialdemokratiet installerede den løs-

ning, at indvandrere og flygtninge skal integreres, som løsning på det iagttagede problem, der går på 

stigende ulighed og skævhed samt racistiske tendenser. 

 

 
Figur 26: Problem-løsningskonstruktion i 1987-1990 

4.2.2 1990-1992 

I præsenterede Socialdemokratiet ‘Det ny århundrede: Socialdemokratiets principprogram til debat’ 

(1990). Den overordnede målsætning med programmet var at skabe debat og “bevæge strukturer”, 

der ellers var blevet fastfrosne (Socialdemokratiet, 1990: 3). Den daværende formand, Svend Auken, 

står som afsender på programmet, hvor han beskrev: “Vi stiller det krav til os selv, at vi altid skal 

være på vej, i fornyelse, og at vi skal turde anfægte også vore egne normer og trossætninger” (Soci-

aldemokratiet, 1990: 3). Selv iagttog Socialdemokratiet om deres principprogram, at det skulle fun-

gere som partiets pejlemærker, som Socialdemokratiet skulle styre efter i den politiske proces. Soci-

aldemokratiet iagttog deres principprogram som “rammen” for deres politiske arbejde, og det var 
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denne ramme, som på baggrund af debatten, skulle tilpasses sådan, at denne var og skulle være åben 

(Socialdemokratiet, 1990: 3).   

 

I forlængelse af dette iagttog Socialdemokratiet, at der skulle “være plads til alle”, der ville være 

med til at fastholde og videreudvikle Danmark “som et demokratisk, menneskeligt og retfærdigt sam-

fund” (Socialdemokratiet, 1990: 4). Socialdemokratiet var dengang Danmarks største parti med om-

kring 100.000 medlemmer og 1 million vælgere (Ibid.).  

 

Problem  

Socialdemokratiet præsenterede i deres principprogram en bekymring, der gik på, at der var en sti-

gende mistillid blandt befolkningen, som såede mistillid til både politiske partier og de aktive politi-

kere. Denne mistillid til politikerne havde ifølge Socialdemokratiet resulteret i en form for politisk 

“dødvande”, hvor den stigende mistillid ledte til lavere valgdeltagelse og et generelt mindre politisk 

engagement. Desuden iagttog Socialdemokratiet, at denne mistillid var opstået ud fra forhold, der 

knyttede sig til internationale udfordringer, fortsat lav beskæftigelse, miljø og vækst, manglende kul-

turel frihed samt manglende tryghed (Socialdemokratiet, 1990: 7-12). Det var disse forhold, som 

Socialdemokratiet gennem deres principprogram forsøgte at tilgå. Disse forhold, som i nærværende 

opgave beskrives som funktionelle ækvivalenter, vil blive beskrevet i afsnittet om ækvivalente løs-

ninger. 

 

Sagsdimensionen 

Socialdemokratiet iagttog i deres principprogram til debat fra 1990, at det, der tiltrak mennesker til 

Vestens samfund, var en blanding af høj materiel levestandard, politisk frihed og et ordentligt socialt 

tryghedssystem (Socialdemokratiet, 1990: 15). I forlængelse af arbejdsprogrammet fra 1988 beskrev 

Socialdemokratiet i deres principprogram fra 1990, at: “Vi tror på, at hvert menneske har en værdi i 

sig selv, og alle har et positivt bidrag at yde, hvis de rette samfundsbetingelser er til stede.” (Social-

demokratiet, 1990: 31). Med andre ord installeres sagsdimensionen her ved lignende tendenser, som 

det var tilfældet i 1988, hvor flygtninge og indvandrere blev iagttaget som individer, der kunne bi-

drage positivt til samfundsudviklingen. I forlængelse af dette beskrev Socialdemokratiet i 1990, at 

det var deres “Demokratiske sindelag, lighedstanke og vilje til sammenhold” (Socialdemokratiet, 

1990: 31), hvilket var en direkte følge af deres menneskesyn. Et menneskesyn, hvor det kan iagttages, 
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at sagsdimensionen kommer til syne ved at markere temaer som lighed, udvikling og sammenhold på 

tværs af hele samfundet.  

 
Figur 27: Sagsdimensionen i 1990-1992 

 

I forlængelse af dette præsenterede Socialdemokratiet i deres principprogram, at partiet “Nægter at 

afvise nogen på forhånd” med begrundelsen, at socialdemokratiske velfærdssamfund var et samfund 

med plads til alle (Socialdemokratiet, 1990: 32). Altså kan det iagttages, at sagsdimensionen kommer 

til syne ved at tydeliggøre, at velfærdssamfundet blev iagttaget som et samfund for alle. Dog kan der 

i denne periode iagttages et andet element, der også blev installeret. Socialdemokratiet beskrev, at 

“Et sådant solidarisk samfund kan tillade sig at stille krav til den enkelte om at ville noget med sit 

liv” (Socialdemokratiet, 1990: 32). I forlængelse af dette beskrev Socialdemokratiet, at der skulle 

være flere muligheder sådan, at det enkelte individ, når det skulle bidrage positivt til samfundets 

udvikling, kunne vælge en mulighed for at bidrage og dermed “ikke blot ender med at give op” 

(Socialdemokratiet, 1990: 32).   

 

Med andre ord kan det altså iagttages, at der i Socialdemokratiets principprogram fra 1990 blev in-

stalleret en forventning om, at alle - inklusive flygtninge og indvandrere - skulle bidrage til udviklin-

gen af samfundet. Det betyder, at der ved denne iagttagelse kan iagttages en udvikling fra tidligere, 

hvor det blot blev beskrevet, at flygtninge og indvandrere skulle iagttages som lige individer, der 

kunne bidrage til samfundet, til at iagttages som individer, der skulle bidrage til samfundet.  

 

Socialdimensionen 

Den sociale dimension kom i Socialdemokratiets principprogram fra 1990 til syne, når partiet skrev 

om dem selv, at “Partiet rummer medlemmer og appellerer til vælgere i alle lag og dele af den danske 
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befolkning.” og fortsatte “Socialdemokratiet er derfor en bevægelse for hele folket med dybe rødder 

i arbejdernes faglige og politiske kamp” (Socialdemokratiet, 1990: 3). Det kan altså iagttages, at 

Socialdemokratiet selv iagttog partiet som et parti, der henvendte sig bredt til den danske befolkning. 

Denne iagttagelse blev også underbygget senere i principprogrammet, hvor Socialdemokratiet be-

skrev, at: “Socialdemokratiet er Danmarks største parti i alle aldersgrupper, men vi har brug for 

mange flere medlemmer og vælgere” (Socialdemokratiet, 1990: 4).   

 

Med andre ord ser det altså ud som om, at Socialdemokratiet iagttog alt og alle som værende en 

potentiel del af partiet, men længere inde i principprogrammet blev det tydeligt, at til trods for at 

Socialdemokratiet “Nægter at afvise nogen på forhånd” (Socialdemokratiet, 1990: 32), så kan det 

iagttages, at dem, der var en del af “alle” i Socialdemokratiets forståelse, var dem, der tog ansvar og 

bidrog positivt til samfundet “og ikke blot giver op” (Socialdemokratiet, 1990: 32).   

 
Figur 28: Socialdimensionen i 1990-1992 

 

Ovenstående illustration illustrerer, at der blev installeret en forventning til folk, der gik på, at de 

skulle bidrage. Dette var et skift fra tidligere, hvor Socialdemokratiet iagttog, at der var en forventning 

til, at folk kunne bidrage. Altså kan der iagttages en udvikling fra at tro på, at alle kunne bidrage, til 

at forvente, at alle skulle bidrage.   
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Tidsdimensionen 

Idet Socialdemokratiet kommunikerede, at de ønskede indspark til og debat om deres principprogram, 

kommunikerede de samtidigt, at de søgte at finde nye, reviderede principper, der skulle være gæl-

dende i en fremtid. En fremtid hvor Socialdemokratiet skulle være “på vej mod fornyelse” og at 

partiet skulle være “i bevægelse” (Socialdemokratiet, 1990: 3). Med andre ord kan det iagttages, at 

tidsdimensionen kommer i spil ved, at Socialdemokratiet iagttog partiet og dets principper, værdier 

og normer i en fremtid, der tog højde for, at alle inklusive udlændinge skulle bidrage til at “ (...) Få 

Danmark ud af dødvandet og få det samarbejdende folkestyre til at fungere igen” (Socialdemokratiet, 

1990: 4).  

 

Løsning 

Socialdemokratiet iagttog inddragelse af befolkningen i deres principprogram som en måde hvorpå, 

at de kunne komme denne stigende mistillid til livs gennem sloganet “Plads til meninger” (Social-

demokratiet, 1990: 5). Med andre ord tjente borger- og vælgerinddragelsen fra Socialdemokratiet 

som en funktionel ækvivalent på det stigende mistillidsproblem, Socialdemokratiet iagttog. Dog fast-

slog Socialdemokratiet i denne hensigt, at de havde “noget vi tror på” og “holdninger og bærende 

principper”, men at disse holdninger og principper var åbne for debat og selvkritik, hvorfor Social-

demokratiet iagttog, at der var behov for en ide-debat, hvor folk kunne inddrages i Socialdemokratiets 

principprogram, hvilket skulle modvirke den stigende mistillid og lede fra borgere og vælgere (Soci-

aldemokratiet, 1990: 3-5).   

 

Slutteligt beskrev Socialdemokratiet, at det for dem var vigtigt at i et land som Danmark at turde være 

åbne og modtagelige for andre meninger, sådan at det på sigt var muligt at finde frem til brede, fælles 

løsninger på store samfundsmæssige problemer (Socialdemokratiet, 1990: 6). 

 

 
Figur 29: Problem-løsningskonstruktion i 1990-1992 
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Opsummering af Svend Aukens formandskab 

Gennemgående for Aukens formandskab var, at Socialdemokratiet i denne periode iagttog et generelt 

ulighedsproblem, men hvor udlændinge skulle have samme vilkår som etniske danskere, hvor der 

ingen forskel skulle være. Ligeledes var det gennemgående for denne periode, at Socialdemokratiet 

mente, at tenderende racisme skulle modvirkes, samt at Danmark havde et ansvar for at tage godt 

imod og integrere de mennesker, der ifølge partiet var kommet med gode intentioner om at bidrage 

til udviklingen af samfundet. I forlængelse af dette ses det i forhold til sagsdimensionen, at Socialde-

mokratiet nægtede at gøre forskel på folk, hvorfor der som udgangspunkt ikke skulle være forskel på 

forskellige befolkningsgrupper, men at partiet iagttog en fælles mission, der gik på, at alle skulle 

bidrage til samfundet, og at ulighedsproblemer skulle modvirkes.   

 

Der kan tilmed iagttages et skift fra fokus på individer, der kan bidrage til samfundet, til et fokus på 

individer der skulle bidrage til samfundet. Dette illustrerer en overgang fra en tilgang, hvor partiet 

troede på, at alle kunne bidrage, til at illustrere en tilgang hvor alle skulle bidrage med det, de kunne. 

Dog med den væsentlige tilføjelse at samfundet skulle hjælpe den enkelte med at finde det sted, de 

passede ind.  

 

Et andet fund fra Aukens formandsperiode er, at Socialdemokratiet iagttog flygtninge og indvandrere 

som værende individer, der i fremtiden kunne bidrage på lige fod med etniske danskere til udviklingen 

af samfundet.  

 

4.3 Poul Nyrup Rasmussen 1992 - 2002 

Poul Nyrup Rasmussen overtog formandskabet for Socialdemokratiet fra Svend Auken i 1992, hvor 

han slog Auken i et kampvalg på en ekstraordinær partikongres (Laursen, 2012). Fra 1992 til 1993 

var Nyrup oppositionsleder, indtil Poul Schlüter gik af som statsminister. Nyrup var fra 1994 stats-

minister, indtil han tabte valget i 2001 til Anders Fogh Rasmussen (Ibid.). Derefter fortsatte Nyrup 

som socialdemokratisk formand i et år, indtil han i 2002 gik af.  
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4.3.1 1992-1996 

I perioden fra april 1992 til januar 1993 var Poul Nyrup Rasmussen oppositionsleder, og det var som 

oppositionsleder og nyvalgt formand for Socialdemokratiet, at Socialdemokratiet vedtog partiets ar-

bejdsprogram for 1992-1996 ‘På Menneskets Vilkår’. I dette arbejdsprogram fremsatte Socialdemo-

kratiet partiets iagttagelser af udfordringer og forslag til forskellige politiske områder, herunder ud-

lændingepolitik. 

 

Problem 

I indledningen til arbejdsprogrammet fra 1992 kan det iagttages, at Socialdemokratiet iagttog et pro-

blem i forhold til det ansvar, som partiet mente, at Danmark havde over for flygtninge og indvandrere.  

 

”Vi står fast på, at Danmark har et selvstændigt ansvar overfor flygtninge og indvandrere, hvor vi 

må gå op imod tendenserne til fremmedhad, og hvor levevilkår sikres på linie med danskernes - både 

i pligter og rettigheder.” (Socialdemokratiet, 1992: 6). 

 

I denne sætning kan det iagttages, at Socialdemokratiet iagttog et problem omhandlende tendenser til 

fremmedhad, et selvstændigt ansvar fra Danmarks side, samt at flygtninges levevilkår ikke blev sikret 

på samme måde som danskernes. Socialdemokratiet iagttog, at Danmark ikke levede op til sit ansvar 

om at modarbejde fremmedhad og sikre lige levevilkår for flygtninge og indvandrere som for dan-

skere. Dette er en problem-konstruktion, som, når der iagttages med ledeforskellen problem/løsning, 

vil indikere problem-siden. Med denne problemkonstruktion fortsætter Nyrup linjen fra Svend Au-

kens formandsperiode, hvor der også blev lagt et fokus på, hvordan der var tendenser til en stigende 

mistillid i befolkning.  

 

Sagsdimension 

Det kan i arbejdsprogrammet iagttages, hvordan Socialdemokratiet iagttog sagsdimensionen af par-

tiets egen udlændingepolitik: ”Socialdemokratiets politik i forhold til indvandrere og flygtninge hvi-

ler på et menneskeligt grundlag.” (Socialdemokratiet, 1992: 19). På den måde iagttog Socialdemo-

kratiet et ”menneskeligt grundlag” som værende et afgørende tema for politik om flygtninge og ind-

vandrere. Sammenlagt med ovenstående iagttagelse fra problem-konstruktionen om, at flygtninge og 

indvandreres pligter og rettigheder skulle være lige med danskernes, blev disse ting markeret. Dermed 
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blev der altså markeret “menneskeligt grundlag og lige rettigheder og pligter” som det, udlændinge-

politikken handlede om for Socialdemokratiet. Dette står i en kontrast til en udlændingepolitik, hvor 

der er mindre eller intet fokus på det menneskelige aspekt og lige rettigheder og pligter for flygtninge 

og indvandrere.  

 

 
Figur 30: Sagsdimensionen i 1992-1996 

Socialdemokratiet berørte også andre emner i forhold til udlændingepolitik. Det internationale sam-

arbejde gennem FN blev nævnt her, og Socialdemokratiet slår fast, at “Danmark vedstår sine inter-

nationale forpligtelser til at yde beskyttelse til flygtninge i samarbejde med FN.” (Socialdemokratiet, 

1992: 20). Dermed markerer Socialdemokratiet, at partiet iagttog det som en aktiv del af Danmarks 

udlændingepolitik at støtte op om internationalt samarbejde om at beskytte flygtninge. Over for dette 

står en politik, hvor de internationale forpligtelser ikke overholdes, således at der ikke blev ydet be-

skyttelse til flygtninge.  

 

 
Figur 31: Sagsdimensionen i 1992-1996 
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Socialdimension 

I forhold socialdimensionen blev der i arbejdsprogrammet også iagttaget, hvem udlændingepolitikken 

omhandler:  

 

”De nye skal være her som ligeværdige borgere. Derfor skal alle initiativer til integration af indvan-

drere i det danske samfund bygge på den forudsætning, at indvandrere har samme pligter og ret-

tigheder” (Socialdemokratiet, 1992: 20).  

 

På den måde iagttog Socialdemokratiet altså, at udlændingepolitikken handlede om ”de nye”, som 

må forstås som de flygtninge og indvandrere, der kommer til Danmark. I samme arbejdsprogram 

nævnte Socialdemokratiet dog, at ”Alle landets kommuner skal tage et medansvar for integrationen 

i det danske samfund.” (Socialdemokratiet, 1992: 20). Dermed blev der i første citat altså markeret, 

at det handlede om ”de nye”, som må stå i modsætning til ”de gamle” borgere her i landet. Samtidig 

markerede Socialdemokratiet også, at integration handlede om kommunernes medansvar. Det kan på 

den måde iagttages, at Socialdemokratiet iagttog, at integrationsområdet i udlændingepolitikken 

handlede om de nye borgeres og kommunernes fælles ansvar, og dette synes at stå over for en form 

for passivitet fra de nye borgere og kommunerne.  

 
Figur 32: Socialdimensionen i 1992-1996 

Tidsdimension 

Tidsdimensionen blev også berørt i arbejdsprogrammet fra 1992. ”Vi tror på, at de nye borgere kan 

give et bidrag til udviklingen af det danske samfund.” (Socialdemokratiet, 1992: 19). Her blev frem-

tiden markeret ved, at Socialdemokratiet iagttog, at de nye borgere kunne bidrage til det danske sam-

fund. ”Bidrag til det danske samfund” blev markeret som fremtiden over for fortiden, som kan iagt-

tages som værende det danske samfund, som det eksisterede i 1992, som samtidig blev iagttaget som 

et samfund uden det ekstra bidrag, som ”de nye borgere” kunne bibringe.  
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Figur 33: Tidsdimensionen i 1992-1996 

Løsning 

Socialdemokratiet italesatte i arbejdsprogrammet, hvordan partiet iagttog, at man kunne imøde-

komme og løse det problem, partiet konstruerede i indledningen af programmet.  

 

”Socialdemokraterne vil gennem en massiv oplysningsindsats modvirke ethvert tilløb til fremmedhad 

og racisme i det danske samfund. Vi vil inspirere alle positive kræfter til at arbejde for en positiv 

integration af indvandrere og flygtninge i samfundet, gennem en sammenhængende flygtninge- og 

indvandrerpolitik, der giver reelt indhold i ligeværdighedsbegrebet” (Socialdemokratiet, 1992: 19-

20).  

 

Med denne iagttagelse blev en ækvivalent løsning konstrueret i form af en oplysningsindsats og en 

sammenhængende flygtninge- og indvandrerpolitik. Socialdemokratiet iagttog altså funktionen med 

udlændingepolitik i 1992 som at skulle modvirke fremmedhad og racisme og skabe et ligeværdigt 

forhold mellem flygtninge, indvandrere og de danske borgere. På den måde konstruerede Socialde-

mokratiet problem-løsningsforholdet for Socialdemokratiets udlændingepolitik for 1992-1996. 

 

 
Figur 34: Problem-løsningskonstruktion i 1992-1996 
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4.3.2 1996-2000 

I 1996 udgav Socialdemokratiet arbejdsprogrammet Fælles fremtid – Fælles mål, som satte kursen 

for Socialdemokratisk politik i årene 1996 – 2000. I denne periode var Socialdemokratiet i regering 

med Det Radikale Venstre, efter Centrum-Demokraterne var trådt ud af regeringen i december 1996 

(Laursen, 2012).  

 

Problem 

Det kan arbejdsprogrammets indledning iagttages, at Socialdemokratiet iagttog konkrete problemer i 

forhold til arbejdsgivers rolle i samfundet. Disse bliver også involveret i forhold til det udlændinge-

politiske område: ”Der ligger en lige så̊ stor holdningsmæssig udfordring i at skabe plads på ar-

bejdsmarkedet til mennesker med en fremmed etnisk baggrund” (Socialdemokratiet, 1996: 8). Her-

med iagttog Socialdemokratiet en holdningsmæssig udfordring på arbejdspladser som det store pro-

blem, der skulle løses. Partiet uddyber: ”Ellers vil tendenserne til kulturel isolation, ghettodannelser 

og etniske modsætninger skærpes.” (Socialdemokratiet, 1996: 8). Det kan altså iagttages, at Social-

demokratiet iagttog, at hvis den holdningsmæssige udfordring på de danske arbejdspladser ikke blev 

løst, kunne det medføre en forværring af problemer, der allerede var tendenser til i samfundet.  

 

Sagsdimension 

Socialdemokratiet konstruerede mening om sagsdimensionen med sætningen ”Socialdemokratiets 

integrationspolitik bygger på gensidig forståelse og respekt for hinandens kulturer og værdier.” (So-

cialdemokratiet, 1996: 39). ”gensidig respekt og forståelse” blev altså markeret som det, Socialde-

mokratiet byggede partiets integrationspolitik på. Denne markering kan ses i kontrast til en mere 

ensidig integrationspolitik, hvor der kun skulle være respekt for enten den danske kultur eller den 

kulturelle baggrund, som flygtninge og indvandrere tog med til Danmark.  

 
Figur 35: Sagsdimensionen i 1996-2000 
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Socialdimension 

Der skete også meningsdannelse i forhold til socialdimensionen, hvilket kan iagttages i sætningen: 

”Skal integrationen af de »nye danskere« lykkes, kræver det, at alle bidrager. Arbejdsgivere, fagfor-

eninger og kolleger på arbejdspladserne har et medansvar…” (Socialdemokratiet, 1996: 39). Her 

kan det iagttages, at Socialdemokratiet markerede ”alle” og især eksplicitte grupper af arbejdsmarke-

det. På den måde iagttog Socialdemokratiet især tilknytningen til arbejdsmarkedet og de sociale 

aspekter af dette som vigtigt i forhold til integrationen af ”de nye danskere”. Med brugen af begrebet 

”medansvar” iagttog Socialdemokratiet dog stadig, at andre end blot de ekspliciterede grupper havde 

ansvar for integrationen. På den måde markeres ”fælles ansvar og opgave for de nye danskere og 

resten af samfundet” som dem, integrationspolitikken omhandlede. Overfor denne gruppe kan der 

siges at blive stillet en udefineret gruppe i samfundet, som ikke tog del i det medansvar, som Social-

demokratiet italesatte i forhold til integrationen af ”de nye danskere”.  

 

 
Figur 36: Socialdimensionen i 1996-2000 

 

Tidsdimension 

Tidsdimension blev også berørt i arbejdsprogrammet. Dette skete, da Socialdemokratiet omtalte, 

hvordan det var vigtigt at sørge for, at indvandrere kom til at deltage aktivt i samfundet med respekt 

for de danske grundholdninger (Socialdemokratiet, 1996: 39). Partiet fortsatte med: “Vi får til gen-

gæld inspiration og menneskelige ressourcer fra nye kulturer.” (Ibid.). På den måde konstruerede 

partiet mening om fremtiden som noget, hvor indvandrere kunne bidrage, hvilket ikke kunne ske, 

hvis integrationen mislykkedes. Dermed blev fremtiden med bidrag fra de nye kulturer og menneske-

lige ressourcer stillet i kontrast til det eksisterende samfund med de daværende ressourcer.  
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Figur 37: Tidsdimensionen i 1996-2000 

Løsning 

Socialdemokratiet konstruerede i arbejdsprogrammet en ækvivalent løsning til det problem, partiet 

italesatte i indledningen af arbejdsprogrammet. ”Skal integrationen af de »nye danskere« lykkes, kræ-

ver det, at alle bidrager.” (Socialdemokratiet, 1992: 19-20). Dermed blev problemet med holdnings-

mæssige udfordringer, der kunne medføre yderligere problemer, iagttaget som noget der kunne løses 

gennem et fælles bidrag. 

 

 
Figur 38: Problem-løsningskonstruktion i 1996-2000 
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4.3.3 2000-2002 

I 2000 havde Poul Nyrup Rasmussen siddet som statsminister i 7 år, og Socialdemokratiet dannede 

regering med Det Radikale Venstre (Laursen, 2012).  Det var ved partikongressen i september 2000, 

Socialdemokratiet vedtog partiets arbejdsprogram for perioden 2000 – 2004, Fri og Fælles. 

 

Problem 

Det blev tidligt i arbejdsprogrammet italesat, hvordan Socialdemokratiet iagttog problemer med in-

tegrationen af indvandrere i Danmark. ”Blandt indvandrere og deres børn er der forholdsvis mange 

med problemer som arbejdsløshed, dårlig uddannelse og lav indkomst” (Socialdemokratiet, 2000:2). 

Der blev altså konstrueret en problemstilling om integrationspolitik, hvor der var fokus på, at der i 

forhold til parametre som arbejdsløshed, uddannelsesniveau og indkomst var større problemer end 

hos andre grupper i det danske samfund. Problemet blev uddybet i arbejdsprogrammet: ”Integratio-

nen af mennesker med anden etnisk oprindelse end dansk fungerer ikke godt nok. Nye danskere bliver 

mødt med for få muligheder, udfordringer og krav.” (Socialdemokratiet, 2000: 17). I denne sætning 

iagttog Socialdemokratiet, at problemet med integration blandt andet skyldtes, at indvandrere blev 

mødt af både for få muligheder, men også få for udfordringer og krav. Integration var altså ikke blot 

noget, som krævede en oplyst befolkning, men også noget, som krævede noget fra indvandrerne selv. 

På den måde iagttog partiet et andet problem end tidligere i Nyrups periode som formand, hvor fokus 

var på tendenser til racisme og en holdningsmæssig udfordring for danskerne (Socialdemokratiet, 

2000: 2).  

 

Sagsdimension 

Socialdemokratiets iagttagelser af temaer i udlændingepolitik blev beskrevet i arbejdsprogrammet, 

hvor der især blev lagt vægt på, hvordan rettigheder og pligter gik hånd i hånd i integrationspolitik: 

”Nye danskere har ret til en særlig håndsrækning, og pligt til selv at arbejde aktivt for en bedre 

integration i det danske samfund.” (Socialdemokratiet, 2000: 17). Socialdemokratiet uddybede yder-

ligere i forhold til partiets integrationspolitik med sætningen ”Socialdemokratiet ønsker et samfund 

med en stærk sammenhængskraft mellem alle borgere - byggende på ansvar, pligter og rettigheder.” 

(Socialdemokratiet, 2000: 17). På den måde markeredes ”ansvar, pligter og rettigheder”, som kan 

iagttages som et princip, Socialdemokratiet i arbejdsprogrammet brugte om partiets integrationspoli-

tik. Disse tre begreber stod over for et tema om, at sammenhængskraft og integration kunne skabes 

uden tanke på ansvar, rettigheder og pligter. Dette skulle forstås som, at hvis samfundet ikke tilbød 
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rettigheder, som samtidigt ansvarliggjorde og forpligtede indvandrerne, ville integrationen mislyk-

kes. På den måde ændredes meningen i forhold til sagsdimensionen fra tidligere arbejdsprogrammer 

fra Nyrups formandsperiode, hvor der hovedsageligt havde været tale om gensidig forståelse for kul-

turelle forskelligheder.  

 

Figur 39: Sagsdimensionen i 2000-2002 

Socialdimension 

Socialdemokratiet iagttog i 2000, at en særlig gruppe i samfundet spillede en særlig vigtig rolle i 

integrationen af indvandrere og flygtninge. Det kan iagttages i sætningen: ”Danske forældre og for-

ældrene til nye danskere skal derfor være bevidste om og understøtte deres børns muligheder for en 

vellykket integration i det danske samfund” (Fri og fælles, 2000: 17). Det var altså både danske og 

nye danskeres forældres ansvar at sørge for, at integrationen kunne lykkes, og dette ansvar skulle 

denne gruppe være bevidste om. Det blev uddybet i sætningen: 

”Både i det civile og det offentlige liv må vi gøre en indsats for at nedbryde barrierer og modvirke 

diskrimination. (…) Det er afgørende, at nye danskere har samme adgang til dagpasningstilbud, sko-

ler, foreninger, praktikpladser og arbejdsmarked. Kun ved at dele fælles virkelighed kan integratio-

nen lykkes. Her har vi alle et ansvar.” (Fri og fælles, 2000: 17). 

I denne sætning iagttog Socialdemokratiet et mere holistisk ansvar i samfundet, hvor både arbejds-

markedet, dagsinstitutioner og foreningslivet også stod til ansvar for en vellykket integration. Det kan 

altså iagttages, at Socialdemokratiet iagttog et fælles ansvar det offentlige samfund, men også at ci-

vilsamfundet bar et ansvar for integration af de nye danskere. På den måde markeredes ”De nye 

danskere og det offentlige såvel som civilsamfundet”, som den gruppe det handlede om, når Social-

demokratiet iagttog integration. Denne gruppe stod i kontrast til, at det kun var de nye danskere og 

den offentlige sektor, der spillede en rolle i integrationsindsatsen. 
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Figur 40: Socialdimensionen i 2000-2002 

Tidsdimension 

I de tidligere arbejdsprogrammer fra Nyrup formandsperiode blev der skabt mening om integrations-

politik som noget, der kunne bidrage og tilføje værdi til det danske samfund. Dette havde ændret sig 

i 2000. I stedet for at tale om muligheder og potentiale taltes der i arbejdsprogrammet fra 2000 om, 

at integration skulle virke som noget præventivt mod skabelsen af en ny klasse i det danske samfund: 

”Vi skal modarbejde diskrimination og styrke integrationen for at forhindre, at der skabes en frem-

medgjort underklasse i Danmark.” (Socialdemokratiet, 2000: 17). På den måde berørte Socialdemo-

kratiet tidsdimensionen og markerede ”Modarbejdelse af fremmedgjort underklasse” som fremtiden 

i forhold til integration. Over for dette syntes at stå det eksisterende samfund, da Socialdemokratiets 

ikke iagttog, at denne fremmedgjorte underklasse var skabt endnu. 

 

Figur 41: Tidsdimensionen i 2000-2002 

Løsning 

Socialdemokratiet lod ikke problemstillingen om arbejdsløshed, lav uddannelse og indkomst stå uden 

en løsning i arbejdsprogrammet. Ifølge Socialdemokratiet kunne dette problem løses gennem et prin-

cip om lige ret og lige muligheder: ”For Socialdemokratiet gælder princippet om lige ret og lige 

muligheder for alle borgere - uanset herkomst. (…) Kun ved at dele fælles virkelighed kan integrati-

onen lykkes.” (Socialdemokratiet, 2000: 17). Det blev altså iagttaget, at det konstruerede problem 
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kunne løses gennem et lighedsprincip, hvor der var fokus på rettigheder og muligheder. Socialdemo-

kratiet iagttog, at de nye danskere også selv havde en pligt til at arbejde aktivt for integration (Soci-

aldemokratiet, 2000: 17). På den måde blev der altså skabt en ækvivalent løsning, som handlede om 

et lighedsprincip, som kunne lyde ”Integration gennem lige rettigheder, muligheder og pligter”. 

 

Figur 42: Problem-løsningskonstruktion 2000-2002 

Opsummering af Nyrups formandskab 

Overordnet for Nyrups tid som formand kan det iagttages, at der gennem perioden var en nogenlunde 

konsistent linje i mening på tværs af de tre meningsdimensioner såvel som i forhold til de iagttagede 

problem- løsningsforhold.  

 

Gennem hele perioden blev integrationspolitikken iagttaget som værende særligt vigtig for udlæn-

dingepolitikken. Der blev brugt begreber som menneskeligt grundlag, gensidig respekt og sammen-

hængskraft. Det, der gennem perioden blev fokuseret mest på, var på lige rettigheder, pligter og mu-

ligheder for indvandrere og flygtninge.  

 

I forhold til socialdimensionen omtalte Socialdemokratiet den samme gruppe, nemlig de nye borgere 

i Danmark (indvandrere og flygtninge red.). Måden, hvorpå denne gruppe blev omtalt, ændrede sig 

dog, da partiet i 1992 omtalte gruppen som “de nye borgere”, hvilket ændrede sig fra 1996 og frem, 

hvor gruppen blev omtalt som “de nye danskere”. Samtidig blev en større del af samfundet inddraget 

som det, det handler om, når der blev talt om integration. I 1992 var det blot de nye borgere og 

kommunernes ansvar at sørge for integration. Fra 1996 var det et fælles ansvar for hele samfundet, 

og i 2000 blev også civilsamfundet nævnt som værende ansvarlig for og spille en rolle i integrationen.  

 

Meningen, der blev konstrueret om tidsdimension, er den, som ændrede sig mest gennem Nyrups tids 

som formand for Socialdemokratiet. I både 1992 og 1996 blev integrationspolitikken iagttaget som 

noget, der kunne skabe bidrag til det danske i form af kulturel inspiration og menneskelige ressourcer. 
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I 2000 var meningen om integrationspolitikken dog ændret til at have en mere præventiv effekt, som 

skulle modarbejde udviklingen af en fremmedgjort underklasse. På den måde ændrede meningen med 

integrationspolitikken sig fra noget, som kunne skabe noget positivt i fremtiden til at have en mere 

præventiv effekt, som skulle modarbejde noget negativt i fremtiden. 

 

Der kan også iagttages en ændring i forhold til de problem- løsningsforhold, der blev konstrueret i de 

forskellige arbejdsprogrammer fra 1992 - 2000. I 1992 og 1996 var fokus på, hvordan der kunne 

skabes en løsning på, hvad Socialdemokratiet iagttog som en holdningsmæssig udfordring i form af 

fremmedhad, racisme og et ikke-ligeværdigt forhold mellem danskere og indvandrere og flygtninge.  

På den måde var fokus her mest på danskerne, og hvordan de gjorde integration svært. Det kan iagt-

tages, at dette fokus ændrede sig i 2000 til at være på indvandrere og disses udfordringer i forhold af 

dårlig uddannelse og lav indkomst. Her blev den ækvivalente løsning om integration gennem lige 

rettigheder, muligheder og pligter fremlagt som den løsning, Socialdemokratiet iagttog som den rig-

tige.  

 

4.4 Mogens Lykketoft 2002 - 2005 

Mogens Lykketoft var formand for Socialdemokratiet i perioden 2002 – 2005. Han overtog formands-

posten fra Poul Nyrup Rasmussen, som havde tabt valget i 2001. Lykketoft var leder for partiet indtil 

2005, hvor han trak sig efter valgnederlaget til Anders Fogh Rasmussen (Larsen, 2012). Kort inden 

Poul Nyrup Rasmussen trak sig som formand, havde partiet ændret navn til Socialdemokraterne, og 

derfor vil der blive henvist til partiet som Socialdemokraterne i resten af Analysedel 1 (Danmarks 

Radio, 2002). 

  

Problem 

Da Mogens Lykketoft talte på Socialdemokraternes kongres i 2003, havde han været partiformand i 

under et år. Et af emnerne, som Lykketoft valgte at tale om, var den udlændingepolitik, som Social-

demokratisk ledede regeringer havde ført. Lykketoft problematiserede denne politik: ”Vi må i bag-

klogskabens klare lys erkende, at vi ikke tidligt nok og opmærksomt nok lyttede til menneskers be-

kymringer om for ringe integration og for stor indvandring” (Lykketoft, 2003). Dermed blev der 

konstrueret et problem om, at Socialdemokraterne ikke havde været i stand til at opfatte befolknin-

gens bekymringer, og om hvordan indvandring rent faktisk skabte socialt belastende forhold. 
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I talen fra 2003 rettede Lykketoft også fokus på, hvordan unge indvandrere havde været underlagt 

ældre generationers tyranni, som havde indebåret tvangsægteskaber (Lykketoft, 2003). Om dette 

sagde Lykketoft blandt andet ”Vi har set alt for mange ulykkelige skæbner og evigt varende integra-

tionsproblemer med de gammeldags arrangementer.” (Ibid.). På den måde varslede Lykketoft et op-

gør med den kultur, som Lykketoft iagttog, at ældre generationer af indvandrere havde haft. Der blev 

altså konstrueret et problem om, at en gammeldags kultur havde været med til at hæmme for integra-

tionen af de yngre generationer af indvandrere. 

  

I Socialdemokraternes principprogram fra 2004 kan det også iagttages, hvordan partiet iagttog pro-

blemer med integrationen: ”Der er stadig områder i Danmark, hvor kriminaliteten er for høj. Der er 

områder, hvor integrationen er for ringe.” (Socialdemokraterne, 2004: 4). På den måde konkluderede 

Socialdemokraterne altså, at der var problemer med kriminalitet blandt indvandrere og generel dårlig 

integration. 

  

Med de tre ovenstående problemkonstruktioner tegnede Socialdemokraterne et helt andet billede af, 

hvad der var centralt for udlændingepolitikken end tidligere. Hvor der i starten af analysen og langt 

ind i Poul Nyrups formandsperiode hovedsageligt var fokus på et problematisk fremmedhad og hold-

ningsmæssige udfordringer blandt danskerne, blev der her italesat nye problemer. Disse problemer 

handlede hovedsageligt om indvandrere, og disses manglende integration og sociale problemer i form 

af kriminalitet. Lykketoft problematiserede også Socialdemokraternes manglende opmærksomhed på 

”menneskers bekymringer”. På den måde blev der alt i alt skabt en problemkonstruktion om, at So-

cialdemokraterne tidligere havde ført en forkert udlændingepolitik, som havde medført dårlig inte-

gration og sociale problemer blandt indvandrere. 

 

 Sagsdimension 

Der blev i Socialdemokraternes principprogram givet udtryk for, hvordan partiet iagttog vellykket 

integration: ”Integration betyder, at man kan fungere i det danske samfund på lige fod med andre - 

med de forpligtelser, rettigheder og muligheder, som et demokratisk samfund bygger på.” (Socialde-

mokraterne, 2004). Med denne sætning fortsatte Socialdemokraterne altså tidligere iagttagelser om, 

at princippet om lige forpligtelser, rettigheder og muligheder skulle sætte rammer for integration. 

Denne markering står i kontrast til, at integration kunne opnås uden lige vilkår for indvandrere og 

danske borgere. 
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Figur 43: Sagsdimensionen i 2002-2005 

Mogens Lykketoft uddybede i sin tale til Socialdemokraternes partikongres i 2004, hvordan han iagt-

tog, at en fremtidig socialdemokratisk ledet regering skulle føre udlændingepolitik: ”En ny regering 

vil få et stort ansvar for at udlændingelovgivningen nok er stram, men også retfærdig og renset for 

vilkårlighed og retsusikkerhed.” (Lykketoft, 2004). Lykketoft iagttog altså et behov for en stram ud-

lændingepolitik, som dog samtidig skulle sikre retssikkerhed og være retfærdig. Dette stod i kontrast 

til en anden form for udlændingepolitik, hvor man kunne iagttage, at Lykketoft satte den socialdemo-

kratiske politik i kontrast til den borgerlige: ”Nogen påstår, at vi har overtaget de borgerliges hold-

ninger til udlændinge og integration.  Det er helt forkert.” (Lykketoft, 2004). På den måde konstru-

erede Lykketoft mening om udlændingepolitikken som noget, der handlede om at sikre en stram men 

retfærdig politik, der sikrede retssikkerhed for flygtninge og indvandrere. Denne markering blev sat 

i kontrast til en borgerlig udlændingepolitik, som både var stram, men som også byggede på for-

domme, frygt og ikke formåede at bekæmpe fordomme og fremme integration (Lykketoft, 2004). 

 

 
Figur 44: Sagsdimensionen i 2002-2005 
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Socialdimension 

I Socialdemokraternes principprogram fra 2004 blev det klart iagttaget, hvem der var i fokus i udlæn-

dingepolitikken: ”Når man kommer til Danmark som flygtning eller familiesammenført, skal man 

integreres i det danske samfund.” (Socialdemokraterne, 2004). Her blev flygtninge og familiesam-

menførte personer iagttaget som de centrale aktører i integrationsprocessen. Dette var forskelligt fra 

tidligere, hvor det blev iagttaget som et fælles ansvar, for både det danske offentlige og civile samfund 

sammen med flygtninge, at skabe vellykket integration. På den måde blev ”flygtninge og familiesam-

menførte” markeret som de personer, der var centrale for udlændingepolitikken. Dette kan ses som 

en kontrast til et fælles ansvar, som alle parter og grupper i samfundet bar, som det også tidligere har 

været iagttaget af Socialdemokraterne. 

 

 
Figur 45: Socialdimensionen i 2002-2005 

I sin tale til Socialdemokraternes partikongres i 2004 nævnte Lykketoft en meget specifik gruppe, 

som han mente, var specielt vigtig i forhold til integrationspolitik: ”Socialdemokratiet støtter unge 

fra indvandrermiljøet i deres kamp for frihed og selvstændighed.” (Lykketoft, 2004). Dermed iagttog 

Lykketoft denne gruppe af unge fra indvandrermiljøet som vigtige, da de ifølge Lykketoft var blevet 

fastholdt i gammeldags kulturer af ældre generationer (Ibid.). Dette skal ses i konteksten af den 24-

års regel, som Socialdemokraterne stemte for, som havde til formål at stoppe familiesammenføring, 

hvis nogen af parterne i ægteskabet var under 24 år (Schou, 2011). På den måde blev ”unge fra ind-

vandrermiljøet” markeret som en gruppe, der var særligt fokus på i forhold til integrationspolitikken. 

Denne markering stod over for at se indvandrermiljøet som en samlet ensartet gruppe. 
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Figur 46: Socialdimensionen i 2002-2005 

 

Tidsdimension 

Mogens Lykketoft var klar i mælet om, hvad han iagttog som integrationsproblemer på grund af 

arrangerede ægteskaber og familiesammenføringer: 

  

”Vi har set alt for mange ulykkelige skæbner og evigt varende integrationsproblemer med de gam-

meldags arrangementer. Nu vil vi insistere på en bedre fremtid for unge med en helt anden kultur-

baggrund, der er vokset op i Danmark.” (Lykketoft, 2003). 

  

På den måde markerede Lykketoft, at der skulle skabes en ”bedre fremtid” for de unge i indvandrer-

miljøet, og at dette skulle gøres ved at sætte en stopper for de ”gammeldags arrangementer”. Dermed 

blev tidsdimensionen konstrueret her, hvor en ”bedre fremtid” blev markeret som fremtiden, og dette 

blev sat i kontrast til fortiden, som består af ”gammeldags arrangementer”. 

 

 
Figur 47: Tidsdimensionen i 2002-2005 

På Socialdemokraternes partikongres i 2004 dannede Lykketoft også mening i forhold til tidsdimen-

sionen. Her beskrev Lykketoft, hvordan henholdsvis regeringen og Socialdemokraterne havde for-

skellige fremtidsperspektiver i deres tilgang til udlændingepolitikken: ”Regeringen tænker på næste 

valg og Dansk Folkeparti. Socialdemokraterne tænker på næste generation af både gamle og nye 
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danskere.” (Lykketoft, 2004). På den måde konstruerede Lykketoft mening om fremtiden på to må-

der. Han iagttog regeringens fremtidsperspektiv som en kortsigtet fremtid med fokus på at vinde næ-

ste valg og Dansk Folkepartis gunst. Samtidig iagttog Lykketoft Socialdemokraternes fremtidsper-

spektiv som en langsigtet fremtid med et fokus på den næste generation. På den måde installerede 

Lykketoft en forskelsdragning inde i forskelsdragningen fremtid/fortid. Dette kan ses illustreret i fi-

guren. 

 
Figur 48: Tidsdimensionen i 2002-2005, hvor Socialdemokratiet skelner mellem en langsigtet og en kortsigtet fremtid 

Løsning 

Lykketoft fremlagde en række løsninger på de problemer, han italesatte i sin tid som formand. Det 

gjorde han både ved at fremhæve allerede vedtagne lovændringer, men også gennem mere visionære 

temaer som tolerance og håndsrækning (Lykketoft, 2003). Lykketoft nævnte blandt andet 24 års reg-

len som en løsning på problemet om de unge indvandreres integration: ”Den giver de unge et puste-

rum og en mulighed for at få den uddannelse, som er uhyre vigtig, hvis integrationen skal lykkes” 

(Lykketoft, 2004). 

  

På samme måde italesatte Lykketoft i 2003 også, hvordan den ”ringe integration” kunne gøres bedre: 

”Vi vil investere målrettet og håndfast i integration, så nye danskere meget hurtigere kan blive selv-

forsørgende, aktive medborgere” (Lykketoft, 2003). Her konstruerede Socialdemokraterne en ”mål-

rettet og håndfast investering i integration” som løsningen på problemet. 
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Figur 49: Problem-løsningskonstruktion i 2002-2005 

 

Opsummering af Lykketofts formandskab 

Socialdemokraterne iagttog i perioden, at det centrale emne for den overordnede udlændingepolitik 

var integration. For at denne kunne lykkes, skulle der sikres lige forpligtelser, rettigheder og mulig-

heder. Det blev markeret, at en stram politik var nødvendig, men samtidig blev det understreget, at 

Socialdemokraternes politik sikrede retssikkerhed for flygtninge og indvandrere, og at denne stod i 

kontrast til en borgerlig politik, som ikke formåede at bekæmpe fordomme og fremme integrationen.   

 

I forhold til den foregående periode med Nyrup som formand var Socialdemokraterne i Lykketofts 

periode mere specifikke i forhold til, hvilken gruppe af personer, partiet iagttog som centrale for 

udlændingepolitikken. Her blev flygtninge og familiesammenførte samt unge fra indvandrermiljøet 

udpeget som de grupper, der var centrale for en succesfuld integration.  

 

Det var også gruppen af unge i indvandrermiljøet, som blev italesat i forhold til tidsdimensionen. Her 

blev det iagttaget, at der kunne skabes en bedre fremtid for de unge, men kun ved at drage en klar 

grænse til “gammeldags arrangementer” som familiesammenføringer gennem tvangsægteskaber. 

Lykketoft iagttog partiets udlændingepolitik som en politik, der havde et langsigtet mål for øje og 

med fokus på næste generation af gamle og nye danskere, og som stod i modsætning til en borgerlig 

politik, som kun sigtede mod næste valg og at tilfredsstille Dansk Folkeparti. 

 

Det blev eksplicit italesat, at det var et problem, at Socialdemokraterne ikke havde været i stand til at 

opfatte bekymringer i befolkningen om dårlig integration og for stor indvandring. Samtidig blev det 

iagttaget som et problem, at unge i indvandrermiljøet blev fastholdt i gamle traditioner af ældre ge-

nerationer. Som løsning på dette iagttog Socialdemokraterne en “målrettet og håndfast” integrations-

politik, som sammen med 24 års reglen kunne dæmme op for den manglende integration.  
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4.5 Helle Thorning-Schmidt 2005-2015 

Helle Thorning-Schmidt skrev i 2005 historie, da hun blev den første kvinde til at besidde posten som 

formand for Socialdemokraterne. Thorning-Schmidt blev i 2011 statsminister, hvor hun besad posten 

frem til 2015. Ved Folketingsvalget i 2007 fik Thorning-Schmidt 49.926 personlige stemmer, hvilket 

var det højeste antal personlige stemmer en københavnsk kandidat nogensinde havde fået (Socialde-

mokratiet, 2019c).  

 

4.5.1 2005-2011 

Socialdemokraternes udlændingepolitik med Thorning-Schmidt som oppositionsleder og formand for 

Socialdemokraterne fra 2005 til 2011, vil blive belyst ud fra taler fra perioden (Thorning-Schmidt, 

2005a; Thorning-Schmidt, 2005b) og valgprogrammet ‘Fair Løsning 2020’ (2011). 

 

I maj 2011 dannede Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti fælles front i et forsøg på at vise 

lederskab og økonomisk ansvarlighed ved at udgive en samlet politisk plan. Planen blev døbt ‘Fair 

Løsning 2020’, og den startede med at skitsere, hvordan de to partier ville tage lederskab og sikre 

økonomien, skabe nye arbejdspladser og styrke danskernes velfærd efter den økonomiske krise.  

  

Problem 

I Helle Thorning-Schmidts (2005a) tale fra Socialdemokraternes ekstraordinære partikongres, hvor 

hun blev valgt som formand, påpegede formanden, at partiet “(...) altid har hensynet til samfundets 

udsatte helt central i vores politik”, og uddybede, at det indebar en række mennesker med problemer 

inklusiv “indvandrerknægten, der har svært ved at læse og skrive” (Thorning-Schmidt, 2005a: 2).  

 

Hun italesatte ligeledes i sin 1. maj-tale fra 2005, hvordan regeringen ikke havde magtet at løfte 

integrationsopgaven og udelukkende fokuserede på en stram udlændingepolitik (Thorning-Schmidt, 

2005b: 4). Socialdemokraterne ville og kunne i stedet begge dele, blev det kommunikeret. Partiet 

ville fastholde udlændingepolitikken og skabe en sammenhængende integrationspolitik, “der favner 

arbejdsmarkedet, skolen, uddannelser, boligområdet og når det gælder forebyggelse og bekæmpelse 

af kriminalitet” (Ibid.). Det iagttages her, at Socialdemokraterne markerede integrationen som et om-

råde partiet ønskede at handle på, og hvor en stram udlændingepolitik ikke kunne stå alene som svar 

på de iagttagede problemer. Det blev underbygget videre i ‘Fair Løsning 2020’, som partiet udgav i 

samarbejde med Socialistisk Folkeparti i 2011. Her står der, at “Socialdemokraterne og SF vil løfte 
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integrationen nu, så vi får færre udgifter til indvandrerkvinder på overførselsindkomst, brudt et møn-

ster som fastholder mange unge indvandrere i et parallelsamfund, og vi får øget arbejdsudbuddet 

med tusindvis af hænder. (Fair Løsning 2020, 2011: 7) 

 

Den sidste del af ovenstående citat om øget arbejdsudbud og flere hænder på arbejdsmarkedet iagt-

tager opgaven som et gennemgående tema for hele ‘Fair Løsning 2020’s kommunikation om indvan-

drere, og det blev underbygget af en række af citater om, at indvandrere og efterkommere i markant 

mindre grad end danskere havde et ordinært arbejde (Fair Løsning 2020, 2011: 68), unge mænd med 

indvandrerbaggrund var dårligt uddannede (Ibid.), et stort frafald blandt drenge med indvandrerbag-

grund på erhvervsskolerne (Fair Løsning 2020, 2011: 71) og at mange indvandrere og efterkommere 

var på kontanthjælp (Fair Løsning 2020, 2011: 69).  

 

Sagsdimension 

En iagttaget sagsdimension fra Socialdemokraternes kommunikation vedrørende udlændingepolitik i 

Thorning-Schmidts år som oppositionsleder kom til udtryk i et fokus på integrationen af de udlæn-

dinge der var kommet til Danmark. Som formanden udtrykte det i sin tale på partiets ekstraordinære 

partikongres i 2005, så mente Socialdemokraterne, at “Danmark skal være verdens bedste, når det 

gælder integration af udlændinge på arbejdspladsen.” (Thorning-Schmidt, 2005a: 4), og de ønskede, 

at “vi skal skabe en positiv stemning om de nye danskere, i stedet for hele tiden at se dem som pro-

blemer.” (Ibid.). Her blev der kommunikeret i tråd med tidligere perioder i analysen om, hvordan 

Socialdemokraterne ville forsøge at undgå den dårlige stemning og det store fokus på problemer ved-

rørende indvandrere og i stedet se det som en mulighed for arbejdskraft og et positivt bidrag til sam-

fundet.  

 

Hun gik videre i kommunikationen om integrationsfokusset og kritiserede regeringen for at have for-

sømt integrationsopgaven til fordel for udelukkende at fokusere på den stramme udlændingepolitik, 

da hun holdt tale den 1. maj 2005. Her udtalte hun: “Vi går derimod på to ben. Vi vil og kan begge 

dele - både den stramme udlændingepolitik og en sammenhængende integrationspolitik.” (Thorning-

Schmidt, 2005b: 4). Her blev der ikke taget afstand til den iagttagede stramme udlændingepolitik, 

men der blev ønsket et forandret blik og et todelt fokus på både stram udlændingepolitik og sammen-

hængende integrationspolitik.  
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Ydermere var der i ‘Fair Løsning 2020’ et iagttaget fokus på de økonomiske muligheder og positive 

konsekvenser af en vellykket integrationspolitik, hvor det blev kommunikeret, at: 

 

 “Der er et enormt økonomisk potentiale i at indfri den beskrevne målsætning2. Hvis man forestiller 

sig en situation med “perfekt integration”, hvor ikke-vestlige indvandrere og efterkommere - efter en 

vis opholdstid i Danmark - opnåede samme erhvervsfrekvens som etniske danskere, ville det øge be-

skæftigelsen med 69.000 personer.” (Fair Løsning 2020, 2011: 69).  

 

Socialdemokraterne uddybede efterfølgende et mål om at indfri en syvendedel af det nævnte poten-

tiale og øge beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere med 10.000 personer. Dette ville de 

gøre ved en målrettet arbejdsmarkedsindsats rettet mod denne gruppe og via generelle effekter af øget 

beskæftigelse bredt i samfundet (Ibid.).  

 

 
Figur 50: Sagsdimensionen i 2005-2011 

 

Socialdimension 

Som analysen af Socialdemokraternes kommunikation om udlændingepolitik under Thorning-

Schmidt indtil videre har vist, så blev der iagttaget et fokus på de mennesker, der allerede var kommet 

til Danmark frem for et ensidigt fokus på dem, som gerne ville komme til Danmark, som de beskyldte 

regeringen for at have (Thorning-Schmidt, 2005b: 4). Det blev altså set som nødvendigt i kommuni-

kationen fra Socialdemokraterne at skabe en god integration for herboende indvandrere og efterkom-

                                                        
2 “Statsministeren gjorde sig på Venstres landsmøde i 2009 til talsmand for en række målsætninger – eller ”drømme” 
om Danmarks udvikling frem mod 2020. Et af målene var, at Danmark skal være ”blandt de bedste lande i EU til at in-
tegrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet målt ved beskæftigelsesfrekvensen”. “ (Fair 
Løsning 2020, 2011: 69) 
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mere. I forlængelse heraf, indsnævres socialdimensionen yderligere i meningsskabelsen i Socialde-

mokraternes politik. Det skete blandt andet ved markeringer af grupper som indvandrerkvinder på 

overførselsindkomst, unge mænd med indvandrerbaggrund, der er dårligt uddannet, efterkommere 

og familiesammenførte (Thorning-Schmidt, 2005a: 2; Fair Løsning 2020, 2011: 7, 69 & 70).  

 

 
Figur 51: Sagsdimensionen i 2005-2011 

 

Tidsdimension 

I empirien fra denne periode kommer tidsdimensioner til udtryk flere steder. I titlen på ‘Fair Løsning 

2020’ og citater om at bringe arbejdsløsheden ned og jobskabelse, som “rigeligt vil kunne sikre, at 

der i 2020 er mindst 10.000 ekstra indvandrere og efterkommere i beskæftigelse” (Fair Løsning 2020, 

2011: 69), lå der en fremtidsmarkering, hvor blandt andet mål om at skabe jobs og sænke arbejdsløs-

heden havde en tidsramme for 2020, hvor det iagttagede potentiale skulle være indfriet. 

 

Også i Thorning-Schmidts tale fra 1. maj 2005 blev der markeret en tidsdimension: 

  

“Da regeringen tiltrådte, løb 10--årige indvandrerdrenge rundt og lavede drengestreger. Nu er de 

14 år. Drengestregerne er skiftet ud med vold og kriminalitet. Nye 10--årige knægte risikerer at følge 

i deres fodspor. Gør vi ikke noget, bliver deres fremtidsudsigter ikke lysere, og splittelsen mellem 

”dem og os” vil vokse.” (Thorning-Schmidt, 2005b: 4). 

 

 Her blev der skabt en konstruktion, hvor en fremtidig splittelse mellem og mørke fremtidsudsigter 

for 10-årige indvandrerdrenge blev italesat som en nutidig problemstilling, der kunne og skulle hand-

les på fra Socialdemokratiets side. Socialdemokraternes meningsskabelse af tidsdimensionen blev 

kommunikeret i to fremtidsscenarier. Det første scenarie var en indfrielse af visionerne fremlagt i 

‘Fair Løsning 2020’, hvor flere indvandrer ville være i beskæftigelse og have en lysere fremtid. Det 



 

 

 

 

81 

andet scenarie var et ensidigt fokus på en stram udlændingepolitik, hvor integrationsindsatsen ikke 

blev løftet succesfuldt. Det kan illustreres således: 

 
Figur 52: Tidsdimensionen i 2005-2011, hvor Socialdemokratiet skabte mening om to fremtider 

 

Løsning 

Problemerne som Socialdemokraterne konstruerede i partiets kommunikation om udlændingepolitik 

blev suppleret af en række iagttagede løsninger, som partiet ville handle på for at komme problemerne 

til livs. Løsningskonstruktionerne blev præsenteret flere steder i empirien, og kom blandt andet til 

udtryk i forhold til kvindelige indvandreres iagttagede dårlige tilknytning til arbejdsmarkedet. Her 

ville Socialdemokraterne, hvis partiet kommer i regering, “åbne arbejdsmarkedet op for de store 

grupper, der i mange år har været isoleret, og samtidig stille krav om, at den enkelte bidrager til 

samfundet.” (Fair Løsning 2020, 2011: 69). I forlængelse heraf ville Socialdemokraterne have som 

et grundvilkår, at grupperne tilegnede sig det danske sprog “hvis man vil være en del af samfundsfæl-

lesskabet - og derfor er det et rimeligt krav til indvandrere” (Fair Løsning 2020, 2011: 70). 

 

Problemerne med drenge med indvandrerbaggrunds “store frafald fra erhvervsskolerne og manglen 

på praktikpladser” ville Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti løse ved at indføre en prak-

tikpladsgaranti (Fair Løsning 2020, 2011: 71). Der blev altså iagttaget et billede af nogle forhold på 

arbejdsmarkedet, som Socialdemokraterne ville løse for at opnå det potentiale af arbejdsudbuddet, 
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som der blev konstrueret. Dette skulle hjælpe til en stærkere integration og skabe vækst og arbejds-

pladser for de udsatte grupper: “For det tredje bidrager en øget beskæftigelsesfrekvens blandt ind-

vandrere og efterkommere til at løse fremtidige problemer med mangel på arbejdskraft.” (Fair Løs-

ning, 2020, 2011: 69).   

 

 
Figur 53: Problem-løsningskonstruktion i 2005-2011 

  

4.5.2 2011-2015 

Denne periode vil fokusere på Thorning-Schmidts tid som statsminister og mere konkret på to for-

skellige politiske udspil, der kom fra Socialdemokraterne i denne periode. Det ene udspil var et valg-

grundlag, hvor fokusset på udlændinge- og integrationspolitik var begrænset, hvorimod det andet 

udspil var et decideret udlændingepolitisk udspil. 

 

Den 29. maj 2015 fremlagde Socialdemokraterne partiets daværende valggrundlag. Dette valggrund-

lag blev døbt ‘Det Danmark, du kender’. Valggrundlaget var Socialdemokraterne bud på en økono-

misk plan for investeringer i fremtiden. Valggrundlaget indeholdte ti punkter - eller mål - som Soci-

aldemokraterne i 2015 gik til valg på. Selv beskrev Socialdemokraterne i 2015 at: “Socialdemokratiet 

har fået Danmark tilbage på sporet. Men vi har stadig meget at gøre. Flere skal i arbejde. Vores 

velfærd skal udvikles. Vi skal have alle med” (Socialdemokratiet, 2015a: 2). Særligt i forhold til ud-

lændinge og integration var det, at Socialdemokraterne plæderede for “Strammere asylregler” og 

“Krav til udlændinge”. (Socialdemokratiet, 2015: 2a) 

 

I forbindelse med Folketingsvalget i 2015 udgav Socialdemokraterne d. 11. juni sit udlændingeudspil. 

Socialdemokratiet. Konkret for det udlændingepolitiske udspil “Vi skal kunne følge med” var, at So-

cialdemokraterne så at sige byggede videre på partiets fireårige regeringsperiode ved at påpege, hvad 

Socialdemokraterne ville gøre, hvis partiet genvandt regeringsmagten ved daværende folketingsvalg. 
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Socialdemokraterne iagttog i denne forbindelse to overordnede forhold, de fokuserede partiets ud-

lændinge- og integrationsindsats om. Det ene forhold var, at Socialdemokratiet “påtager os et med-

ansvar for mennesker på flugt”, men at partiet “På den anden side sørger for, at vi som samfund kan 

følge med” (Socialdemokratiet, 2015b: 1). Socialdemokratiet præsenterede i programmet tre over-

ordnede prioriteringer 1) Vi skal kunne følge med, 2) Kommer du til Danmark, skal du arbejde og 3) 

Dansk løn for dansk arbejde (Socialdemokratiet, 2015b: 2). Under hvert punkt præsenterede Social-

demokratiet en række operative mål der, ifølge dem selv skulle sikre, at disse prioriteringer lykkedes.  

  

Problem 

Socialdemokraterne iagttog i det udlændingepolitiske udspil, ‘Vi skal kunne følge med’, at integrati-

onsindsatsen ikke havde været en prioritet fra 2001 til 2011, hvilket resulterede i en række konkrete 

problemer, som ifølge Socialdemokraterne havde forfulgt partiets arbejde fra 2011 og frem. Social-

demokraterne beskrev, at der var kommet markant flere kriminelle indvandrere fra 2001 til 2011, at 

der var dobbelt så mange fattige indvandrerbørn i udsatte boligområder fra 2002 til 2010, og at ind-

vandrere blev ramt hårdt af krisen og mange mistede arbejde (Socialdemokratiet, 2015b: 2). 

  

I Socialdemokraternes valggrundlag, ‘Det Danmark, du kender’, iagttog Socialdemokraterne, at “So-

cialdemokratiet har fået Danmark tilbage på sporet. Men at vi har stadig meget at gøre”. På denne 

baggrund iagttages det, at Socialdemokraterne iagttog, at der skulle flere i arbejde, velfærden skulle 

udvikles, samt at alle skulle bidrage, hvor særligt udlændinge ifølge Socialdemokraterne ikke bidrog 

(Socialdemokratiet, 2015a: 2). 

 

Sagsdimensionen 

Sagsdimensionen kom til udtryk flere steder i både ‘Det Danmark, du kender’ og ‘Vi skal kunne følge 

med’. Eksempelvis beskrev Socialdemokraterne i ‘Det Danmark, du kender’ i 2015, at “For Social-

demokratiet gælder, at de mennesker, der kommer til Danmark, skal bidrage til vores samfund og 

ikke være på passiv forsørgelse” (Socialdemokratiet, 2015a: 2) og i forlængelse af dette beskrev par-

tiet, at “Hvis de kan, skal de i arbejde og ikke gøres til klienter” (Socialdemokratiet, 2015a: 2). I 

forlængelse af dette skrev Socialdemokraterne i ‘Vi skal kunne følge med’, at udlændinge ”skal ar-

bejde eller uddannes så hurtigt som muligt. Det betyder, at flygtninge i udgangspunktet skal bidrage 

for at modtage økonomisk understøttelse” (Socialdemokratiet, 2015b: 5). Socialdemokratiet beskrev 

yderligere, at ”Vi har set, hvor galt det kan gå, når der ikke stilles krav. Alt for mange flygtninge og 
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indvandrere, der er kommet til Danmark i de seneste årtier, er på overførselsindkomst.” (Socialde-

mokratiet, 2015b: 5). 

 

På baggrund af disse citater kan det iagttages, at Socialdemokratiet iagttog, at der skulle stilles helt 

konkrete krav til, at udlændinge bidrog økonomisk til samfundet. Foruden at det kan iagttages, at 

udlændinge skulle bidrage, kan det også iagttages, at der blev installeret en forventning om, at ud-

lændinge skulle bidrage, før de kunne modtage økonomisk understøttelse. 

 

 
Figur 54: Sagsdimensionen i 2011-2015 

 

Af ovenstående figur kan det iagttages, at Socialdemokraterne iagttog kravet om at arbejde og bidrage 

til samfundet som værende i modsætningen til ikke at arbejde eller uddanne sig og dermed være på 

passiv forsørgelse og være klient. Desuden illustrerer sagsdimensionen, at udlændinge skulle bidrage, 

før de kunne modtage. Med andre ord kan det iagttages, at Socialdemokraterne i denne periode iagttog 

krav om bidrag som værende centralt, men også at udlændinge skulle bidrage før, at de kunne mod-

tage understøttelse. Altså blev der installeret et krav om, at før økonomisk støtte kunne gives, så 

skulle udlændinge bidrage og være indstillet på at deltage aktivt ved eksempelvis at lære sproget først 

(Socialdemokratiet, 2015b: 5). 

 

I ‘Vi skal kunne følge med’ beskrev Socialdemokraterne, at ”Vi skal behandle flygtninge ordentligt 

og rimeligt” (Socialdemokratiet, 2015b: 3), men beskrev i direkte forlængelse heraf, at ”Samtidigt 

skal vi også kunne følge med” (Ibid.), med en begrundelse om, at det kræver en ”realistisk tilgang”, 

hvis Danmark skulle kunne følge med i forhold til de udfordringer, det gav at modtage flygtninge 

(Ibid.). 
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Figur 55: Sagsdimensionen i 2011-2015 

 

Af ovenstående illustration kan det iagttages, at Socialdemokraterne iagttog rimelighed og ordentlig-

hed i tæt sammenhæng med udlændingestramninger, og affødt af dette ses det, at Socialdemokraterne 

i ‘Vi skal kunne følge med’ iagttog skærpede krav og regler som en del af en ordentlig og rimelig 

behandling. 

 

Sagsdimensionen kommer også til syne, idet Socialdemokraterne iagttog, at ”Der er for mange ud-

lændinge, der arbejder til dårlig løn og ringe arbejdsvilkår, fordi nogle virksomheder ikke spiller 

efter reglerne” (Socialdemokratiet, 2015b: 7). Socialdemokraterne beskrev i forlængelse af dette, at 

løsningen ”er et værn om det danske arbejdsmarked”, der skulle sikre dansk løn for dansk arbejde 

(Ibid.). 

  

 
Figur 56: Sagsdimensionen i 2011-2015 

 

Det kan iagttages ud fra ovenstående illustration, at Socialdemokraterne ønskede, at der ikke skulle 

være forskel på vilkårene mellem udlændinge og danskere. På den måde iagttog Socialdemokraterne, 

at udlændinge skulle behandles ”rimeligt” og ”ordentligt”, men på baggrund af en devise om at de 

samme udlændinge skulle bidrage. 
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Socialdimensionen 

I ‘Det Danmark, du kender’ kommer socialdimensionen blandt andet til udtryk ved at Socialdemo-

kraterne beskrev, at “Vi vil ikke have parallelsamfund, hvor danske værdier og kultur ikke gælder” 

(Socialdemokratiet, 2015a: 2). I forlængelse af dette kan det iagttages, at Socialdemokraterne skrev, 

at ”Vi vil have alle med” (Socialdemokratiet, 2015a: 2). På denne måde træder socialdimensionen 

frem ved, at alle umiddelbart skulle være en del af det bidragende og udviklende samfund, men med 

et forbehold om at dem, der levede uden for det danske samfund, hvad angår værdier og kultur, ikke 

indgik i denne forståelse af alle. 

 
Figur 57: Socialdimensionen i 2011-2015 

Ovenstående illustration søger at illustrere, at Socialdemokraternes forståelse af alle indeholdte en 

række forudsætninger og krav, som særligt knyttede sig til udlændinge og deres aktive bidrag til 

samfundet.  

 

Et andet forhold, der kan iagttages i ‘Vi skal kunne følge med’, er, at Socialdemokraterne iagttog, at 

det gik galt, når der ikke blev stillet krav til flygtninge og indvandrere, da disse ifølge Socialdemo-

kraterne da ville ende på overførselsindkomster. Dette begrundede partiet med, at mere end hver 

anden ikke-vestlig indvandrer i den erhvervsaktive alder var uden for arbejde (Socialdemokratiet, 

2015a: 5).   
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Figur 58: Socialdimensionen i 2011-2015 

Ovenstående figur illustrerer, at socialdimensionen kommer til udtryk ved, at udlændinge af Social-

demokraterne blev iagttaget som en gruppe, over for hvem der skulle stilles eksplicitte krav, da denne 

gruppe ellers i høj grad ville falde udenfor og dermed ende på overførselsindkomster. Med andre ord 

kan det iagttages, at den grundforståelse af alle, som Socialdemokraterne præsenterede, forudsatte, at 

udlændinge ikke var på overførselsindkomster, men derimod efter Socialdemokratiets forståelse bi-

drog til samfundet.  

 

Tidsdimensionen 

Tidsdimensionen i Socialdemokraternes programmer fra 2015 kan iagttages flere steder. Eksempelvis 

skrev Socialdemokraterne i ‘Det Danmark, du kender’, at: ”Socialdemokratiet har fået Danmark 

tilbage på sporet. Men vi har stadigvæk meget at gøre. Flere skal i arbejde. Vores velfærd skal ud-

vikles. Vi skal have alle med” (Socialdemokratiet, 2015a: 2). Her kan det iagttages, at Socialdemo-

kratiet iagttog en fremtid, hvor disse forhold blev set som opfyldte. 

 

 
Figur 59: Tidsdimensionen i 2011-2015 
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Figuren illustrerer, hvordan Socialdemokraterne iagttog en fremtid, hvor ”alle er med”, hvor folk er 

i arbejde, og velfærden er i udvikling. Særligt i forhold til partiets udlændingepolitik fremgik det, at 

partiet iagttog, at udlændinge og indvandrere i denne fremtid vil bidrage aktivt og ikke ende som 

klienter, passive forsørgere og ikke leve i parallelsamfund (Socialdemokratiet, 2015a: 2). 

  

Et andet eksempel, hvor tidsdimensionen bliver tydelig, er i ‘Vi skal kunne følge med’, hvor Social-

demokraterne beskrev, at ”Socialdemokratiet vil stå i spidsen for et bredt samarbejde, så alle partier, 

der har viljen, kan tage et medansvar for Danmarks udlændingepolitik” (Socialdemokratiet, 2015b: 

2). Dette forhold blev konkretiseret af en række fremtidige tiltag, hvor Socialdemokraterne ville gen-

nemføre en række fremtidige tiltag, der skulle sikre, en ”fornuftigt balance”, der gjorde, at ”Vi kan 

følge med” (Socialdemokratiet, 2015b: 2). 

  

Løsning 

I ‘Vi skal kunne følge med’ præsenterede Socialdemokraterne helt overordnet tre hovedpunkter, der 

ifølge dem skulle sikre, at Danmark kunne følge med i forhold til de udlændinge- og indvandrere 

problematikker, de iagttog. Under hvert hovedpunkt blev række målsætninger præsenteret (Socialde-

mokratiet, 2015a). Målsætningerne indeholdte helt konkrete forslag til stramning af asylpolitikken, 

der betød kortere opholdstilladelser og en begrænsning af muligheden for familiesammenføring. 

Disse målsætninger for håndteringen af de udlændingepolitiske problematikker, iagttages i denne 

sammenhæng som funktionelle ækvivalenter i forbindelse med de tre konkrete problemer, der er præ-

senteret i ovenstående. I forlængelse af dette præsenterede Socialdemokraterne i ‘Det Danmark, du 

kender’ strammere asylregler og krav til nye udlændinge som en løsning i forhold til at få alle, her-

under særligt udlændinge, til at bidrage ved at få flere i arbejde og på den måde øge velfærden. Med 

andre ord kan det iagttages, at Socialdemokraterne i denne periode iagttog en række problemer, der 

syntes at skulle løses med krav, forventninger og stramninger til, at særligt udlændinge skulle i ar-

bejde (Socialdemokratiet, 2015b: 2).  

 

 
Figur 60: Problem-løsningskonstruktion i 2011-2015 
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Opsummering af Thornings formandskab 

Socialdemokraterne præsenterede i deres politiske udspil fra 2015 en udlændingepolitisk linje, hvor 

krav, forventninger og stramninger var i fokus. Dette ses allerede i introduktionen til deres udspil ‘Vi 

skal kunne følge med’ og ‘Det Danmark du kender’, hvor partiet iagttog en række problematiske 

forhold, der knyttede sig til Danmarks udlændinge- og integrationspolitik. Disse krav, forventninger 

og stramninger kommer særligt til udtryk under sagsdimensionen, hvor det kan iagttages, at der skulle 

stilles krav om aktivt bidrag via enten arbejde eller uddannelse til udlændinge, da det ellers, ifølge 

Socialdemokraterne, kunne føre til klientgørelse, overførselsindkomstmodtagere og på anden vis in-

divider, der ikke bidrog til samfundet. Socialdemokraterne beskriver, at udlændinge skulle behandles 

både rimeligt og ordentligt, men at dette skulle forstås i tæt sammenhæng med, at den aktuelle udvik-

ling på udlændingeområdet gjorde, at det var nødvendigt at stille krav, have forventninger og stramme 

asylpolitikken på en række områder.   

 

Der kan også iagttages en tendens, hvor hele præmissen for at modtage udlændinge var, at de skulle 

bidrage til samfundet forud for, at de kunne modtage hjælp eller støtte fra staten. Derudover fremgik 

det i forhold til socialdimensionen, at Socialdemokraterne iagttog alle som værende en del af deres 

politiske projekt, men at før udlændinge blev iagttaget som værende en del af denne kategorisering, 

så skulle de bidrage aktivt til samfundet. Med andre ord kan det iagttages, at de udlændinge, der ikke 

bidrog til samfundet, ikke blev iagttaget som værende en af Socialdemokraternes forståelse af alle.  

 

Endvidere kan det iagttages, at Socialdemokraterne iagttog, at der var mange eksempler på, at udlæn-

dinge og danskere arbejdede under forskellige forhold, hvor forholdene for udlændinge var væsentligt 

dårligere end de etniske danskeres. Dette ville partiet aktivt forsøge at modvirke med at sikre dansk 

løn for dansk arbejde. Der, hvor Socialdemokraterne især iagttog problematikker i forhold til skæv-

heder i samfundet, var at for få udlændinge var i arbejde og dermed ifølge Socialdemokraterne ikke 

bidrog til samfundet. Med andre ord iagttages det, at Socialdemokraterne søgte at forbedre forholdene 

for de udlændinge, som efter deres forståelse allerede bidrog ved at arbejde.   

 

I forhold til tidsdimensionen kan det iagttages, at Socialdemokraterne iagttog en fremtid, hvor partiet 

qua dets udlændingepolitiske udspil havde tilgået de problemer, det iagttog. Særligt iagttog Social-

demokraterne en fremtid, hvor især udlændinge var blevet en del af deres forståelse af alle, og hvor 

udlændinge bidrog til udviklingen af samfundet.  
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4.6 Delkonklusion for Analysedel 1 

Semantikanalysen har haft til formål at analysere, hvordan meningen om specifikke begreber kan 

have ændret sig over tid, samt hvordan den mening, som Socialdemokratiet har skabt om udlændin-

gepolitik historisk, har ændret sig. Det er gjort ved at identificere og skabe et blik for et eller flere 

semantiske reservoirs af begreber, som står til rådighed for Socialdemokratiets kommunikation om 

udlændingepolitik. På baggrund af analysen ønskes det her at fremstille en semantisk historie, der er 

blevet fremanalyseret ved hjælp af Luhmanns meningsdimensioner med udgangspunkt i funktionel 

metode, hvor problem-løsningsforholdene har fungeret som katalysator for analysen. Formålet har 

ikke været at skabe en sand repræsentation af historien, men at bruge begrebshistorien til at afselv-

følgeliggøre Socialdemokratiets kommunikation om udlændingepolitik. Analysen skal altså skabe en 

distance, hvor det, som fremstår som givet, ikke længere er givet, så vi kan stille spørgsmål til se-

mantikkerne og diskutere deres effekter.  

 

Nærværende opgave argumenterer for, at der i analysen er identificeret flere semantiske reservoirs. 

Overordnet kan det iagttages, at de begreber, som bliver iagttaget som en del af de semantiske reser-

voirs, ikke kun er bundet til én bestemt meningsdimension. I nærværende konklusion vil de begreber, 

som er kondenseret ind i de to identificerede semantiske reservoirs blive introduceret. Det skal un-

derstreges, at de to semantiske reservoirs kan eksistere på samme tid og begge står til rådighed for 

Socialdemokratiets aktuelle kommunikation om udlændingepolitik.   

 

De to semantikker, der er fremanalyseret i analysen vil først blive kort præsenteret. Herefter vil ana-

lysens mest centrale fund om semantikkerne blive behandlet og konkluderet på ud fra de tre menings-

dimensioner.  
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Semantik 1 

Den første semantik, som er identificeret i overensstemmelse med analysens analysestrategi, består 

hovedsagligt af begreber identificeret i henholdsvis Jørgensen, Auken og Nyrups tid som socialde-

mokratiske formænd fra 1972 til 2001. Semantikken er domineret af begreber, som skaber mening 

om en udlændingepolitik med fokus på gensidig respekt for kulturelle forskelle og lige rettigheder, 

muligheder og forpligtelser for indvandrere og flygtninge. Der er fokus på både etniske danskere, det 

offentlige, civilsamfundet og indvandrere og et fælles ansvar for at sikre integration. Indvandring og 

integration bliver iagttaget som noget, der kan bidrage positivt til samfundet og skabe en fremtidig 

udvikling i Danmark, hvis den får de rette rammebetingelser. Nedenstående figur illustrerer en kort-

lægning af Semantik 1. 

 

 
Tabel 1: Oversigt over begreber og kondenseret mening i Semantik 1 
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Semantik 2 

Den anden fremanalyserede Semantik 2 er domineret af begreber fra Lykketoft og Thornings for-

mandsperioder fra 2002 til 2015, men knytter også an til den sidste del af Nyrups formandsperiode i 

slutningen af 1990erne. Her bliver temaer som en stram, men retfærdig udlændingepolitik, der stiller 

krav til indvandrere, især kommunikeret og skabt mening om. Samtidig bliver der fokuseret mere på 

specifikke subgrupper af indvandrere, og der er mindre fokus på, at danskere og andre dele af sam-

fundet bærer ansvaret for integrationsindsatsen. Derimod er ansvaret i højere grad den individuelle 

indvandrer eller flygtnings, som bærer et personligt ansvar for at tilpasse sig det danske samfund. Der 

er også iagttaget en ændring i forhold til tidsdimensionen sammenlignet med Semantik 1, hvor nega-

tive fremtidsudsigter og erfaringer fra fortiden bringer begreber som kriminalitet, indvandrerkvinder 

på overførselsindkomst og parallelsamfund i spil i kommunikationen om udlændingepolitikken. Se-

mantik 2 med de fremanalyserede meningsdimensioner, begreber og meningskondensering er illu-

streret i figuren nedenfor. 

 

 
Tabel 2: Oversigt over begreber og kondenseret mening i Semantik 2 
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I det følgende afsnit vil analysens centrale fund i de fremanalyserede semantikker blive diskuteret og 

konkluderet på. Det vil blive gjort i en opdeling af meningsdimensionerne; sagsdimensionen, social-

dimensionen og tidsdimensionen. 

 

Sagsdimension 

I sagsdimensionen optræder der en række fund, der knytter sig til meningsdannelsen af dette/alt an-

det, der er ledeforskellen i sagsdimensionen. Det ses i starten af analysen, hvordan Socialdemokratiet 

iagttog, at der skulle være lige rettigheder og muligheder for alle såvel både danskerne som udlæn-

dinge, og at samfundet havde en forpligtigelse til at sikre dette forhold. Ligeledes blev det iagttaget, 

at Socialdemokratiet under Anker Jørgensen og Svend Auken kommunikerede, at det var samfundets 

opgave at integrere udlændinge i samfundet og sørge for, at disse kunne bidrage til en positiv udvik-

ling af samfundet - både kulturelt og økonomisk.   

 

Sidenhen kan der iagttages en forskydning af mening i ansvarsbegrebet, hvor ansvaret for at få ind-

vandrere og flygtninge til bidrage til udviklingen af samfundet blev et individuelt ansvar, som den 

enkelte udlænding selv var ansvarlig for. Der blev i denne sammenhæng fra perioderne under Aukens, 

Nyrup og Lykketofts formandskaber ekspliciteret en række forventninger til indvandrere og flygt-

ninge. Forventningerne knyttede sig til udlændinges forpligtigelse til at tage medansvar for integrati-

onen. Det gik både ud på, at det enkelte individ skulle finde en måde hvorpå det kunne bidrage til en 

positiv udvikling af det danske samfund, men også det enkelte individs aktive indsats for at integrere 

sig i samfundet. Dog er det i denne sammenhæng centralt at nævne, at Socialdemokratiet iagttog, at 

samfundet havde et ansvar for, at de rette muligheder var til rådighed for det enkelte individ, så dette 

selv kunne finde sin plads i samfundet og på den måde bidrage.   

 

Et andet analytisk fund er, at gensidig respekt for de enkelte kulturer blev forskudt i sin mening ved 

at stille et krav om tilpasning fra indvandrere og flygtninges side. Det iagttages ved, at der siden 

Anker Jørgensen og frem til Poul Nyrups tid som formand blev plæderet for gensidig respekt for 

kulturelle forskelle, integration og et aktivt arbejde for at modvirke racistiske tendenser. Sidenhen 

blev der skabt en mening om, under Lykketoft og sidenhen Thorning-Schmidt formandskab, at ud-

lændinge selv havde et ansvar for at tilpasse sig de danske værdier og normer, og hvor det blev un-

derstreget at Danmark ikke skulle ændre sig for udlændinges skyld.  
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Endeligt kan det iagttages, at der under Helle Thorning-Schmidts tid som formand skete endnu en 

forskydning i forhold til meningsskabelse af udviklingen i samfundet, hvor ansvaret for udviklingen 

af samfundet ikke længere var delt mellem udlændinge og samfund, men i langt højere grad var op 

til det enkelte individ. Det ses eksempelvis ved, at flygtninge per automatik blev iagttaget som væ-

rende parate til arbejde, når de kom til Danmark. Desuden skulle diverse overførselsindkomster kun 

gives, hvis den enkelte indvandrer eller flygtning eksempelvis uddannede sig eller lærte dansk. Med 

andre ord kan det iagttages, at muligheder, forventninger og krav blev knyttet til den enkelte, hvor-

imod det tidligere i Socialdemokratiets udlændingepolitik var et ansvar, som samfundet havde. 

 

Socialdimension 

I løbet af den analyserede periode er der blevet identificeret en række interessante fund i Socialde-

mokratiets meningsdannelse vedrørende os/dem distinktioner i socialdimensionen. I 1970erne og 

1980erne under Anker Jørgensens formandskab blev begrebet om fremmedarbejdere ændret og blev 

til indvandrere, og det afspejlede de gæstearbejdere, som havde valgt at bosætte sig permanent i 

Danmark og for nogles vedkommende også tog dele eller hele familien med sig. Senere blev denne 

gruppe yderligere specificeret til ikke at inkludere nordiske borgere og EF-borgere, og Socialdemo-

kratiets udlændingepolitik begyndte derfra at omhandle borgere uden for Norden og det Europæiske 

Fællesskab. I kommunikationen fra den tid blev det iagttaget, at det i høj grad var det danske samfund, 

som havde en bunden opgave om at sikre ordentlige boligforhold, rettigheder og den almene danskers 

ansvar for at bidrage til at give indvandrere og flygtninge de rette forudsætninger for et liv i Danmark. 

Det skulle sikre, at de blev ligeværdige borgere og fik lige økonomiske forhold. Denne politik blev 

ført videre i Aukens og Nyrups perioder, hvor det blev kommunikeret som et fælles ansvar for alle i 

samfundet at sikre en sammenhængskraft mellem danskere og indvandrere og flygtninge.  

 

Et interessant skifte iagttager analysen senere hen, hvor begrebet om ansvar består, men hvor der i 

os/dem distinktionen sker en forskydning i forhold til, hvem der bærer ansvaret for, at indvandrere 

og flygtninge kan integreres i samfundet. Omkring årtusindeskiftet og overgangen fra Nyrups for-

mandskab til Lykketofts formandskab og videre gennem Thorning-Schmidts formandskab iagttages 

der en ændring, hvor ansvaret nu blev kommunikeret som værende hos den individuelle, der kom til 

Danmark eller levede i Danmark med indvandrerbaggrund. Ansvaret for den succesfulde integration 

lå nu hos indvandrere og efterkommere, som til en vis grad måtte formodes at være født og opvokset 
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i Danmark og måske også var indehavere af et dansk pas. I distinktionen mellem os/dem, falder der 

altså potentielt en gruppe juridiske danskere på ydersiden, hvor de kommunikeres som en del af ud-

lændingepolitikken samtidig med, at de kan være juridiske danskere, føle sig som danskere og have 

boet i Danmark hele deres liv. Disse fund, om skiftet i ansvar for den succesfulde integration og den 

gruppe af danske statsborgere som markeres i integrationspolitikken, iagttages som et interessant 

skifte, hvor det kan have konsekvenser for meningen om socialdimensionen i en udlændingepolitisk 

kommunikation. 

 

Tidsdimension 

Gennemgående for Socialdemokratiets meningsdannelse i tidsdimensionen om udlændingepolitik 

var, at partiet iagttog deres politik som garant for en lysere fremtid, hvor udenlandske borgere kunne 

sikres et godt og trygt liv i Danmark uden racefordomme og undertrykkelse. De iagttog sig selv som 

det parti, der sikrede den langsigtede udvikling i det danske samfund. Her spillede indvandrere, ef-

terkommer og flygtninge i store dele af den semantiske analyse en positiv rolle, der kunne bidrage til 

samfundet både kulturelt og økonomisk. Gennem de første tre formandskabsperioder under henholds-

vis Jørgensen, Auken og Nyrup blev der på den måde skabt mening om udlændingepolitik som noget, 

der i fremtiden kunne skabe et positiv bidrag til det danske samfund. Her blev et positivt bidrag kul-

turelt nævnt, men også i forhold til menneskelige ressourcer, som blev tilføjet til det danske samfund, 

hvis udlændingepolitikken lykkedes. Det blev iagttaget, at det positive bidrag kunne skabe en økono-

misk udvikling i samfundet. I slutningen af Nyrups formandskab fremanalyseres der dog en ændring 

af denne kurs, da det blev kommunikeret, at udlændingepolitikken skulle modarbejde udviklingen af 

en fremmedgjort underklasse. På den måde skete der en ændring i måden, hvorpå mening om tidsdi-

mensionen i forhold til udlændingepolitik blev skabt.  

 

Senere i analysen, primært under Lykketoft og Thorning-Schmidts formandskab, blev det iagttaget, 

at integrationspolitikken også skulle sikre et fremtidigt Danmark med færre kriminelle indvandrere, 

dårligt uddannede indvandrerdrenge og kvinder, der var afskåret fra arbejdsmarkedet. Denne ændring 

indebar, at udlændingepolitikken blev iagttaget som noget, der i fremtiden kunne virke præventivt 

mod sociale problemer som arbejdsløshed, dårlig uddannelse og lav indkomst blandt indvandrere. På 

den måde kan det iagttages, at der i tidsdimensionen skete et skifte fra at iagttage udlændingepolitik 

som et værktøj, der kunne skabe et fremtidigt positivt bidrag til det danske samfund, til at iagttage 



 

 

 

 

96 

integrationspolitik som et præventivt værktøj med det formål at modarbejde fremtidige sociale pro-

blemer.  
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5. Analysedel 2 
Nærværende analysedel vil undersøge tre kommunikationsstrategier, som bliver brugt af Socialde-

mokratiet under Mette Frederiksens formandskab. 

 

Analysedelen tager udgangspunkt i arbejdsspørgsmålet:  

Hvordan formår Socialdemokratiet at kommunikere om både uforanderlighed og foranderlighed i 

forhold til partiets udlændingepolitik? 

 

For det første vil analysen undersøge, hvordan der gennem kommunikationen drages grænser mellem 

Socialdemokratiet og dets omverden, således at systemet kan indeholde iagttagelser af både uforan-

derlighed og foranderlighed. For det andet vil analysen undersøge, hvordan begrebsforskydninger af 

begreber, fremanalyseret i Analysedel 1, kan vise en bevægelse i meningsskabelsen af Socialdemo-

kratiets nuværende udlændingepolitik, når partiet bruger samme begreber. For det tredje vil analysen 

vise, hvordan paradokser kan være produktive i den forstand, at Socialdemokratiet kan kommunikere 

et modstridende og paradoksalt “både og”, der kan indeholde uforanderlighed og foranderlighed på 

samme tid.  

 

5.1 Socialdemokratiets grænsedragninger 

I den første del af analysen vil fokus være på Socialdemokratiets grænsedragninger mellem system 

og omverden. Derfor vil der blive iagttaget med ledeforskellen system/omverden, hvor analysen bli-

ver i stand til at iagttage, hvordan Socialdemokratiet drager grænser mellem sig selv som system og 

dets omverden i kommunikationen om partiets udlændingepolitik. Formålet med analysen er at ana-

lysere, hvordan Socialdemokratiet ved at drage grænser mellem sig selv og sin omverden i dets kom-

munikation gør partiet i stand til at kommunikere både uforanderlighed og foranderlighed. Analysen 

vil empirisk tage udgangspunkt i Mattias Tesfayes bog “Velkommen Mustafa - 50 års socialdemo-

kratisk udlændingepolitik” (2017) og Mette Frederiksens tale fra Socialdemokratiets kongres i 2018. 

 

Tesfaye fremlægger i bogen “Velkommen Mustafa - 50 års socialdemokratisk udlændingepolitik” 

sine iagttagelser af en 50-årig periodes socialdemokratisk udlændingepolitik fra 1967 til 2017. Tes-

faye beskriver i introduktionen sit formål med bogen: “Jeg ved, at mange mener, at en sådan stram 

udlændingepolitik er i strid med partiets og arbejderbevægelsens grundlag. Det er præcis denne an-
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tagelse, jeg håber at kunne udfordre.” (Tesfaye, 2017: 17). Med denne sætning sætter Tesfaye ram-

merne for bogen, hvor han iagttager, hvordan forskellige aktører har iagttaget socialdemokratisk ud-

lændingepolitik siden 1960’erne. Som det kan iagttages i citatet ovenfor, søger Tesfaye altså med 

bogen at fremstille en modhistorie for at håndtere den kritik, som han oplever, Socialdemokratiet er 

genstand for med den nuværende stramme udlændingepolitik. 

 

Tesfaye griber blandt andet fat i debatten om, hvem der kan defineres som værende “En rigtig soci-

aldemokrat” (Tesfaye, 2017: 352). Her beskriver han, hvordan politiske aktører fra andre partier kri-

tiserer Socialdemokratiets aktuelle udlændingepolitiske retning for ikke at være rigtig socialdemo-

kratisk (Tesfaye, 2017: 353-354). Tesfaye stiller spørgsmålstegn ved disse udsagn og stiller sig selv 

et spørgsmål om, hvem der er ægte socialdemokrater:  

 

“Er det Anker Jørgensen som indvandrerkritisk formand for arbejdsmændene eller Anker Jørgensen, 

der støttede palæstinenserloven? Er det Svend Auken eller Vibeke Storm Rasmussen? Er det udlæn-

dingeordfører Dan Jørgensen eller de tre gruppemedlemmer, der stemte imod deres partifæller i 

januar 2016? Svaret er simpelt: De er alle socialdemokrater.” (Tesfaye, 2017: 354) 

 

Tesfaye markerer her, at alle - både ledelsen, der udadtil har tegnet partiets officielle udlændingepo-

litik, og de uenige socialdemokratier gennem tiden - repræsenterer Socialdemokratiet. På den måde 

iagttager Tesfaye altså både den officielle socialdemokratiske politik gennem tiden og enkelte med-

lemmers ytringer som socialdemokratisk politik. Med denne iagttagelse skaber Tesfaye en grænse-

dragning mellem system og omverden. Han markerer her personer, som internt i Socialdemokratiet 

har haft modstridende meninger om partiets udlændingepolitik, som alle værende en del af systemet 

Socialdemokratiet. På den måde kan Tesfaye løbende i sin bog bruge iagttagelser fra alle disse aktører 

som socialdemokratiske iagttagelser af udlændingepolitik. Dette giver altså Tesfaye muligheden for 

at knytte an til historiske ytringer fra socialdemokratiske medlemmer, ligegyldigt hvor forskellige 

ytringerne er fra hinanden. Dette giver Tesfaye råderum til at iagttage henholdsvis foranderlighed og 

uforanderlighed i forskellige iagttagelser, hvilket der vil blive givet eksempler på nedenfor.  

 

En person, hvis iagttagelser Tesfaye bruger i bogen, er Vibeke Storm Rasmussen, Socialdemokratisk 

lokalpolitiker og formand for Socialdemokratiets indvandrer- og flygtningeudvalg fra 1986 til 1987 
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(Tesfaye, 2017: 99). I bogen beskriver Tesfaye, hvordan Rasmussen som formand for udvalget ud-

formede en række notater til Socialdemokratiets hovedbestyrelse, som argumenterede for en stram-

mere asylpolitik med mere fokus på integration af dem, der kom til Danmark. Uenigheder om Soci-

aldemokratiets udlændingepolitiske linje mellem Rasmussen og Socialdemokratiets formand Svend 

Auken førte til, at Auken fyrede Rasmussen som formand for udvalget (Ibid.). Få måneder efter dette 

blev der bragt et dobbeltinterview med de to. Tesfaye citerer i bogen udtalelser fra interviewet:   

 

“Jeg er overbevist om, at vores grundholdninger er de samme: Danmark er et åbent samfund, der 

skal kunne tage imod folk fra alle kulturkredse med andre kulturmønstre. (...) Socialdemokratiet er 

klart antiracistisk. Jeg er enig med Svend, startede Vibeke Storm Rasmussen, men fastholdt alligevel 

opmærksomheden på nogle af uenighederne. Der er nogle vanskelige ender, vi skal have fat i. Et 

kulturmøde er ikke altid lige konfliktløst.” (Tesfaye, 2017: 121). 

 

I citatet kan det iagttages, at Tesfaye lader både Svend Auken og Vibeke Storm Rasmussens iagtta-

gelser stå frem som socialdemokratiske iagttagelser. Han markerer dermed begge som en del af me-

ningsskabelsen i systemet, selvom de to politikere var så uenige, at det kostede Rasmussen sit for-

mandskab for udvalget. Ved at markere begge synspunkter som en del af systemet giver Tesfaye 

mulighed for at omfavne en iagttagelse, der markerer en åbenhed over for andre kulturer, men sam-

tidig en iagttagelse der markerer konflikter på grund af kulturmøder. Dette giver Tesfaye mulighed 

for at kunne bruge begge iagttagelser, når han i dag vil kommunikere om henholdsvis uforanderlighed 

eller foranderlighed.  

 

Et andet eksempel, på at Tesfaye drager en grænse mellem system og omverden, er i bogens forord, 

hvor Tesfaye skriver:  

 

“For at give et bedre indblik i nogle af de afgørende episoder, har jeg også interviewet en række af 

de socialdemokrater, der var involveret, og bedt dem om at se tilbage og reflektere over de beslut-

ninger, de dengang medvirkede til. Nogle er tidligere ministre, mens andre er ukendte socialdemo-

krater. Men fælles for dem alle er, at de var medlemmer af Socialdemokratiet dengang og fortsat er 

det i dag.” 
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I dette citat drager Tesfaye først en grænse mellem, hvad man kunne kalde “offentlige socialdemo-

krater” og “ukendte socialdemokrater”. På trods af dette siger Tesfaye dog, at de alle er en del af det 

socialdemokratiske system. Dette giver Tesfaye muligheden for at trække på iagttagelser, som i of-

fentligheden har tegnet Socialdemokratiets politik, men også hos lokalpolitikere eller blot medlem-

mers dagligdags iagttagelser. På den måde kan Tesfaye ved at markere alle disse aktører som med-

lemmer af systemet Socialdemokratiet skabe et råderum for, hvilke iagttagelser han vil lægge vægt 

på. Dette giver ham mulighed for at tilslutte sig tidligere citater, som kan understøtte specifikt det 

budskab, som Tesfaye ønsker at kommunikere i en given situation. På den måde bliver han i denne 

kontekst i stand til at håndplukke udtalelser, som kan understøtte budskabet om enten uforanderlighed 

eller foranderlighed.  

 

Tesfaye bruger også citater fra andre end blot socialdemokrater i sin bog. Et eksempel er, da Tesfaye 

citerer Dansk Arbejdsgiverforenings direktør, Jens Fiskers, kronik fra 1970, hvor Fisker ønsker en 

mere lempelig indvandrerpolitik, men også advarer om de mulige sociale konsekvenser: 

 

“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” (Jens Fisker, 1970; Tesfaye, 2017: 31) 

Her iagttages en fremtid med store sociale problemer i ghettoområder, hvis indvandringen bliver for 

stor. Tesfaye uddyber i bogen ikke, om eller hvordan Fiskers kronik påvirkede socialdemokratisk 

udlændingepolitik i 1970’erne. Men i og med at Tesfaye inkluderer iagttagelser fra Jens Fisker, sker 

der også en grænsedragning mellem system og omverden. Det kan iagttages som om, at Tesfaye 

iagttager, at Fisker iagttog nogle af de samme bekymringer, som Socialdemokratiet har om indvan-

dring i dag. På den måde markerer Tesfaye, at Fisker er en del af meningsskabelsen i systemet. Dette 

er bemærkelsesværdigt, da Fisker repræsenterer en organisation, som traditionelt ville stå i opposition 

til Socialdemokratiet og arbejderbevægelsen, derfor vækker denne udvidelse af systemet særlig un-

dren for nærværende opgave.   

 

Tesfaye er dog ikke den eneste, der inddrager andre end socialdemokrater til at kommunikere enten 

uforanderlighed eller foranderlighed. Mette Frederiksen bruger i sin tale til Socialdemokratiets parti-

kongres i 2018 et eksempel om en samtale med sin morfar. For at beskrive hvordan Frederiksen selv 

iagttager, at hendes holdninger har ændret sig, fortæller Frederiksen en historie om sin morfar, som 



 

 

 

 

101 

var født i 1929 og var bager (Frederiksen, 2018). Frederiksen beskriver, hvordan morfaren italesatte 

problemerne i forhold til udlændingepolitikken overfor Frederiksen:  

 

“Han sagde en dag: Nu kan jeg ikke rigtig snakke med nogen af mine naboer. De taler alle sammen 

udenlandsk. Dengang. Slog jeg det hen. Syntes han manglede udsyn og rummelighed. Det skammer 

jeg mig over i dag. For det var mig, der manglede noget. Jeg manglede forståelse og jeg manglede 

solidaritet. Med ham.“ (Frederiksen, 2018). 

 

Ved at iagttage dette giver Frederiksen sin morfars iagttagelser vægt og iagttager hans holdninger 

som egentlig mere socialdemokratiske, end hendes egne var på daværende tidspunkt. På den måde 

drager Frederiksen altså en grænse mellem system og omverden, hvor hun inddrager sin morfar i det 

socialdemokratiske systems meningsdannelse. Denne grænsedragning sætter altså Frederiksen i stand 

til at hævde, at hun i dag med den nuværende socialdemokratiske udlændingepolitik tager hensyn og 

bekymrer sig om mennesker som sin morfar, og at hun derfor har fundet frem til de “ægte” socialde-

mokratiske værdier, som hendes morfar allerede iagttog tidligere.  

 

5.1.1 Opsummering 

I nærværende del af analysen har opgaven undersøgt, hvordan Socialdemokratiet gennem grænse-

dragninger mellem system og omverden kan formå at kommunikere både uforanderlighed og foran-

derlighed. Det blev fundet, at Tesfaye og Frederiksen, ved at markere mindre kendte socialdemokra-

ter, folk, der ikke er medlem af Socialdemokratiet, og modstridende iagttagelser som en del af Soci-

aldemokratiets udlændingepolitik, kan udvide mulighedsrummet for, hvilke iagttagelser der iagttages 

som socialdemokratiske. På samme måde markerer både Tesfaye og Frederiksen, at personer, som 

ikke er socialdemokratiske politikere eller medlemmer, er en del af meningsdannelsen for systemet 

Socialdemokratiet. Det giver Socialdemokratiet mulighed for at konstruere et rum for meningsdan-

nelse i systemet, hvor der både er plads til at kunne markere uforanderlighed og foranderlighed i 

partiets nuværende udlændingepolitik. 
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5.2 Begrebsforskydninger 

Nærværende afsnit har til formål at analysere, hvordan begreber, der er fremanalyseret i semantik-

analysen, over tid kan forskydes, hvorfor den mening, der knytter sig til de enkelte begreber, kan 

være foranderlig over tid, imens begreberne i sig selv er uforandrede. Det gøres ved brug af ledefor-

skellen begreb/modbegreb. Det forhold, at mening, der knytter sig til et bestemt begreb over tid, kan 

forskydes, åbner op for muligheden for at kommunikere ved hjælp af de samme begreber, men med 

en anden mening. For at illustrere dette forhold inddrages Andersens syv forskellige måder, hvorpå 

der kan ske begrebsforskydninger (Andersen 2014: 53). Disse syv måder fremgår af teoriafsnittet 

under 2.8 Semantik. Analysen af begrebsforskydninger, som håndtering af uforanderlig og forander-

lig kommunikation i Socialdemokratiets udlændingepolitik, bygger på Analysedel 1s fund af seman-

tiske reservoirs og Socialdemokratiets udlændingeudspil Retfærdig og Realistisk (Socialdemokratiet, 

2018). 

 

5.2.1 Ansvarsbegrebet 

Jævnfør Semantik 1 i afsnit 4.6 er der i socialdimensionen markeret begrebet fælles ansvar, som et 

ansvar for alle i samfundet, når Socialdemokratiet tidligere kommunikerede om opgaven med at lyk-

kes med at sikre en sammenhængskraft mellem danskere, indvandrere og flygtninge. I Socialdemo-

kratiets udlændingeudspil kommunikeres der også om ansvaret for integrationen af indvandrere og 

flygtninge (Socialdemokratiet, 2018: 6, 11, 13, 21, 34). Det iagttages dog, at der gennemgående i 

udspillet markeres ansvar hos andre aktører, end der blev markeret i Semantik 1. Det er for eksempel 

nu indvandrerforældres “eget ansvar at lære dansk” (Socialdemokratiet, 2018: 34), og det skal være 

FN’s ansvar at tage hånd om “de flygtninge, der har fået tilkendt asyl i modtagecentret” (Socialde-

mokratiet, 2018: 13), som Socialdemokratiet vil oprette uden for Europa. I kapitlet Antallet har en 

betydning (Socialdemokratiet, 2018: 10-19) markeres det også, at Socialdemokratiet iagttager sit an-

svar i udlændingepolitikken som et spørgsmål om at begrænse antallet af opholdstilladelser ved at 

fremlægge “en plan som kan danne forbillede for andre europæiske lande. Ikke mindst fordi planen 

bygger på de enkelte landes ret til selv at bestemme, hvor mange udlændinge de kan tage imod.” 

(Socialdemokratiet, 2018: 11).  

 

Analysen mener, at der i ovenstående citater kan iagttages begrebsforskydning af ansvar i forhold til 

den tidligere brug af ansvar, hvor det var et fælles ansvar for det danske samfund. Her skulle sam-

fundet blandt andet sørge for ordentlige boligforhold, en forbedret retsstilling for indvandrere og 
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flygtninge og inkludering i civilsamfundet ved hjælp af foreninger, lokale myndigheder og godt na-

boskab. Det individuelle og internationale ansvar for indvandrere og flygtninge, både for den succes-

fulde integration og antallet der kommer hertil, iagttages nu i højere grad at blive markeret.  

 

Socialdemokratiet kommunikerer fortsat om ansvar som modsætning til uansvarlighed, men begrebet 

kan iagttages at være forandret. Det giver partiet mulighed for at knytte an til det historiske semanti-

ske reservoir, som er fremanalyseret og dermed bruge en begrebsforskydning til at kommunikere om 

nutidens udlændingepolitik. Det er en forskydning, hvor ansvaret for at få individer, der kan bidrage 

til udviklingen af samfundet, bliver et individuelt ansvar, som den enkelte udlænding har ansvaret 

for. Der markeres i denne sammenhæng en række forventninger, der knytter sig til, at udlændinge har 

en forpligtigelse til at tage et ansvar, der både går på, at det enkelte individ skal finde sin måde at 

bidrage til udviklingen af samfundet, men også at det enkelte individ skal gøre en aktiv indsats for at 

integrere sig i samfundet. Det danske samfunds ansvar med civilsamfundet, retsstilling og boligfor-

hold står umarkeret i kommunikationen, og ansvarsbegrebets mening er forskudt i forhold til tidligere 

brug af begrebet jævnfør semantikanalysen. Der kan nu iagttages et ansvarsbegreb, der har forandret 

sig, men hvor modbegrebet om uansvarlighed fortsat eksisterer. På den måde har begrebet om ansvar 

forskudt sig på Andersens (2014:53) 2. måde, som er illustreret i nedenstående figur. 

 
Figur 61: Begrebsforskydning af ansvar under Mette Frederiksens formandskab 

 

Når begrebet ansvar bliver iagttaget at have gennemgået en begrebsforskydning, hvor det går fra at 

være et fælles samfundsansvar til at være et individuelt ansvar, kan Socialdemokratiet rejse problem-

stillinger og løsningsforslag på en anden måde end tidligere. Hvis indvandrere og flygtninge ikke 

formår at lære dansk i det omfang, det er ønsket af Socialdemokratiet, kan den problemstilling nu 

iagttages og italesættes på en ny måde. Tidligere havde det været et problem for rammerne, der blev 

stillet til rådighed for danskundervisningen, for eksempel tilgængelighed, niveau eller oplysning om 
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målsætningen. Med begrebsforskydningen til det individuelle ansvar kan det problematiseres i for-

hold til den enkeltes manglende vilje, kundskaber eller kulturelle forskelle, som kan italesættes som 

faktorer, der spiller ind i forholdet. Med begrebsforskydningen opstår der altså samtidig med selve 

meningskondenseringen en mulighed for at tackle problemet ved at problematisere individet og den-

nes ansvar frem for at problematisere samfundets opgave i sprogundervisningen. Ligeledes, når FN 

iagttages at have et ansvar for håndtering af flygtningelejre og det antal, der kommer til Danmark, 

kan der italesættes problemer med FN’s budgetter til håndteringen, måden at håndtere lejrene på og 

Danmarks deltagelse i dette uden for landets grænser. Forskydningen i ansvarsbegrebet giver dermed 

Socialdemokratiet mulighed for også at iagttage problemer med flygtningehåndteringen uden for lan-

dets grænser frem for at kommunikere om Danmarks ansvar som samfund.  

 

5.2.2 Lighedsbegrebet 

I Semantik 1 er begrebet om lighed for indvandrere og flygtninge også blevet fremanalyseret. De 

mennesker, som kom til Danmark, skulle have lige muligheder og ikke være ofre for særlovgivning 

eller forskelsbehandling (Socialdemokratiet, 1984: 38), som potentielt satte et juridisk skel mellem 

dem og etniske danskere. I Socialdemokratiets kommunikation under Mette Frederiksens formand-

skab iagttager analysen, at der nu markeres anderledes: “Der indføres en pligt til at bidrage med en 

obligatorisk 37-timers arbejdsuge for indvandrere på kontanthjælp og integrationsydelse.” (Social-

demokratiet, 2018: 31). Her markeres det, at der skal indføres en særlovgivning om en pligt for ind-

vandrere på kontanthjælp og integrationsydelse. Det iagttages at være en forskudt markering af be-

grebet om lighed hvor det tidligere er blevet brugt som en forventelig pligt, men uden decideret lov-

givning eller lignende om at tage ansvar for at bidrage til samfundet og forsørge sig selv. Socialde-

mokratiet markerer nu en brug af begrebet ved hjælp af lovgivning, der skal indføre en juridisk pligt 

til at bidrage og tage ansvar, før man får lige rettigheder til ydelser. 

 

Det aspekt, at der skal indføres en særlovgivning, som skal skabe et obligatorisk bidrag på en 37-

timers arbejdsuge for indvandrere på kontanthjælp og integrationsydelse, skaber en ny spænding mel-

lem begreb og modbegreb. Det kommunikeres også videre i Retfærdig & Realistisk at “det skal være 

en forpligtelse, at man som tilflyttende ægtefælle arbejder og bidrager til fællesskabet i Danmark” 

(Socialdemokratiet, 2018: 12), og “Socialdemokratiet har derfor den holdning, at man som tilflytter 

til Danmark skal bidrage først, før man kan få fuld gavn af de danske overførselsindkomster.” (Soci-

aldemokratiet, 2018: 17). De lige rettigheder og adgangen til økonomiske velfærdsgoder skal kun 
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kunne opnås på baggrund af et forudgående bidrag til samfundet. Personer, som har lovligt ophold i 

Danmark, men som er tilflyttere, kan dermed ende med at stå uden de rettigheder, som andre grupper 

har adgang til.  

 

Begrebet kan forklares at være forskudt ved, at det og dets modbegreb om ikke at bidrage og ikke 

have lige muligheder er konstant, mens spændingen mellem dem iagttages at være forandret, som er 

den 4. måde et begreb kan forskydes på (Andersen, 2014: 53). 

 
Figur 62: Begrebsforskydning af lighed under Mette Frederiksens formandskab 

 

5.2.3 Begrebet om bidrag 

Ovenstående begrebsforskydning af lighed iagttages at være tæt forbundet med begrebet om bidrag, 

som også blev analyseret frem i specialets semantikanalyse. Bidrag og lighed kommunikeres således 

sammen, og det er en bevægelse, som også blev diskuteret i semantikanalysen. Bidrag var i Semantik 

1 en forventning og et håb, som Socialdemokratiet havde til de mennesker, der kom til Danmark, når 

de havde fået etableret sig og fået sikret boligforhold og styrket deres retssikkerhed. Der var altså et 

fremtidigt potentiale af bidrag til samfundet, men først skulle der sikres lige muligheder og rettighe-

der. I Retfærdig og Realistisk, og i store dele af Semantik 2, er bidrag kommunikeret som en forud-

sætning frem for et fremtidigt potentiale. Det kommunikeres ikke længere i et fremtidigt bidrag. Det 

skal være et krav først at bidrage, og så kommer de lige rettigheder og muligheder på et senere tids-

punkt. For eksempel kommunikeres det i Retfærdig og Realistisk, hvordan pligten om at bidrage skal 

have konsekvenser, hvis den ikke overholdes: “ Pligten til at bidrage omfattes af sanktioner, hvis 

man ikke deltager. Møder man f.eks. ikke op om mandagen, modtager man ikke ydelse for den man-

dag.” Denne iagttagede begrebsforskydning, hvor begrebet bidrag er forandret, men modbegrebet 

om ikke at bidrage er konstant kan illustreres således som den 2. måde et begreb kan forskydes (An-

dersen, 2014: 53):  
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Figur 63: Begrebsforskydning af bidrag under Mette Frederiksens formandskab 

 

Bidrag er nu et spørgsmål om at bidrage ved arbejde eller uddannelse, fra den første dag man er i 

Danmark frem for en tidligere brug af begrebet, hvor der lå en fremtidig forhåbning og forventning 

om, at man kunne bidrage til det danske samfund, når man var faldet til i Danmark som indvandrer 

eller flygtning. Det giver Socialdemokratiet en række muligheder for at opstille problematikker og 

stille spørgsmål til indvandrere og flygtninges roller i det danske samfund. Når begrebsforskydningen 

har skabt ovennævnte mening om at bidrage til det danske samfund, så gør Socialdemokratiet sig i 

stand til at problematisere indvandrere og flygtninge, der ikke bidrager fra dag et i landet. Det giver 

også mulighed for at stille krav til en arbejdspligt og følgelige konsekvenser, hvis det ikke overholdes. 

Tidligere havde Socialdemokratiet en begrænset mulighed for at iagttage disse foranstaltninger som 

nødvendige, da bidrag var meningskondenseret på en måde, hvor det var et fremtidigt bidrag, der 

beroede på at sikre indvandreres retssikkerhed, ordentlige boligforhold og andre forudsætninger for 

at få udløst det iagttagede potentiale. Begrebsforskydningen, som er sket over en tidsperiode fra om-

kring årtusindeskiftets og frem har altså gjort Socialdemokratiet i stand til at kommunikere om pro-

blematikker i udlændingepolitikken, som tidligere ikke var en del af meningskondenseringen i begre-

bet bidrag, som det er vist partiet historisk har benyttet sig af og fortsat gør. 

 

5.2.4 Begrebet om respekt 

I Semantik 1 blev begrebet om respekt fremanalyseret. Senere i empirien blev det analyseret, hvordan 

der skete en forskydning af begrebets mening. Det gik fra at være en generel gensidig respekt, der 

burde udøves af såvel indvandrere og flygtninge som af danskere, til en mere ensidig respekt som 

indvandrere og flygtninge skulle udvise over for Danmark, danskerne og det danske samfunds vær-

dier.  
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I Retfærdig og Realistisk iagttages forskydningen at kommunikeres videre, og offentlige institutioner 

i Danmark skal for eksempel “tage rimelige hensyn, men de skal ikke tilpasse sig religion.” (Social-

demokratiet, 2018: 32). Ydermere skal religiøse hovedbeklædninger som burka og niqab “ikke bruges 

til at undertrykke kvinder i islamiske miljøer. Derfor ønsker Socialdemokratiet, at der indføres et 

forbud.” (Socialdemokratiet, 2018: 33). De to citater iagttages at være en markering af, at nogle reli-

giøse forskelle hos indvandrere, efterkommere og flygtninge ikke i samme grad skal tolereres af det 

danske samfund, som det blev kommunikeret i Semantik 1. Nu skal de samme grupper i højere grad 

underlægges forbud eller møde danske institutioner, som ikke markeres at skulle tilpasse sig deres 

kulturelle og religiøse baggrunde. Socialdemokratiet iagttager yderligere:  

 

“Ligestilling mellem kønnene skal også gælde for dem. Ret og pligt. At religion altid er underordnet 

demokratiet. Det kræver et opgør med de normer, der eksisterer i dele af Danmark. Det kræver først 

og fremmest, at flere bliver en del af det danske fællesskab. Hvor vi deler de samme grundlæggende 

værdier.” (Socialdemokratiet, 2018: 7) 

 

På baggrund af ovenstående citater iagttages det, at der er sket begrebsforskydning af begrebet om 

respekt. Begrebsforskydningen kan forklares som værende et begreb, der er blevet forskudt i sin me-

ningsdimension, men fortsat har et modbegreb i mangel på respekt. Tidligere i Semantik 1 har begre-

bet været markeret i en sagsdimension, hvor der ikke var en klart skelnen i den sociale dimension af 

begrebet. Nu iagttages det i højere grad at være et spørgsmål om socialdimensionen af begrebet om 

respekt. Det er en bestemt gruppe, indvandrere, flygtninge og efterkommere, der skal respektere dan-

skernes kulturelle forskelle fra dem og også gerne tilegne sig de samme værdier og normer. Eksem-

plarisk udtrykt ved et direkte forbud af nogle religiøse hovedbeklædninger, da de iagttages at stride 

imod danske værdier om ligestilling og kamp mod kvindeundertrykkelse. Begrebsforskydningen fra 

sagsdimensionen til socialdimensionen, som er den 7. måde at forskyde et begreb på, kan illustreres 

således:   
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Figur 64: Begrebsforskydning af respekt under Mette Frederiksens formandskab 

 

Således er Socialdemokratiet nu i stand til at problematisere indvandrere, der iagttages at have kultu-

relle forskelle, der er i konflikt med partiets konstruktion af danske værdier. Danskere og det danske 

samfunds opgave i det gensidige respektfulde forhold er sat uden for kommunikationen, og det kom-

munikeres ikke længere, at det er en generel opgave at respektere og forstå indvandreres sproglige, 

kulturelle og sociale baggrunde som grundlag for et spirende forhold. Dermed kan Socialdemokratiet 

udelade disse dele af den tidligere semantik og bruge respekt i kommunikation om krav og proble-

matiseringer af indvandrere og flygtninge, der ikke lever op til begrebet. Yderligere kan det have 

konsekvenser for offentlige myndigheders tilgang til indvandrere og flygtninge, da Socialdemokratiet 

kommunikerer, at disse ikke skal tage hensyn til for eksempel religion, når de møder borgeren. Mod-

sat skal indvandrere og flygtninge leve op til danske værdier, normer, sproglige kundskaber og ar-

bejdsfordeling i hjemmet for ikke at falde ud som et problem i Socialdemokratiets kommunikation 

om respekt.  
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5.2.5 Opsummering 

Analysen af Socialdemokratiets brug af begreber, der har historisk forankring i tidligere fremanaly-

serede semantikker, har vist, hvordan det er muligt for partiet at trække på semantikkerne i sin kom-

munikation, men med en forskudt mening. 

 

Analysen har vist, at begrebet om ansvar i udlændingepolitikken har skiftet mening fra i høj grad at 

være et ansvar for det danske samfund at sørge for ordentlige forhold og rettigheder for indvandrere 

og flygtninge. Nu iagttages meningen med ansvar i højere grad at være et individuelt ansvar for folk 

med ophold i Danmark. Det er nu forventet, at de skaber sig en tilværelse, der bidrager til samfundet, 

og det kommunikeres også som et krav for at få adgang til lige økonomiske rettigheder i det danske 

samfund. Her blev begrebet om lighed også iagttaget at være forskudt. De blev tidligere iagttaget som 

en forudsætning for at kunne bidrage. I nutidig kommunikation er det i højere grad bidrag, der mar-

keres som en forudsætning for at få adgang til lige rettigheder og muligheder. Slutteligt blev også 

begrebet om respekt analyseret. Analysen viste, at Socialdemokratiets nutidige kommunikation mar-

kerede respekt som et spørgsmål om, at tilflyttere til Danmark skal respektere og tilegne sig dansk 

kultur, værdier og normer.  
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5.3 Strategisk brug af paradokser 

I følgende afsnit vil det blive analyseret, hvordan paradoksal kommunikation tillader partier at kom-

munikere om både uforanderlighed og foranderlighed på en og samme tid. Der fokuseres i den sam-

menhæng på kommunikationens grænser samt de paradokser, kommunikationen om samme folder 

ud, når der bindes an til en bestemt forskel (Andersen, 1999: 128-129). Med dette menes, at nærvæ-

rende opgaver søger at undersøge, hvordan Socialdemokratiet gennem forskelsdragninger skaber en 

paradoksalitet i kommunikationen, og hvordan denne paradoksalitet kan være produktiv for Social-

demokratiets kommunikation. Ledeforskellen i nærværende analyse er markeret/umarkeret og tjener 

den funktion at gøre analysen i stand til at iagttage, hvad Socialdemokratiet markerer i henhold til 

partiets udlændingepolitik.   

 

5.3.1 Socialdemokratisk pragmatisme 

Et forhold, der kan iagttages i Socialdemokratiets kommunikation, er, at partiet iagttager et funda-

ment, der udgøres af fasttømrede, socialdemokratiske værdier, der er og skal være de samme. Dette 

forhold går på tværs af Frederiksens taler ved den årlige Socialdemokratiske partikongres fra både 

2015, 2016, 2017 og 2018, men er mest udtalt i hendes tale ved kongressen i 2015. Værdierne er 

ifølge Frederiksen frihed, lighed og solidaritet. Frederiksen beskriver i den sammenhæng at “Vi skal 

ikke være noget andet, end det vi er. Vi skal være det, vi er. Vi skal være socialdemokrater. Det 

politiske kompas er vores værdier.” (Frederiksen, 2015). Konkret fremhæver Frederiksen, at selvs-

amme værdier er forklaring på Socialdemokratiets succes. Frederiksen iagttager selv, at Socialdemo-

kratiet har vist vejen for Danmark: “Vores parti og bevægelse er mere end hundrede år gammel. 

Igennem historien er det os, der har vist en vej for Danmark. En vej, der skabte bedre muligheder for 

helt almindelige mennesker. Og vi er lykkedes.” (Ibid.). Partiet tegner altså et billede af, at de står på 

et fundament af værdier, der bygger på en uforanderlighed. En uforanderlighed, der er historisk for-

ankret og tilmed er svaret på, hvorfor Socialdemokratiet gennem mere end 100 år har formået at vise 

vejen for danskerne.   

 

Dog iagttager Frederiksen i samme ombæring, at Danmark står over for en række udfordringer på 

udlændingeområdet, der betyder, at der er brug for nye måder at tilgå problemer på og dermed finde 

nye løsninger. Selv beskriver Frederiksen i hendes tale til Socialdemokratiets kongres i 2015, at “De 

udfordringer, vi står over for i dag, er mere bøvlede. Og det er løsningerne oftest også.” (Frederiksen, 
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2015) med henvisning til, at Danmark i årtier har været udfordret af særligt integrationsproblematik-

ker, hvor mange udlændinge lever i parallelsamfund, er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikker 

og underrepræsenteret i uddannelsessystemet (Ibid.).   

 

På Socialdemokratiets kongres i 2016 beskriver Frederiksen desuden, at: “ (...) Vi har ikke støbt vores 

samfund i beton. Og det er vores ansvar at gå forrest, når problemer skal tackles, og samfundet skal 

forandres.” (Frederiksen, 2016). Med andre ord italesættes det af Socialdemokratiet, at samfundspro-

blemer, der blandt andet knytter sig til udlændingepolitiske spørgsmål, tvinger Socialdemokratiet til 

at tænke i forandring og realisme. I forhold til de samfundsproblemer, partiet iagttager, beskriver 

Frederiksen selv at ”Jeg er stolt over, at det netop er Socialdemokratiet, der tør at konfrontere pro-

blemerne direkte.” (Ibid.). Lignende forhold kommer til udtryk flere steder i Frederiksens tale ved 

Socialdemokratiets kongres i 2015. Eksempelvis beskriver Frederiksen, at: ”Rasmus Walters smukke 

fortolkning af ’Danmark for folket’ viser det meget fint. Ordene. Meningen og værdierne er de samme. 

Men melodien kan godt være en anden. Sådan er det også for det moderne Socialdemokrati.” (Fre-

deriksen, 2015).   

 

Med andre ord kan det iagttages, at Socialdemokratiet markerer en idealisme i form af værdier, som 

partiets politiske kompas, og en realisme i forhold til partiets iagttagede behov for at tilgå problemer 

med moderne løsninger. Denne markering kan illustreres på følgende vis:  

 

 
Figur 65: Illustration af forholdet mellem idealisme og realisme 
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Det kan altså iagttages, at Socialdemokratiet både markerer forandring og realisme med henvisning 

til, at en række problemer herunder særligt udlændingepolitik potentielt er så graverende for sam-

fundet, at partiet ser sig nødsaget til at reagere. Men omvendt beskriver Socialdemokratiet på 

samme tid at, “Vores samfund er noget helt andet i dag. Heldigvis. De udfordringer, vi står over for 

i dag, er mere bøvlede. Og det er løsningerne oftest også. Men værdierne er de samme. Frihed, lig-

hed og solidaritet.” (Frederiksen, 2015) og fortsætter med at beskrive at “Vores værdier er tidløse. 

Men vores virkelighed er mere kompleks end nogensinde.” (Ibid.).   

 

Konkret præsenteres en Socialdemokratisk pragmatisme ved, at fundamentet for at tilgå problemer 

er det samme, men at problemernes kompleksitet medfører, at løsningerne på disse skal nytænkes. 

Som Frederiksen udtaler: ”Vores værdier har mange år bag sig. Vores løsninger er moderne.” 

(Frederiksen, 2015). På samme måde iagttager Frederiksen, at værdierne har en funktion, men at 

denne funktion ikke altid er fyldestgørende, når det skal løses reelle problemer: “Realisme uden hu-

manisme er kun kynisme. Men humanisme uden realisme synes jeg, oprigtigt talt mister meget af sin 

værdi. For der er en hverdag, vi skal have til at hænge sammen” (Ibid.). På den baggrund iagttager 

Socialdemokratiet, at der skal “gøres noget”, men på en Socialdemokratisk måde. 

  

Ovenstående forhold kan illustreres på følgende vis ved en genindførsel af Socialdemokratisk prag-

matisme på idealismens side: 

 
Figur 66: Socialdemokratiets genindførsel af realisme som Socialdemokratisk pragmatisme 

 

Ovenstående illustration søger at vise, hvordan Socialdemokratiets værdibaserede idealisme bliver 

påvirket af, at partiet iagttager en række udfordringer på udlændingeområdet, der kalder på en rea-

lisme i form af reelle løsninger. Idet genindførslen af realisme optræder på den markerede side, skaber 
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Socialdemokratiet en systemspecifik virkelighed, der på den ene side både kan tage afsæt i partiets 

uforanderlige værdier, men samtidigt tage højde for alle de udfordringer og problemer, partiet iagtta-

ger. Dette bevirker, at genindførslen agerer som en problemknuser, der kan indeholde et både og, 

hvor Socialdemokratiet tilgår problemerne, men med afsæt i deres idealistiske grundlag.  

Dette gør, at Socialdemokratiet forsøger at kommunikere en Socialdemokratisk pragmatiske, som 

giver partiet rum til både at tage afsæt i et uforanderligt, idealistisk grundlag, men samtidig tage højde 

for en række problemer, der kræver pragmatiske løsninger.  

 

5.3.2 Betinget frihed 

Som tidligere nævnt er frihed, lighed og solidaritet de tre kerneværdier, hvorfra den socialdemokra-

tiske politik udstedes. Nærværende opgave vil i dette afsnit analysere, hvordan det påvirker frihed-

værdiens betydning, at Socialdemokratiet bruger paradoksal kommunikation til at kommunikere ufor-

anderlighed og foranderlighed om begrebet.  

 

Socialdemokratiet udgav i februar 2018 deres udlændingepolitiske udspil, ‘Retfærdig og realistisk’, 

der er partiets bud på en nytænkning af dansk udlændingepolitik. Mette Frederiksen siger selv om 

udspillet, at: “Vi kommer med udspillet, fordi vi som resten af det danske samfund kan se, at der er 

store udfordringer med integrationen. Vi står samtidig over for en historisk stor flygtninge- og mi-

grantkrise, som presser Europa. Det er i vores øjne den største politiske udfordring i Danmark” 

(Frederiksen, 2018).  

 

Frihed i Danmark kan ifølge Socialdemokratiet iagttages ud fra en række forhold. Eksempelvis frem-

hæver Socialdemokratiet, at kvinders stemmeret, et opgør med patriarkalske samfundsstrukturer og 

homoseksuelles ret til at blive kirkeligt viet er eksempler på den frihed, partiet har medvirket til at 

indføre og ikke mindst værnet om (Socialdemokratiet, 2018: 28).  Konkret i forhold til frihed iagttager 

Socialdemokratiet selv, at: ”Når det gælder om at skabe et samfund, der sætter mennesker frie, er vi 

nået langt i Danmark de sidste 100 år. (...) Og dermed reel frihed til, at man kan skabe sig det liv, 

man ønsker.” (Ibid.).  

 

I forlængelse af ovenstående iagttager Socialdemokratiet, at frihed er for den enkelte, men at det er 

skabt af og udfoldes i fællesskab. Et fællesskab, som partiet iagttager, er udgjort af, at alle skal være 

en del af det samme værdi- og normgrundlag. Hele fundamentet er ifølge Socialdemokratiet, at fordi 
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danskerne har forventninger til hinanden, så skabes der en fælles forståelse af, hvem vi er som land 

og som folk, og dermed kan vi skabe det samfund, vi ønsker (Socialdemokratiet, 2018: 28). 

Ovenstående forhold kan illustreres på følgende vis:  

 

 
Figur 67: Socialdemokratiets markering af frihed 

 

Socialdemokratiet snakker i ‘Retfærdig og Realistisk’ om Den nye frihedskamp, hvor Socialdemo-

kratiet iagttager, at partiet er og altid har været et frihedsprojekt, der handler om at give stadig flere 

mennesker mulighed for at forme deres eget liv. Men nu iagttager partiet, at Danmark står over for 

en række udfordringer, der kalder på en ny måde at tænke frihed på, hvorfor der er behov for et opgør 

med de normer og værdier, der eksisterer hos ”de nye danskere” (Socialdemokratiet, 2018: 7). 

 

Den nye frihedskamp skal ifølge Socialdemokratiet gøre op med, at der: ”I parallelsamfund eksisterer 

andre normer og regler, end dem der gælder i resten af samfundet. Og ekstreme minoriteter kan 

uimodsagt prædike had og vrede mod det danske samfund og andre religioner. ” (Socialdemokratiet, 

2018: 29). Socialdemokratiet fortsætter ved at beskrive at “For mange er kommet ind i Danmark uden 

at blive en del af Danmark. Det vil Socialdemokratiet lave om på” (Ibid.). I den forbindelse fremhæ-

ver Socialdemokratiet, at dette eksempelvis kan iagttages i forhold til religion, hvilket i mange paral-

lelsamfund ikke synes at være underlagt demokratiet. Derudover kan det iagttages i ‘Retfærdig og 

Realistisk’, at Socialdemokratiet mener, at før man kan bidrage til samfundet, så er man nødt til så at 

sige at købe ind på en bestemt forståelse af frihed, da alternative forståelser af frihed ifølge Socialde-

mokratiet udgør et stort problem. Eksempelvis kan det iagttages, at Socialdemokratiet iagttager en 

konfliktende forståelse af frihed blandt udlændinge, der kommer til udtryk ved: ”Desværre har en del 

af den ikke-vestlige indvandring til Danmark også̊ medført, at vi i dag har områder i vores land, hvor 
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friheden ikke eksisterer for alle. Hvor man ikke er en del af et dansk fællesskab.” (Socialdemokratiet, 

2018: 28).  

 

Socialdemokratiet beskriver, at der grundlæggende er en diskrepans, når det kommer til de nye dan-

skeres syn på ligestilling mellem kønnene, ret og pligt samt at religion altid skal være underordnet 

demokratiet. Det kræver ifølge Socialdemokratiet et opgør med de normer, der eksisterer i dele af 

Danmark (Socialdemokratiet, 2018: 7). Socialdemokratiet beskriver, at “Det kræver først og frem-

mest, at flere bliver en del af det danske fællesskab. Hvor vi deler de samme grundlæggende værdier.” 

(Ibid.). Socialdemokratiet iagttager, at deres forståelse af frihed er ultimativ, og at udlændinge derfor 

skal acceptere denne, hvis de skal indgå i samfundet: ”Svaret skal være enkelt: Enten bliver de en del 

af Danmark, med alt hvad det indebærer. Om at bidrage til samfundet og støtte vores grundlæggende 

demokratiske værdier. Eller også̊ finder de et andet sted at bo, som er mere i overensstemmelse med 

deres værdier.” (Socialdemokratiet, 2018: 29). I forlængelse af dette iagttager Socialdemokratiet, at 

hvis ikke dette sker, så ”Så ødelægger de mere, end nok så̊ mange integrations-projekter nogensinde 

kan rette op på.” (Ibid.). Derfor beskriver Socialdemokratiet, at frihed skal være på en bestemt måde 

udgjort af et bestemt værdi- og normfællesskab. Denne forståelse af frihed kommer til udtryk gennem 

et re-entry, hvor en betinget forståelse af frihed genoptræder på den side, hvor frihed oprindeligt blev 

markeret. Dette forhold illustreres på følgende vis:  

 

 
Figur 68: Socialdemokratiets genindførsel af styring som en betinget frihed 

Af ovenstående figur søger at illustrere, at Socialdemokratiet søger at håndtere paradokset om, at 

partiet på den ene side vil arbejde for, at flest muligt kan forme deres eget liv, men at partiet på den 

anden side iagttager, at der er behov for en tilpasning af enkelte gruppers frihed, ved at genindføre 

styring på den markerede side. På den måde fremtræder en betinget form for frihed, hvor folk øjen-
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synligt er frie, men på betingelse af at deres frihedsforståelse ikke er i konflikt med Socialdemokra-

tiets frihedsforståelse. Paradokset agerer i denne sammenhæng produktivt ved, at det løser den udfor-

dring, at Socialdemokratiet kan fastholde idealet om frihed, men samtidigt kan tilgå og løse reelle 

problemer. Et konkret eksempel på denne betingede frihed kan iagttages, da Socialdemokratiet i 2018 

støttede et burkaforbud, da burkaer ifølge partiet ikke skal bruges til at undertrykke kvinder i islami-

ske miljøer (Socialdemokratiet, 2018: 31-41). Her iagttager Socialdemokratiet, at kvinderne ikke er 

frie, hvis de bærer burka. Derfor vil partiet sørge for, at kvinderne er frie, men ud fra Socialdemokra-

tiets betingelser. 

 

5.3.3 Opsummering 

Nærværende analysedel falder i to dele, der hver især illustrerer, hvordan Socialdemokratiets kom-

munikation er paradoksal, når partiet kommunikerer en uforanderlig foranderlighed. I det første ek-

sempel ses det, hvordan partiets iagttagede uforanderlighed synes at blive truet af en række proble-

mer, der kalder på, at partiet foretager en række forandringer. Dette sker på en måde, hvor Socialde-

mokratiet iagttager, at der skal ske et både og, hvor der både forandres og samtidig opretholdes en 

uforanderlighed. I nærværende opgave iagttages dette som en Socialdemokratisk pragmatisme, der 

bliver installeret i partiets idealistiske værdigrundlag som et re-entry. Dette paradoksale forhold bliver 

efterfølgende undersøgt i forhold til Socialdemokratiets frihedsbegreb. Konkret kommer det til udtryk 

ved, at Socialdemokratiet på den ene side vil arbejde for, at flest muligt frit kan forme deres eget liv, 

men at friheden er betinget af, at skulle være i overensstemmelse med Socialdemokratiets forståelse. 

Dette efterlader i dette tilfælde udlændinge i en paradoksal situation, hvor frihed bliver til en betinget 

frihed, hvor der er krav om indordning og en bestemt måde at forme sit liv på. 
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5.4 Delkonklusion for Analysedel 2  

Analysedel 2 har haft til formål at analysere tre kommunikationsstrategier, som muliggør, at Social-

demokratiet kan kommunikere uforanderlighed og foranderlighed på samme tid. Der er blevet taget 

et systemteoretisk udgangspunkt i iagttagelsespunktet, Socialdemokratiet, og iagttagelsesgenstanden, 

Socialdemokratiets udlændingepolitik. For at analysere de tre forskellige kommunikationsstrategier 

blev der taget udgangspunkt i tre forskellige ledeforskelle.  

 

Først blev der iagttaget med ledeforskellen system/omverden. Det blev fundet, at Socialdemokratiet 

gennem grænsedragninger formår at inddrage modstridende og udenforstående iagttagelser af udlæn-

dingepolitik og gøre dem alle til en del af det socialdemokratiske system. På den måde bliver Social-

demokratiet i stand til at knytte an alle til disse iagttagelser og kommunikere både uforanderlighed 

og foranderlighed.   

 

Anden del af analysen iagttog kommunikation fra Socialdemokratiet med ledeforskellen begreb/mod-

begreb med udgangspunkt i de fremanalyserede semantiske reservoirs fra semantikanalysen. Det 

gjorde analysen i stand til at iagttage, hvorvidt og hvordan Socialdemokratiet i sin kommunikation 

kunne knytte an til de historiske semantikker, men ved hjælp af begrebsforskydninger ændre begre-

bernes mening. Her blev ansvarsbegrebet, lighedsbegrebet, bidragsbegrebet og respektbegrebet frem-

analyseret som begreber, der trækker på semantikker fra semantikanalysen. Analysen viste også, at 

begreberne har fået forskudt sin mening og kan betyde noget andet end tidligere som konsekvens 

heraf. Det gør Socialdemokratiet i stand til at trække på historiske semantikker og bruge dem i en 

kommunikation, der både markerer uforanderlighed og foranderlighed i udlændingepolitikken. 

 

Tredje del af nærværende analyse havde til formål at vise, hvordan partiet kan kommunikere para-

doksalt og på den måde både kommunikere en uforanderlig foranderlighed på en og samme tid. Dette 

iagttages ved, at partiet iagttager, at det beror sig på et uforanderligt grundlag, hvoraf særligt værdi-

erne om frihed, lighed og solidaritet er fundamentet for Socialdemokratiet politik. Dog iagttager par-

tiet en række problemer, der tvinger partiet til at tænke i forandring. Dette løses af Socialdemokratiet 

ved at tilgå problemerne på en pragmatisk måde, hvor partiet søger at løse problemerne med afsæt i 

værdierne. Efterfølgende søger nærværende analyse at undersøge, hvordan dette forhold påvirker en 

af partiets kerneværdier, frihed. Dette kommer til udtryk ved, at Socialdemokratiet på den ene side 

erklærer, at det er partiets mission af arbejde for, at flest muligt kan forme deres eget liv, men at den 
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nye frihedskamp, der er et svar på iagttagede udlændingepolitiske problemer, kræver, at friheden til 

at forme udlændinges eget liv forkastes med henvisning til, at dette ikke er i overensstemmelse med 

Socialdemokratiets værdier og normer. Socialdemokratiet løser denne udfordring ved at kommuni-

kere, at folk er frie til at forme deres eget liv, så længe denne frihed er i overensstemmelse med 

Socialdemokratiets frihedsforståelse. Dette efterlader Socialdemokratiets frihedsbegreb i en paradok-

sal situation, hvor frihed bliver til en betinget frihed med krav om indordning og en bestemt måde at 

forme deres liv på, der i særlig grad henvender sig til udlændinge.  
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6. Diskussion 
I følgende kapitel vil nærværende opgave diskutere en række af de analytiske fund fra analysedel 1 

og 2. Formålet med diskussionen er at behandle, hvordan Socialdemokratiets kommunikationsstrate-

gier, udover at gøre partiet i stand til at kommunikere både uforanderlighed og foranderlighed, har en 

række utilsigtede konsekvenser, som undergraver partiets muligheder for fremtidigt at kommunikere 

om uforanderlighed. 

 

Først vil det blive diskuteret, hvilke konsekvenser det har for Socialdemokratiets fremtidige brug af 

historien i forhold til at kommunikere uforanderlighed, at partiet drager særlige grænser mellem sy-

stem og omverden. Til at diskutere dette vil History as Organizing: Uses of the Past in Organization 

Studies (2018) af Wadhwani, Suddaby, Mordhorst & Popp blive inddraget. Dernæst vil det blive 

diskuteret, hvordan Socialdemokratiet ved brug af grænsedragninger mellem system og omverden 

undergraver sine egne muligheder for at kommunikere om uforanderlighed ved at referere til en stærk 

partiidentitet.  

 

Derefter vil kapitlet føres videre til en diskussion om, hvordan begrebsforskydninger underminerer 

Socialdemokratiets fremtidige mulighed at kommunikere om uforanderlighed, da begreberne, de 

knytter an til, har ændret mening.  

 

Endeligt vil nærværende opgave benytte perspektiver fra Ole Thyssens Æstetisk Ledelse (2003) til at 

diskutere, hvordan Socialdemokratiets nutidige brug af værdier til at håndtere problemer undergraver 

muligheden for, at værdierne i fremtiden kan bruges strategisk. Med andre ord søges det at diskutere, 

at Socialdemokratiet for at kunne agere handlekraftigt i nuet giver køb på muligheden for i fremtiden 

at kunne benytte værdier til at kommunikere uforanderlighed.  

 

Kapitlet vil tage udgangspunkt i arbejdsspørgsmålet:  

Hvilke konsekvenser har Socialdemokratiets kommunikationsstrategier for partiets fremtidige mulig-

heder for at kommunikere uforanderlighed?  
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6.1 Det Socialdemokratiske system 

Der vil i følgende afsnit blive taget udgangspunkt i fundene fra Analysedel 2, hvor det blev analyseret, 

hvordan Socialdemokratiet ved at drage grænser mellem system/omverden udvider grænserne, hvil-

ket gør det muligt for partiet at kommunikere både uforanderlighed og foranderlighed. Først vil det 

blive diskuteret, hvilke konsekvenser det kan have for partiets fremtidige brug af historien. Her vil 

History as Organizing: Uses of the Past in Organization Studies (2018) blive inddraget. Dernæst vil 

det blive diskuteret, hvordan det påvirker Socialdemokratiets fremtidige muligheder for at henvise til 

en socialdemokratisk partiidentitet, at partiet drager de grænser mellem system og omverden, som 

det gør.  

 

I History as Organizing: Uses of the Past in Organization Studies (Wadhwani, Suddaby, Mordhorst 

& Popp, 2018) beskrives det flere steder, at det at referere til historien har været nyttigt i flere for-

skellige historiske sammenhænge. Cicero beskriver i De Oratore (Cicero, 1860; Wadwhani, Sud-

daby, Mordhorst & Popp, 2018: 1665), hvordan fortiden tilbyder en række forskellige reservoirs af 

cases og eksempler, der kan bruges som retoriske og kommunikative greb til at prædike moral og 

etik. Dog med det forbehold at historien ofte var husket af de få, hvorfor historiske referencer ofte 

blev formet ud fra en strategisk agenda, hvilket betyder at referencens oprigtighed ofte skulle ses i 

det lys. (Wadwhani et al., 2018: 1665). Sidenhen beskrives det, at organisationer på tværs af forskel-

lige brancher kan benytte historien strategisk, da historien ifølge nærværende teori er åben for rekon-

struktion af forskellige aktører i forskellige sammenhænge. Dette ses ved, at det ikke længere kræver 

en særlig privilegeret position at referere til historien, men at folk med forskellige agendaer påkalder 

sig den historiske forankring til at legitimere deres forskellige forandringsagendaer (Ibid.). 

 

Med baggrund i ovenstående, korte introduktion, vil det nu diskuteres, om Mattias Tesfaye i sin bog 

bruger historien strategisk. På den ene side knytter Tesfaye både an til historiske iagttagelser, som 

signalerer uforanderlighed og foranderlighed i forhold til Socialdemokratiets udlændingepolitik. 

Dette kan være med til at give et indtryk af en objektiv og nuanceret skildring af, hvordan Socialde-

mokratiets udlændingepolitik har udformet sig historisk. På den anden side er det værd at bemærke, 

at en række af de historiske iagttagelser, som signalerer uforanderlighed og som skaber mening om 

socialdemokratisk udlændingepolitik som en stram udlændingepolitik, kommer fra relativt ukendte 

socialdemokrater, eller personer som slet ikke er medlemmer af Socialdemokratiet. Ved at udvide 
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råderummet for, hvilke iagttagelser Socialdemokratiet iagttager som en del af systemet, kan det be-

tyde, at partiet kan få dårligere betingelser for at kommunikere, hvad partiet står i kontrast til. Dette 

følger en teoretisk pointe om, at et system skaber sig selv ved at drage grænser til omverden (Ander-

sen, 1999: 32). Men hvis Socialdemokratiet flere gange ændrer, hvad systemet iagttager sig selv som, 

kan det gøre grænsen til omverdenen mindre tydelig for eksterne iagttager, og på den måde kan me-

ningen med systemet og dets politik blive mere uklar for eksterne iagttagere. Dermed refererer Tes-

faye altså til iagttagelser, som på daværende tidspunkt ikke har haft betydelig indflydelse på Social-

demokratiets førte politik. På trods af dette iagttager og knytter Tesfaye an til disse iagttagelser og 

markerer, at disse kan være med til at underbygge argumentet om, at der er en uforanderlighed i 

Socialdemokratiets udlændingepolitik.  

 

Ved at bruge historien på denne måde gør Socialdemokratiets sig dog også sårbare, fordi der knyttes 

an til så forskellige og modstridende iagttagelser. Dette gør, at der igennem iagttagelserne også kan 

fortælles andre historier, som også kunne udlægges som “den socialdemokratiske historie”. På den 

måde bliver den specifikke historie, som Tesfaye ønsker at fortælle altså blot ét bud på en historie, 

der kunne fortælles gennem iagttagelserne, da der qua Tesfayes brug af historiske iagttagelser åbnes 

op for mange potentielle måder, Socialdemokratiets historie kan iagttages på. Samtidig gør denne 

specifikke brug af historien også, at Socialdemokratiet i fremtiden kan have svært ved at knytte an til 

historien, hvis den er så pluralistisk, som Tesfaye iagttager den. For hvilken historie er så den “ægte 

socialdemokratiske”? Alt i alt underminerer Socialdemokratiets brug af historien partiets fremtidige 

mulighed for at knytte an til denne, da forskelligartede og modstridende iagttagelser og grænsedrag-

ninger mellem system og omverden gør, at netop den historie, som Socialdemokratiet ønsker at knytte 

an til, udvandes gennem selvsamme partis brug af historien.  

 

I både Tesfayes bog og Frederiksens tale til Socialdemokratiets partikongres 2018, hvor Frederiksen 

tænker tilbage på en samtale med sin morfar, kan det iagttages, at de begge henviser til historien som 

et sted, hvorfra man kan finde frem til, hvad der er en ægte socialdemokratisk partiidentitet. Men da 

Tesfaye nævner at “De er alle socialdemokrater.” (Tesfaye, 2017: 354), henviser han til forskellige 

socialdemokrater, som igennem tiden har haft forskellige og modstridende iagttagelser af, hvad soci-

aldemokratisk udlændingepolitik er. Når dette bliver gjort, kan det have konsekvenser for Socialde-

mokratiets fremtidige kommunikation om udlændingepolitik, at iagttagere kan få sværere ved at iden-

tificere, hvornår man skal knytte an til bestemte iagttagelser som socialdemokratiske iagttagelser. 
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Dette skyldes, at hvis alle disse forskellige iagttagelser er socialdemokratiske, hvori består så den 

egentlige partiidentitet for Socialdemokratiet? Er det de socialdemokrater, som har krævet udlændin-

gestramninger siden 80’erne eller de socialdemokrater, som mener, at man er gået for langt med den 

nuværende politik? Eller skal identiteten måske endda findes i iagttagelser fra personer, som ikke 

engang er medlem af Socialdemokratiet? Dette kan muligvis være kernen i den problemstilling, som 

kan opstå for Socialdemokratiet, når partiet drager grænser de mellem system og omverden, som det 

gør. Dette kan både være svært for Socialdemokratiet selv at markere, men især for eksterne iagtta-

gere kan det også bliver usikkert, hvor grænsen går mellem det socialdemokratiske system og om-

verdenen. På den måde undergraver Socialdemokratiet sin fremtidige mulighed for at kommunikere 

uforanderlighed ved at henvise til en bestemt partiidentitet ved netop at forsøge at iagttage denne 

gennem historiske referencer og bestemte afgrænsninger mellem system og omverden.  

 

6.2 Begrebsforskydninger som meningsskabelse 

Dette afsnit vil diskutere konsekvenserne af brugen af begrebsforskydninger. Først vil der kort blive 

redegjort for de analytiske fund om begrebsforskydninger fra Analysedel 2. Herefter vil det blive 

diskuteret, hvordan disse begrebsforskydninger undergraver Socialdemokratiets fremtidige mulighe-

der for at bruge begrebsforskydninger til at kommunikere uforanderlighed om partiets udlændinge-

politik.  

 

Opgaven har tidligere fremanalyseret, at Socialdemokratiets meningsskabelse om begreberne ansvar, 

lighed, bidrag og respekt er blevet forskudt over tid i partiets kommunikation om udlændingepolitik. 

Den kondenserede mening i begreberne og deres forhold til modbegreber og meningsdimensioner 

blev således vist at have ændret sig. Det har den konsekvens, at begreberne i dag betyder noget andet 

og giver mulighed for nye måder at træffe valg på, stille spørgsmål til og konstruere problemer og 

løsninger i forhold til. Samlet for de fremanalyserede begrebsforskydninger kan det siges at, Social-

demokratiets nutidige brug af begreberne gør dem i stand til at trække på uforandrede begreber, som 

dog har en forandret mening. Forskydningen af mening i begreberne kan altså i Socialdemokratiets 

tilfælde siges at have været på en rejse, der har taget tid om at nå sin nuværende destination, hvor 

meningen med begreberne nu er anderledes end tidligere.  

 



 

 

 

 

123 

Socialdemokratiets fremtidige muligheder for at bruge begreberne er dermed anderledes, end de var 

tidligere. Hvis Socialdemokratiet for eksempel igen skal kondensere ny mening i begreberne om an-

svar, bidrag og respekt i udlændingepolitikken har semantikanalysen vist, hvordan en sådan bevæ-

gelse kræver tid og gentagende aktualisering af en ny meningsskabelse. Sådanne bevægelser af be-

varingsværdige kondenserede meninger sker ikke fra den ene dag til den anden, og det formodes at 

være endnu vanskeligere at foretage i en kommunikation, der samtidig forsøger at forankre partiets 

politik i en historisk kontekst. Det begrænser altså begrebernes fleksibilitet i samtiden, at partiet for 

nuværende har forsøgt at fiksere en bestemt mening i udlændingepolitiske begreber.  

 

I forhold til Socialdemokratiets fremtidige brug af begreberne findes det relevant at stille spørgsmåls-

tegn ved, hvor meget begreberne så at sige kan tåle at blive bøjet frem og tilbage. På den ene side kan 

begreberne antastes for at have ændret sin betydning i en sådan grad, at de ikke længere er til at 

genkende, hvorfor yderligere ændring af meningen muligvis kan resultere i, at eksterne iagttagere får 

stadig sværere ved at knytte an til disse. På den anden side kunne man diskutere, hvor mange gange 

meningen i et begreb kan forskydes, før et begreb mister sin autenticitet og legitimitet og dermed 

muligheden for at kommunikere uforanderlighed ved brug af begrebet. Det kan altså diskuteres, hvor-

ledes begrebsforskydninger, når de foretages, skaber en uklarhed om begrebets mening. Hvis iagtta-

gere tillægger begrebet en tidligere mening, kræver det en udførlig argumentation, retfærdiggørelse 

og forståelig meningsskabelse, for at iagttagere knytter an til den nye mening. Socialdemokratiet bli-

ver altså sat på en krævende opgave, som vil tage tid, hvis partiet igen vil forskyde meningen i be-

greberne i en fremtidig kommunikation, hvor partiet ser nødvendigheden af at trække på semantikker 

for at håndtere iagttagede problemer. 

 

6.3 Fortælling og håndtering af værdier i komplekse sammenhænge 

Nærværende afsnit søger at diskutere, hvordan Socialdemokratiet nutidige håndtering af iagttagede 

problemer med afsæt i partiets værdier kan fungere som et værktøj for organisationer, men at dette 

har en række utilsigtede konsekvenser for partiets muligheder for at kommunikere uforanderlighed i 

afsæt med deres værdier i fremtiden.  

 

Ole Thyssen beskriver, at moderne samfund er hyperkomplekse, polycentriske og heterarkiske, hvil-

ket også gør sig gældende for organisationer. Det medvirker, at der sker for mange ting samtidigt til, 

at en organisation kan have overblik over alt på en og samme tid. Dette betyder, at der opstår et tab 
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af information, hvor kravet om overblik derfor rettes mod ledelsen (Thyssen, 2003: 292-293). Thys-

sen beskriver, at det er en vanskelig disciplin at udøve kontrol fra ledelsen side, når der uophørligt er 

krav om forandring, der udspringer fra organisationen og dens omverden. Thyssen beskriver, hvordan 

dette efterlader en kompleks situation, hvor ledelsen har en nutidig udfordring i forhold til at aktivere 

fortiden, som er lukket, og på samme tid aktivere en fremtid, der er åben. Thyssens svar på denne 

udfordring er værdier. Disse adskiller sig fra regler ved at være mere almene, og de er ifølge Thyssen 

derfor mere fleksible i deres tilpasning til en løbende forandring. Det skyldes, at hvor regler foreskri-

ver præcise forskrifter for handling, så giver værdier plads til fortolkning og fornyelse (Ibid.). I for-

længelse af dette beskriver Thyssen, at problemerne med værdier er, at de er abstrakte, men at det 

samtidigt er i det forhold, at fordelene ved værdier findes (Ibid.). Med andre ord beskriver Thyssen, 

hvordan værdier kan bruges som et værktøj til at lave en fortælling, der kan imødekomme forskellige 

krav om tilpasning og forandring i fremtiden, men med afsæt i en uforanderlighed.  

 

At Socialdemokratiet knytter an til og refererer til deres værdier på tværs af formænd, tid og i for-

skellige kontekster, er blevet analyseret og behandlet flere steder i opgaven. Særligt er det vist, hvor-

dan to af kerneværdierne hos Socialdemokratiet - frihed og lighed - er gennemgående og optræder 

uforandrede for Socialdemokratiets fortælling, men også hvordan kravet om forandring har betydet, 

at værdiernes mening har ændret karakter. Men med afsæt i Thyssens teoretisering kan det forklares, 

at fordi værdier knytter an til fremtid og i sin natur er abstrakte, så bliver det sværere at have en række 

eksplicitte krav og forventninger til, hvad disse værdier i virkeligheden betyder. Dette efterlader So-

cialdemokratiet med et manøvrerum, hvorfra de kan legitimere deres ageren i forskellige sammen-

hæng med afsæt i værdierne, da det bliver svært at antaste, at Socialdemokratiet divergerer, da brug 

af begreber, ifølge Thyssen per definition, giver plads til fortolkning og fornyelse (Thyssen, 2003: 

293).  

 

Derudover beskriver Thyssen, hvordan værdier ofte er svære at konkretisere i udsagn, der kan bruges 

i hverdagen (Ibid.). Dette efterlader i denne sammenhæng Socialdemokratiet i en fordelagtig situa-

tion, da deres manøvrerum for at tilpasse sig komplekse krav og forventninger med referencen til 

deres værdier kan vinkles og tilpasses alt efter, hvilke krav og forventninger partiet forventes at for-

holde sig til i forskellige dagligdagssituationen. Med andre ord efterlader en fortælling, der er foran-

kret i værdier, Socialdemokratiet i en situation, hvor de på den ene side kan kommunikere, at der er 

uforanderlige, men samtidig kan tilgå krav og forventninger til eksempelvis håndtering af udlændinge 
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problematikker på en foranderlig måde.   

 

Dog må det antages, at selvom værdier per definition er abstrakte og knytter an til fremtid, så betyder 

det ikke, at Socialdemokratiets kerneværdier kan vinkles til at betyde hvad som helst. Nærværende 

opgave har eksempelvis illustreret i afsnit 5.2.2, hvordan lighedsbegrebet har ændret karakter fra at 

betyde lighed for alle til at betyde bestemte krav til udlændinge forud for adgang til lige rettigheder. 

Ligeså har nærværende opgave beskrevet, hvordan frihedsbegrebet har ændret karakter fra at betyde 

retten til at udforme ønskværdige liv for alle til at have karakter af en betinget frihed, hvor friheden 

skal være i overensstemmelse med Socialdemokratiets forståelse af frihed. Det må antages, at hvis 

der justeres for meget på de enkelte fortolkninger af begreber, så kan det resultere i, at Socialdemo-

kratiet kan blive anklaget for at divergere fra deres ellers uforanderlige udgangspunkt og dermed stå 

på mål for samme.  

 

På den måde ender Socialdemokratiet potentielt i en situation, hvor meningen af de værdier, partiet 

refererer til, er blevet ændret og konkretiseret i en sådan grad, at værdierne mister funktionen af vær-

dier, fordi de ikke længere er hævet over realpolitik og dermed mister sine abstrakte egenskaber. 

Dette betyder, at Socialdemokratiet ikke længere kan påkalde sig sit uforanderlige grundlag i form af 

deres kerneværdier, der er, har og altid vil være de samme ifølge Socialdemokratiet. Dette bevirker, 

at der kan stilles spørgsmålstegn ved værdiernes mening. På denne måde mister Socialdemokratiet et 

af deres tilsyneladende stærkeste kommunikative greb, nemlig deres historiske legitimitet. Med andre 

ord finder Socialdemokratiet sig i en position, hvor de i deres håndtering af nutidige problemstillinger 

giver afkald på en fremtidig, historisk legitimitet, da Socialdemokratiet har gjort sig selv sårbare 

overfor angreb, der knytter sig til netop deres værdiers uforanderlighed.  
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7. Konklusion  
Ud fra fundene i Analysedel 1 kan nærværende opgave konkludere, at:  

Der blev iagttaget to forskellige semantiske reservoirs. Gennemgående for den første semantik var, 

at både indvandring og integration var noget, som kunne give et positivt bidrag til samfundet og være 

med til at skabe en udvikling i fremtidens Danmark, hvis der blev givet de rigtige forudsætninger. 

Gennemgående for den anden semantik var en stram, men retfærdig udlændingepolitik og den enkelte 

udlændings individuelle ansvar for at bidrage til det danske samfund, hvor unge i indvandrermiljøet 

og indvandrerkvinder på overførselsindkomst blev nævnt som problematiske grupper. Det blev fun-

det, at der historisk har været et skiftende fokus på problem- løsningsforhold fra først at omhandle 

forudsætninger for integration og det danske samfunds ansvar til siden at omhandle antallet der kom 

til Danmark, og de følgevirkninger en fejlslagen integrationsindsats havde haft.  

 

Ud fra fundene i analysedel 2 kan nærværende opgave konkludere, at: 

Socialdemokratiet kan kommunikere om uforanderlighed og foranderlighed gennem grænsedragnin-

ger, der formår at inddrage modstridende og udenforstående iagttagelser af partiets udlændingepolitik 

og gøre dem alle til en del af det socialdemokratiske systems meningsdannelse. Desuden gør begrebs-

forskydninger af en række begrebers mening i Socialdemokratiets kommunikation det muligt for par-

tiet i dag at kommunikere uforanderlighed og foranderlighed på samme tid. Endeligt beror Socialde-

mokratiet sig på et uforanderligt grundlag, der udgøres af værdierne frihed, lighed og solidaritet. Dog 

tvinger samtidige udfordringer partiet til at tænke i moderne løsninger, der udfordrer værdierne. So-

cialdemokratiet søger at løse dette ved at benytte paradoksal kommunikation, hvor partiet både kom-

munikerer uforanderlighed og foranderlighed på samme tid.   

 

På baggrund af diskussionen kom opgaven frem til følgende konsekvenser: 

Grænsen mellem system og omverden bliver udvandet, når Socialdemokratiet drager en grænse, hvor 

systemet kan indeholde modstridende iagttagelser fra socialdemokratiske medlemmer og personer, 

som ikke er medlem af partiet. Dette undergraver Socialdemokratiets fremtidige mulighed for at kom-

munikere om én socialdemokratisk historie og partiidentitet. Derudover kan der stilles spørgsmåls-

tegn ved, i hvor høj grad begreberne, som Socialdemokratiet bruger, kan tåle at blive udsat for be-

grebsforskydninger, hvis de fortsat skal kunne bruges til at kommunikere uforanderlighed, fordi be-

greberne kan have ændret sin betydning i en så væsentlig grad, at de ikke længere er til at genkende. 

Slutteligt skal det påpeges, at på trods af at værdier er abstrakte og efterlader et vis rum for tilpasning 
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og fortolkning i fremtiden, så kan Socialdemokratiets nuværende brug af værdier underminere den 

fremtidige mulighed for at bruge netop disse til at kommunikere uforanderlighed.  

 

På baggrund de to analysedele samt diskussionen vil nærværende opgave nu konkludere på problem-

formuleringen: 

 

Hvordan har Socialdemokratiet kommunikeret om udlændingepolitik historisk, og hvilke konsekven-

ser har det for Socialdemokratiets brug af værdier, at partiet under Mette Frederiksens formandskab 

kommunikerer om både uforanderlighed og foranderlighed i udlændingepolitikken? 

 

Socialdemokratiet har historisk foretaget et brud med, hvordan partiet kommunikerer om udlændin-

gepolitik. Fra Anker Jørgensens formandskab til og med Poul Nyrups formandskab blev der kommu-

nikeret om udlændingepolitik som et politikområde, der kunne skabe udvikling og bidrag til det dan-

ske samfund. I Mogens Lykketoft og Helle Thorning-Schmidts formandsperioder blev det italesat, at 

partiets tidligere udlændingepolitik var fejlslagen og ikke erkendte problemer med integration og 

indvandring. Socialdemokratiets fokus ændrede sig fra rammebetingelserne for integration og ind-

vandring, til antallet der kom til Danmark og indvandrergruppers manglende integration og de med-

følgende problemer. 

 

Socialdemokratiet har under Mette Frederiksens formandskab skærpet kursen fra Thornings formand-

skab, men samtidig forsøgt at knytte an til Socialdemokratiets lange historie. Dette har overordnet 

konsekvenser for partiets brug af værdier. Socialdemokratiets værdier mister sin funktion, da de mi-

ster deres fleksibilitet og abstrakthed ved at blive brugt til at føre realpolitik. Dette gør, at partiet i 

forsøget på at agere effektivt i nutiden giver køb på muligheden for at bruge dem i fremtiden. Dette 

betyder desuden, at Socialdemokratiets mulighed for at kommunikere om en partiidentitet undermi-

neres i takt med at værdiernes funktion svækkes.  
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8. Perspektivering 
Nærværende opgave har undersøgt, hvordan Socialdemokratiets kommunikation om uforanderlighed 

og foranderlighed i forhold til partiets udlændingepolitik er med til at ændre funktionen og meningen 

med partiets værdier. Opgavens fund og konklusioner knytter sig kun til den specifikke case, som er 

blevet undersøgt, men disse kan skabe en ny og mere generel undren om værdiers funktion og mening 

i dansk politik mere generelt. Mange af de udfordringer, som Socialdemokratiet står overfor, må an-

dre partier jo ligeledes forholde sig til. Derfor vil nærværende afsnit fokusere på, hvordan kampen 

om værdier i Socialdemokratiet, men også andre danske partier, synes at give grobund for en mere 

generel diskussion om partiernes ideologiske ståsteder, og hvordan de håndterer de udfordringer, de 

står overfor med afsæt i deres værdier?  

 

Ovenstående bliver kun mere præsent, når der i et debatindlæg d. 27. april 2019 fra et socialdemo-

kratisk medlem langes ud efter Socialdemokratiets udlændinge- og værdipolitiske linjer som noget, 

hvor der er sket et kursskifte: “Det har været svært at misse, at Socialdemokratiet har foretaget et 

kursskifte i udlændingepolitikken under Mette Frederiksens ledelse. Selv de mindst politisk interes-

serede har ikke kunne undgå fortællingen om den historiske højredrejning” (Saadat, 2019). I nærvæ-

rende opgave er det blev iagttaget, hvordan Socialdemokratiet har argumenteret for, at dette kursskifte 

knytter an til klassiske socialdemokratiske værdier og partiidentitet. Dette argument køber Saadat dog 

ikke: “Anført af særligt Henrik Sass Larsen har Socialdemokratiet gradvist taget markante skridt 

væk fra den socialdemokratiske historie og identitet, når det gælder værdipolitik.” (Saadat, 2019). 

Dermed sætter Saadat spørgsmålstegn ved, om Socialdemokratiet kan holde ved sin historie og iden-

titet, på trods af partiets kursskifte.  

 

Dette kan igen føre til en generel undren om, om politiske partier kan holde fast i deres historie, 

værdier og identitet, samtidig med at de skal agere handlekraftige i forhold til en evigt forandrende 

verden. I et debatindlæg fra 2018 stiller professor Peter Lauritsen spørgsmålstegn ved, om politiske 

partier giver køb på de værdier, som partierne er bygget på, for at opnå magt: “Selv politiske partier, 

som er bygget på tydelige, velformulerede værdier, spurter nu væk fra selvsamme værdier, fordi de 

står i vejen for ønsket om magt.” (Lauritsen, 2018). Med andre ord præsenteres der her et bud på, 

hvorfor partier divergerer fra deres værdier, og hvorfor disse synes at måtte vige for et ønske om 

politisk magt og indflydelse. I forlængelse af dette beskriver Lauritsen at: “Hvis folkestyret skal fun-

gere, er politikere og partier nødt til at være smidige og bøje sig mod hinanden. Og når det lykkes, 
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er det, at vi nikker anerkendende til sidemanden og føler en vis stolthed ved det samarbejdende fol-

kestyre.” (Lauritsen, 2018). Dette citat fremhæver pointen om, at politikere, for at opnå et politisk 

flertal, må have en vis smidighed. Men i umiddelbar forlængelse af dette stiller Lauritsen spørgsmåls-

tegn ved, hvad der sker, hvis politikerne helt glemmer, hvilke værdier de er rundet af, og hvis deres 

politik bliver så fleksibel, at den kan forme hvad som helst: “Hvad er det, der kommer i stedet, når 

partierne kapper fortøjningerne til de værdier, der tidligere gav retning og holdt dem fast?” (Laurit-

sen, 2018).   

 

Til at besvare dette spørgsmål fremhæver han Venstre. Venstre er, ifølge Lauritsen: “Et liberalt parti 

født i forfatningskampen og med et stærkt ideal om den enkeltes frihed. Grundtvigs ord om »frihed 

for Loke såvel som for Thor« citeres ofte” (Lauritsen, 2018). Lauritsen mener, at denne frihed er 

fundamentalt udfordret. Dette kommer særligt til udtryk, når det gælder udlændinge. Lauritsen stiller 

spørgsmålstegn ved: “Hvordan kan det ellers være, at liberale partier uden større kvababbelser for-

byder frie kvinder at bære burka og niqab, og hvordan kan de ellers legitimere, at en bestemt gruppe 

mennesker forhindres i at bo, hvor de gerne vil?” (Lauritsen, 2018)  

 

Med andre ord tegner Lauritsen et billede af, at de udfordringer, som de forskellige partier iagttager, 

potentielt kan have en innoverende rolle for selve partiernes ideologiske og værdibaserede grundlag. 

Dette forhold kan ifølge Lauritsen iagttages på tværs af det politiske spektrum. Konkret beskriver 

Lauritsen om SF at: “Det er »kompromisets imperativ«, skrev en SF-rådgiver på Twitter, hvilket selv-

følgelig er en ringe trøst for dem, der troede, at SF var et parti med rodfæstede, humanistiske vær-

dier.” (Lauritsen, 2018).  

 

På baggrund af ovenstående mener nærværende opgave, at den udfordring, som Socialdemokratiet 

står overfor i forhold til at kommunikere uforanderlighed, men samtidigt at kunne tilgå iagttagede 

problemer med foranderlige løsninger, er et udtryk for en mere generel problemstilling, som potentielt 

kan rokke ved politiske partiers ideologiske og værdibaserede grundlag. Der synes altså at være en 

generel konflikt mellem partiernes forsøg på at stå ved deres værdier, historie og identitet og samtidig 

at kunne agere handlekraftige og effektive over for nutidige udfordringer. Nærværende opgaves fund 

kan bidrage med at vise, hvordan denne konflikt og forsøg på håndtering af denne blot kan udløse 

nye udfordringer for partierne, som står i en svær balancegang mellem netop at være tro mod værdier 

og identitet og agere handlekraftige over for vælgerne. 
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