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Abstract

As a result of the ongoing war in Syria, thousands of refugees have entered, and are trying to

enter, Europe. Some of them have found their way to Norway. This master thesis uses Ernesto

Laclau's discourse theory to analyze and discuss the Norwegian authorities' articulations of the

refugees and its potential consequences. 

The analysis is divided into three parts. By analyzing how the Norwegian authorities have

articulated the refugees from the 1950's until today, this thesis explores how todays articulations

are actually a result of a number of re-articulations. This is done by using a discourse analysis

with a particular focus on articulations, dislocations, hegemony and empty signifiers. Firstly, by

exploring how the Norwegian authorities have articulated refugees in the 1950's, 1970's and the

1990's. Secondly, by analyzing the characteristics of the articulations and discourse after the year

2000 and how the observed dislocation was made possible. Lastly, an analysis of how the refugee

crisis has potential to dislocate the welfare-hegemonic discourse, is presented and discussed. The

thesis is based on a hypothesis that the refugee crisis in the summer of 2015, triggered a

dislocation of the refugee discourse. The thesis argues that this was due to the photographies

published in the media showing women and children in distress in the Mediterranean Sea. The

analysis shows that before the dislocation, the hegemonic discourse circled around an articulation

of refugees as being male and that the photographies presented in the media disrupted this

impression. Afterwards, a new articulation-process began. Here the analysis explores how

refugees are articulated as an economic burden and a threat to the Norwegian welfare state. These

articulations have the potential to dislocate the welfare-hegemonic discourse due to its new ways

of describing the welfare-community. Furthermore, by articulating the refugees as a threat, they

are also constitutively constructed on the outside of the Norwegian welfare- and insurance

community. The discussion argues that the new articulations may have constitutive consequences

due to the articulation of the refugees as a threat and the integration paradox that it creates. 
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1.0. Introduksjon

Det er ikke før det 19. århundre begrepet flyktning blir tatt i bruk. Gjennom historien har

mennesker beveget seg fra land til land og stat til stat av forskjellige årsaker. På jakt etter arbeid,

mat og trygghet, eller på flukt fra undertrykkelse på grunn av krig, religion eller sult. Selve

begrepet 'flyktning' oppstod derimot ikke før etter hendelsene under den russiske revolusjonen og

første og andre verdenskrig. Staters grenser var tidligere mer flytende og det var lettere, og

vanligere, at mennesker flyttet rundt. Dette kan blant annet forklares med at det ikke fantes

grensekontroller og krav til å dokumentere sin identitet slik det gjør i dag. Det betyr derimot ikke

at alle var velkomne overalt - tvert i mot. De som kom og de som flyktet var "de andre", de var

jøder, katolikker, protestanter eller bare vandrere, landstrykere eller syke. De var ikke flyktninger

kun fordi de dro fra et sted til et annet innad i Europa. Det er fortsatt "de andre" som kommer og

flykter og grunnene til flukt har blitt flere. I tillegg reiser mange nå lengre og Europa mottar

flyktninger fra hele verden. I 2015 fikk Europa virkelig øynene opp for noen av konsekvensene av

borgerkrigen i Syria - for Europas innbyggere og ikke minst for det syriske folket. Det antas at 12

millioner syrere per dags dato er på flukt, hvorav 7,6 millioner av dem er internt fordrevne. 95

prosent av de resterende 4,4 millionene befinner seg i nabolandene og resten prøver å komme seg

til Europa (Amnesty; Flyktninger fra Syria, 2016). De andre krigene og urolighetene i Midtøsten,

kombinert med krigen i Syria, har resultert i et mye større antall flyktninger og asylsøkere som

kommer til Norge og de andre skandinaviske landene enn noen hadde forutsett. Det ble i 2015

registrert 31 145 asylsøknader i Norge, nesten tre ganger så mange som i 2014.

Denne oppgaven tar utgangspunkt i at dagens store antall av flyktninger påvirker hvordan

flyktningbegrepet blir iakttatt og artikulert av de norske myndighetene. Historisk har Norge

mottatt mange forskjellige grupper med flyktninger som har blitt iakttatt og mottatt på

forskjellige måter. Debatten om hva man skal gjøre, kan gjøre og burde gjøre med, og for, disse

menneskene preger dermed dagens mediebilde og politikken som sådan. I tillegg blir de

økonomiske aspektene ved at så mange flyktninger søker beskyttelse i Norge, et sentralt moment

i den offentlige opinionen. Det denne oppgaven ønsker å undersøke er dermed hvordan de norske

myndighetene omtaler flyktninger – som mennesker og som gruppe. Hva slags effekt har måten

de blir omtalt på? Hvordan skaper artikuleringene de norske myndighetenes handlingsrom? Og

ikke minst, hvilke velferdspolitiske konsekvenser kan den nåværende flyktningdiskursen ha?
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2.0. Analysedesign 

I følgende kapittel vil oppgavens analysedesign presenteres. Først redegjøres det for

problemstillingen og arbeidsspørsmålene oppgaven ønsker å undersøke, deretter for noen av

begrepene som blir brukt. Det presenteres til slutt en kort redegjørelse for hvor oppgaven

plasserer seg i forhold til tidligere undersøkelser av lignende temaer. 

2.1. Problemstilling 

Oppgaven bygger på en problemstilling som er ment å åpne opp for å undersøke et svært aktuelt

tema, nemlig hvordan de norske myndighetene iakttar og artikulerer flyktninger, i dag og

historisk. FN har en definisjon for hvem som skal anses som flyktninger. Anerkjennes det et at

man passer inn i denne diskursivt konstruerte beskrivelsen, får man også et sett med rettigheter.

Hva som står lovfestet og hvordan man i politikken beskriver mennesker trenger derimot

nødvendigvis ikke å stemme overens. Dette kan blant annet forklares med at FNs rolle er å

beskytte menneskers humanitet; deres menneskerettigheter. På den annen side er nasjonalstatens

rolle å beskytte og forsikre sine borgere, hvor borgerne også er bærere av sosiale forpliktelser.

Derfor anses det her som viktig å undersøke hvordan de norske myndighetene tilskriver mening

til en gruppe mennesker som er på flukt. Hensikten med dette er å belyse at språkbruk er med på

å skape en rekke politiske betingelser for videre tiltak som berører denne gruppen. Oppgaven

ønsker videre å belyse at flyktningkrisen har potensiale til å dislokere det politiske

velferdshegemoniet ved at hva som defineres som velferd, og hvordan velferdsstaten skal sikre

sine borgere, får spesifisert mening i artikuleringen av flyktningbegrepet. Dette bygger på en

hypotese om at flyktningkrisen sommeren 2015 utløste en dislokasjon av flyktningbegrepet med

en påfølgende reartikuleringsprosess. I denne artikuleringsprosessen blir begrepet flyktning stilt i

relasjon til velferdsstaten og dens utfordringer. Derfor er oppgaven bygget opp rundt

undersøkelsen av problemstillingen:

"Hvordan blir begrepet 'flyktning' artikulert av de norske myndighetene og hvilke

konstitutive konsekvenser kan dette ha?''
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For å undersøke denne problemstillingen brukes det fire arbeidsspørsmål for å bryte opp og ta for

seg de forskjellige aspektene av problemstillingen. Disse er som følger:

- Hvordan har begrepet 'flyktning' blitt artikulert historisk i Norge?

- Hvordan har begrepets innhold endret seg etter dislokasjonen sommeren 2015? 

- Hvordan har dagens flyktningdiskurs potensiale til å dislokere den 

velferdshegemoniske diskursen?

- Hvilke konstitutive konsekvenser kan dagens artikulering av flyktningbegrepet ha?

2.2. Begrepsavklaring 

Ifølge FNs flyktningkonvensjon fra 1951 defineres en 'flyktning' som: 

"En person som har flyktet fra sitt land og har en velbegrunnet frykt for forfølgelse

på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk overbevisning eller medlemskap i

en bestemt sosial gruppe, og som ikke er i stand til, eller, på grunn av slik frykt,

ikke villig til å påberope seg sitt lands beskyttelse." (FN: Hva er en flyktning?

2016) 

Denne kategoriseringen skiller seg fra andre kategoriseringer hvor begreper som innvandrer og

migrant kan innlemmes, og som sikter til mennesker som innvandrer og utvandrer på grunn av

andre årsaker. Hva disse grunnene er, og om menneskene selv opplever en frihet eller tvang som

bakgrunn for å flytte på seg, er derimot omdiskutert. Det samme er definisjonen av 'flyktning'.

Dette skyldes blant annet at verden har endret seg siden 1951; det finnes i dag flere grunner til at

mennesker flykter og mange reiser lengre vekk fra sine opprinnelige hjemland enn tidligere. I

tillegg tolkes definisjonen forskjellig fra tider og stater, og kan derav også være avhengig av

mottakerlandets politiske eller religiøse sympatier og ambisjoner. I tråd med Laclaus diskursteori,

som oppgaven bygger på, iakttas derfor begrepet flyktning som et diskursivt konstruert begrep

der begrepets mening og innhold varierer ut i fra diskursen det tilhører, hvem iakttageren er, og

hvordan begrepet artikuleres. 
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I juridisk forstand, omfatter flyktningbegrepet i Norge tre grupper: 

"Overføringsflyktninger, også kalt kvoteflyktninger, som har fått innvilget

beskyttelse etter utlendingsloven § 35, asylsøkere som har fått innvilget

beskyttelse (asyl) etter utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a) siden de

oppfyller vilkårene i flyktningedefinisjonen art 1 A for å få status som flyktning,

og asylsøkere som har fått innvilget beskyttelse (asyl) etter utlendingsloven § 28

første ledd bokstav b) siden de har krav på vern mot utsendelse etter prinsippet om

non refoulement i flyktningekonvensjonen art. 33. I norsk flyktningarbeid omfatter

'flyktning' også asylsøkere som har fått opphold på humanitært grunnlag."

(Leraand, Bahus, Hovde, 2006).

Det er disse menneskene som norske myndigheter, ut i fra den juridiske definisjonen og FNs

flyktningdefinisjon, konstruerer og iakttar som flyktninger, og det er denne gruppen mennesker

denne oppgaven har til hensikt å undersøke artikuleringen av. Når termen 'de norske

myndighetene' blir brukt i oppgaven, refereres det til de lovgivende, utøvende og dømmende

institusjonene i Norge. Folkevalgte representanter i regjeringen og på Stortinget anses som

representanter for den offentlige, hegemoniske flyktning- og velferdsdiskursen i Norge.

Noen av de teoretiske begrepene som aktivt blir brukt i denne oppgaven har sin opprinnelse i det

danske språket. Dette skyldes at mye av litteraturen som er tatt i bruk er på dansk og at det ikke

finnes noen tilsvarende norske begreper som kan anses å være tilstrekkelige. Dette gjelder

spesielt begrepet 'tom betegner'. Det nærmeste på norsk er da 'tom signifikant', men det gir andre

assosiasjoner enn de som er ønsket i denne oppgaven. Derfor er det å beholde begrepet tom

betegner et strategisk valg fordi det anses at dette ligger nærmest Laclaus opprinnelige begrep

empty signifier. Ekvivalenskjede, differanskjede, artikulasjon og dislokasjon er også begreper

som ikke er oversatt, utenom tilpasset den norske skrivemåten for å bevare deres opprinnelige

mening og assosiasjonsgrunnlag. 
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2.3. Hvor plasserer oppgaven seg?

Da feltet som denne oppgaven undersøker er i stadig forandring, er det heller ikke tidligere

skrevet så mye som forsøker å forklare oppgavens mål teoretisk. I tillegg har ikke Ernesto Laclau

selv tilbudt noen måte for operasjonalisering, verken av sin diskursteori eller sine begreper.

Denne oppgaven trekker derfor på artikler av andre forfattere som har brukt Laclau og Foucaults

diskursteorier for å forklare lignende fenomener som denne oppgaven ønsker å belyse.

Inspirasjonskildene for utformingen av oppgaven er derfor forfattere som Aletta Norval (2009) og

Jacob Torfing (2004) som har undersøkt henholdsvis apartheid-systemet i Sør-Afrika og den

danske velferdsmodellen ved bruk av Laclaus diskursteori. I tillegg har tekster som er skrevet ut

fra Foucaults diskursanalyser, blant dem Francois Ewalds "Insurance and Risk" (1991), blitt lest

ut fra en 'Laclausk' forståelse.

3.0. Teori

I følgende kapittel vil det bli redegjort for Ernesto Laclaus diskursteori og hvilke teoretiske

begreper det anses som nyttig å ta i bruk for å undersøke problemstillingen denne oppgaven

bygger på. 

3.1. Hvorfor Ernesto Laclaus diskursteori?

Ved å ta i bruk en poststrukturalistisk analysestrategi, i stedet for en klassisk

samfunnsvitenskapelig metode, kan hva som anses som selvfølgeligheter av de norske

myndighetene vedrørende 'flyktninger', problematiseres. Målet her er dermed å sette

spørsmålstegn ved noen av disse selvfølgelighetene. Hvilken analysestrategi man velger, setter

også rammer for hva man kan se og hvilke svar man kan få (Andersen, 2003, s. XIII). Både

gjenstanden og blikket som blir brukt i analysestrategi er konstruert, men det å iaktta noe på

andre orden, skaper en avstand til gjenstanden, som dermed muliggjør relativt objektive

iakttagelser. Videre legger en analysestrategi til rette for å ha blikk for det den som iakttar ikke

ser, og gjør det derfor mulig for iakttageren å se hovedforskjellen som blir oppstilt. På grunn av

dette brukes Ernesto Laclaus diskursteori som teoretisk fundament i denne oppgaven. Ved å

operasjonalisere hans teori kan diskursive praksiser og artikuleringer vedrørende
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flyktningbegrepet undersøkes.

Ernesto Laclaus diskursteori tilhører den poststrukturalistiske tradisjonen. Poststrukturalismen

oppstod som en reaksjon mot den franske strukturalismen og betegner et teoretisk felt som dekker

blant annet filosofi, psykologi, litteratur og sosiologi (Andersen, 1999, s. 13). Denne teoretiske

retningen tar utgangspunkt i at kunnskap er konstruert gjennom språk, diskurs og kultur, og

skiller seg derfor fra positivismen der kunnskap er et speilbilde av hva som skjer i verden.

Poststrukturalismen kan ses som en overgang fra det ontologiske – læren om det som finnes, til

det epistemologiske – læren om vår erkjennelses natur. Epistemologi kan også forstås som læren

om kunnskap og innsikt. I poststrukturalismen er den sosiale virkeligheten en sosial konstruksjon

og poststrukturalister ønsker å undersøke hvordan forskjellige strukturer (og språk) setter

betingelser for menneskets væren og handlinger. 

For å besvare problemstillingen denne oppgaven bygger på, vil Ernesto Laclaus diskursteori bli

brukt som et analysestrategisk verktøy. Diskursteorien problematiserer oppfatningen av at

mennesket og tingene har en essens i seg selv, og undersøker dermed hvordan kontingens,

politikk og makt definerer verden (Andersen, 1999, s. 88). Gjennom å undersøke dette, er

teoriens politiske ambisjon å bidra til utviklingen av det radikale demokratiet. Kjernen i teorien er

å forstå at forhold som oppfattes som nødvendige og universelle egentlig er kontingente og

partikulære. Teoriens styrke er dermed at den tilbyr et sett analytiske verktøy for å analysere

hvordan mening tilskrives begreper innenfor en diskurs. Her vil følgelig hovedfokuset ligge på

hvordan begrepet flyktning i den offentlige norske debatten artikuleres av de norske

myndighetene og hvilke konsekvenser denne artikuleringen kan ha. På den annen side har ikke

Laclau selv stått for noen diskursanalyser, noe som heller ikke etterlater noen ideell 'Laclausk'

måte å operasjonalisere de diskursive analyseverktøyene på (Esmark, Laustsen, Andersen, 2005,

s. 197). Det vil derfor i følgende teoretiske avsnitt redegjøres for noen av Laclaus kjernebegreper

som iakttas som relevante for å besvare den tidligere nevnte problemstilling. I kapittel 4 vil

analysestrategien og en operasjonalisering av begrepene presenteres. Begrepene som her vil stå i

fokus er; hegemoni, dislokasjon, artikulering og tom betegner. 
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3.2. Hva er en diskurs? 

En diskurs forstås som en helhet av forskjeller (Andersen, 1999, s. 89). Det vil si at en diskurs

kan forstås som en fastleggelse av betydning innenfor et bestemt meningsrom og eksisterer

dermed i form av en rekke begreper, utsagn, symboler, normer og institusjonaliserte praksiser.

Politiske diskurser som Laclau og Mouffes teorier tar for seg, handler om utsagn om politikk i

bestemte innbyrdes relasjoner (Laclau & Mouffe, 2002, s. 14). Diskursene rundt flyktninger og

velferd er eksempler på dette. Her blir alle begreper, utsagn, symboler, normer og

institusjonaliserte praksiser forstått innenfor de rammene som settes av diskursen. En diskurs kan

derimot aldri bli helt lukket og skiller seg her fra blant annet Luhmanns systemteori hvor

systemet er lukket rundt seg selv, kalt autopoesis (Andersen, 1999, s. 91). Dette fraværet av

autopoesis skyldes elementenes kontingens, det vil si at hvordan begrepet flyktning blir tilskrevet

mening ikke er universelt utenfor diskursen. At noe er kontingent betyr at noe er mulig uten å

være nødvendig, og at noe derfor like gjerne kunne vært noe annet. På grunn av dette kan derfor

diskursen hele tiden utsettes for en ny form for artikulering, kalt reartikulering. En konsekvens av

dette blir at normer, begreper og institusjonaliserte praksiser kan få endret betydning og mening

når selve kjernebegrepet, den tomme betegneren 'flyktning', 'velferd', 'demokrati' etc., får ny eller

endret mening. Diskursen får mening fra hele det diskursive feltet og det er også feltet som

regulerer hvem som kan snakke om hva, på hvilken måte og med hvilken effekt (Torfing, 2004, s.

14). Diskursen eksisterer derimot kun som en avgrenset enhet i kraft av en ytre trussel, det som er

annerledes enn diskursen og som skaper en differanse til meningsinnholdet i diskursen. Diskursen

avgrenses derfor ved at noe som oppfattes som truende og forskjellig ekskluderes, og avgrenses

derfor gjennom det den ikke er (Laclau, 2002, s. 138). 

Videre går diskursteorien ut på at mening konstrueres gjennom språklige og ikke-språklige

praksiser, men der alt i følge Laclau kan leses som utsagn. Dette omfatter ikke bare de

samfunnsvitenskapelige emner, men også vitenskap i sin helhet. Hansen (2006) argumenterer for

at Laclaus diskursteori ikke avviser vitenskap, men at en suksessfull vitenskapelig teori er en

hegemonisering av et felt av erfaringer, og at uansett hvor suksessfull teorien er, vil den alltid

være litt ute av tritt (s. 50). En slik vitenskapelig teori vil også innebære at den representerer noe,

samtidig som den kontingent ekskluderer andre muligheter. Dette skyldes at teorien ikke kan

endelig forankres, den er i seg selv også kontingent. Det betyr at det finnes en forventning om at

10



teorien vil erstattes av nye teoretiske artikuleringer på et senere tidspunkt (Hansen, 2006, s. 51).

Historien har sett mange eksempler på dette, for eksempel forkastelse av rasebiologi som en

legitim vitenskap og psykoterapiens utvikling fra Freud til i dag. Slike store dislokasjoner blir i

filosofien kalt paradigmeskifter og betyr at man går fra en dominerende oppfattelse av verden

som alt forstås ut i fra, til en annen. Det finnes både store og små diskurser man tar del i. Her

skiller diskursanalysen seg fra filosofiens paradigme-logikk hvor paradigmer hovedsakelig

omfatter store vitenskapelige strukturer, mens diskurser eksisterer overalt og man tar del i dem

hele tiden. 

På grunn av at det finnes en forventning om en reartikulering av teorien, kan det videre

argumenteres for at diskursteorien kan bidra til en innsikt i kontingens (Hansen 2006, s. 51).

Uansett hvor naturlig, nødvendig eller universelt en ting, en teori eller et sosialt fenomen virker å

være, burde det være mulig å vise at det er et resultat av en kontingent institusjonalisering.

Gjennom denne institusjonaliseringen av sosiale forhold ligger det også en maktutøvelse fra

de/dem som innehar den hegemoniske makten til å definere noe (Laclau, 2002, s. 144). Dette

åpner opp for at de politiske aktørene kan ha effekt på diskursen, da selv om de er bundet av dens

rammer og mening, kan bruke argumentative strategier til å føre diskursen i nye retninger. På

grunn av dette, kan det gjennom historisering og politisering vises at stabile, sosiale forhold er

hegemoniseringer, og ikke avspeilinger av nødvendigheter eller absolutte sannheter (Hansen,

2006, s. 53). En diskursanalyse av den norske flyktningdiskursen kan vise dette ved å undersøke

forskjellige perioders diskurs. Her kan det undersøkes hvordan diskursen har vært fiksert og

hvordan den har kommet til uttrykk gjennom konstitutive konsekvenser, for eksempel en

innstramming i flyktningers rett til familiegjenforening. Videre kan det deretter vises hvordan

fikseringene er midlertidige ved å vise til nye artikuleringer av begrepet som oppfattes som like

selvfølgelig som den forrige, men der innholdet er et annet. Dette understøtter videre at det at noe

er kontingent ikke betyr at det er illegitimt, det betyr bare at noe kunne, og kan, se annerledes ut

enn det gjør nå. 

Laclaus maktdefinisjon bygger på en oppfattelse av politikk som en konstruksjon av

virkeligheten. Makt er ikke noe mennesker har, men er noe flytende som former den sosiale

verden (Laclau, 2002, s. 153). Videre er det maktordninger som skaper ting som ellers tas forgitt
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som kunnskap, identitet og sosiale relasjoner. Hva som oppfattes som objektivt er også et resultat

av makt, men her er maktens rolle, og hvem som besitter den, ikke lenger like synlig (Winther

Jorgensen & Philips, 2002, s. 37-38). Dette skyldes at det politiske aspektet i skapelsen av

mening etter hvert glemmes og det oppstår såkalte 'objektive diskurser'. Den

velferdshegemoniske diskursen kan være et eksempel på en objektiv diskurs, da det å ha en

velferdsstat i Norge fremstår som den eneste legitime måten å tilby sikkerhet til de norske

borgerne på. Det er her det blir snakk om hegemoni. I følge Laclau er det alltid en konstant kamp

om retten til å definere hva som er ‘sant’, og to eller flere motstridende diskurser inngår i hva

som kalles en antagonistisk relasjon (Laclau, 2002, s. 161). Resultatet av disse kampene, altså det

seirende prosjektet, er det som blir definert som hegemoni. Agonisme derimot er hvor de

motstridene partene anerkjenner den andres legitimitet og begge kan eksistere side-om-side. 

3.3. Hegemoni

Hegemonibegrepet tilhører opprinnelig den marxistiske tradisjonen (Esmark et al., 2005, s. 178).

Her blir begrepet brukt for å beskrive en sosial gruppe som representerer interesser som egentlig

ikke er deres egne innenfor det russiske sosialdemokratiet. I denne konteksten er det et

deterministisk begrep i tråd med kommunismens historiske determinisme (Hansen, 2006, s. 39).

Gramsci videreutviklet Marx' begrep til å omhandle politisk lederskap der fundamentale klasser

kan bli hegemoniske og målet er å forme en nasjonal, folkelig vilje. Her forsvinner noen av

referansene til den historiske nødvendigheten som begrepet opprinnelig ble tilskrevet av Marx. I

Laclau og Mouffes diskursteori fjernes siste rest av hegemonibegrepets deterministiske karakter

og er, i motsetning til Gramscis begrep som er marxistisk, postmarxistisk der makt og konflikt

står sentralt (Esmark et al., 2005, s. 178). I stedet betegner hegemonibegrepet hos Gramsci det

forhold en spesifikk gruppe eller sosial kraft får knyttet til seg og som rekker ut over den selv.

Her ses samfunnet som et resultat av politiske kamper om å knytte forskjellige elementer til

prosjekter; hegemoniske krefter kan ikke være gitt forut for disse prosjektene (Esmark et al, 2005,

s. 179). Hegemoni er derfor en spesifikk partikulær størrelse som oppheves til å representere det

universelle (Laclau 1996, Hansen, 2006, s. 39). Hver tomme betegner er partikulær og det er en

formell umulighet at de skal representere det universelle. Samtidig har historien vist at dette er

mulig, til tross for at det logisk sett er en umulighet. Hegemoni gjelder i følge Laclau og Mouffe
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alle samfunnets forhold og hegemoniske prosesser relateres derfor ikke bare til de tradisjonelle

klassemotsetningene, men også til antagonistiske motsetninger som kan knyttes til rase, kjønn,

etnisitet og lignende (Laclau & Mouffe, 2002, s. 17). Forenklet kan man si at hegemoniske

kamper handler om å få andre til å se verden med de samme diskursive briller som en selv. En

overbevisende beskrivelse av verden skapes ved å forsøke å definere innholdet av de tomme

betegnerne og å få kjedet noen av de tomme betegnerne sammen i et nytt og sammenhengende

diskursivt system (Torfing, 2004, s. 53). I den hegemoniske kampen om skapelsen av en ny

flyktningdiskurs, har de politiske aktørenes erfaringer, posisjoneringer og retoriske evner en

avgjørende betydning for hvem som går av med seieren. Hvilke som får betydning avhenger

derimot av den konkrete konteksten og kan ikke fastslås på forhånd.

Samtidig som hegemoni er en spesifikk størrelse som skal representere det universelle, er

hegemoni også umulig fordi det universelle alltid er urepresenterbart (Hansen, 2006, s. 39). Det

universelle er derfor i virkeligheten aldri universelt fordi det alltid kan bli erstattet av noe annet.

Dette betyr også at en hegemonisk logikk samtidig er en ekskluderende logikk fordi det finnes

ingen nødvendighet i hvilken partikulær størrelse som representerer det universelle (Laclau,

2002, s. 139). Hegemoni er utgjort av kontingente forbindelser, det kunne like gjerne vært noe

annet og det er derfor ikke en nødvendighet at noe er akkurat sånn det er. Det er derimot en

midlertidig fiksering av kontingens som innenfor en viss periode anses å representere en

universell sannhet om noe. Enhver spesifisering, og midlertidig fiksering av kontingens,

artikulerer alle andre mulige assosiasjoner mellom elementer. Hegemoni er også tidsbegrenset og

selv den mest stabile sosiale nødvendighet blir i diskursteorien sett som en tilsynelatende

nødvendighet som alltid kan endres av et forsøk på reartikulering. Med andre ord blir selv den

mest suksessfulle teori sett som en foreløpig hegemonisering (Hansen, 2006, s. 40). 

Det generelle, eller universelle, har ingen eksistens i seg selv utenfor en spesifikk artikulering

(Hansen, 2006, s. 37-38). Det vil si at man aldri står overfor det generelle eller universelle som

sådan, kun overfor forskjellige artikuleringer av det. Det er dette som utgjør et hegemonisk

prosjekt, at noe skal anses som universelt innenfor en viss diskurs. Dette betyr derimot ikke at vi

kan se bort i fra det universelle eller generelle (Hansen, 2006, s. 37-38). Utganspunktet for dette

er at selv om det universelle er uoppnåelig, er det absolutt nødvendig å forsøke og oppnå det for å
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skape et senter i et hegemonisk prosjekt. Alle størrelser er relasjonelt betinget og forstås derfor i

relasjon til andre størrelser. Dette kan være elementer som artikuleres som like eller forskjellige

fra andre diskursivt konstruerte størrelser. I diskursteorien argumenteres det dermed for at ting

først får sin mening når de blir satt i sammenhenger som plasserer dem som "konstruktivistiske"–

konstruert gjennom språk eller andre ikke-språklige praksiser, som allikevel oppfattes som

utsagn. Innen diskursteorien ses all væren og alle objekter kun som væren og objekter i, og for, en

spesifikk diskurs. Det betyr at alt blir forstått, og oppfattet, i relasjon til diskursen og til andre

diskursivt konstruerte størrelser.

3.4. Tom betegner

Det er ikke objektive posisjoner og nødvendigheter som danner det sentrum som de hegemoniske

prosjektene forsøker å realisere seg gjennom. Derimot er dette sentrum et resultat av pragmatiske

forsøk på å artikulere noe. Diskursteorien fokuserer på hvordan forskjellige diskurser er et

resultatet av artikuleringer av flytende uttrykk rundt uspesifikke prosjekter som oppnår enhet

gjennom tomme betegnere (Esmark et al, 2005, s. 193). En tom betegner er den partikularitet som

står for meningsinnholdet i et hegemonisk prosjekt (Laclau, 2002, s. 136). For at noe skal bli en

tom betegner må det løsrives fra et bestemt innhold for på denne måten å bli tømt for mening.

Eksempler på tomme betegnere kan være begreper som demokrati og frihet innen en politisk

diskurs, kroppen innenfor en medisinsk diskurs eller flyktning innenfor en flyktningdiskurs. 

Et uttrykk kan tømmes for mening fordi det ikke inneholder noen ultimate nødvendigheter. Når

den tomme betegneren er tømt for mening, tillegges den mening på nytt gjennom

artikuleringsprosesser der den tomme betegneren får mening fra hele det diskursive feltet

(Hansen, 2006, s. 43). Selv om begrepet flyktning har blitt brukt i snart hundre år om en spesifikk

gruppe mennesker, må det forstås i relasjon til resten av diskursen og behøver ikke å den samme

betydningen i dag som det hadde etter andre verdenskrig. En artikuleringsprosess er den

prosessen der det hegemoniske sentrum, den tomme betegneren, tilskrives mening på ny (Esmark

et al., 2005, s. 185). Det at et begrep utsettes for nye artikuleringsprosesser skyldes at det finnes

en ustabilitet mellom innhold og uttrykk grunnet at diskurser aldri er helt lukket. Dette skyldes

blant annet at hegemoniske prosjekter er identifiseringsprosesser der tomme betegnere danner
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nye punkter for identifikasjon (Laclau, 2002, s. 141). Når den tomme betegneren derimot har blitt

overfylt med mening, det vil si at en ikke lenger klarer å identifisere seg med dens innhold,

oppstår det et ustabilt forhold mellom innhold og uttrykk som leder til en dislokasjon. Når det

tomme betegneren blir for spesifikk, dislokeres dermed diskursen.

3.5. Dislokasjon 

Jo større en dislokasjon oppleves, jo større blir det hegemoniske prosjektet som forsøker å

reartikulere den tomme betegneren. En dislokasjon inntreffer når en diskurs blir konfrontert med

begivenheter som den ikke kan forklare, gi mening til, representere eller på annen måte

domestisere. Hvis den tomme betegneren totalt mister mening, blir flere helt nye utsagn, normer,

symboler etc. tilknyttet den tomme betegneren. I følge Laclau (2002) er en dislokasjon i en

diskurs et spor som viser at det er kontingens i strukturen (s. 156). Det at en diskurs dislokeres,

og utsettes for ny artikulering, er det som viser at en diskurs ikke er et lukket system, men

derimot kan bli påvirket av utenforliggende faktorer som rokker ved den fikserte diskursen som

utgjør det hegemoniske prosjektet. Et eksempel på dette er at fotografiene av flyktningkrisen i

Middelhavet sommeren 2015 rokket ved forestillingen av hvem og hvordan en flyktning så ut,

hvilket ledet til en dislokasjon. Dette var konkrete, utenforliggende faktorer som gjennom å

overfylle flyktningbegrepet med mening, dislokerte flyktningdiskursen i Norge ved å rokke ved

diskursens identifiseringspunkt.

Hvordan dislokasjonen erfares, er et konkret historisk spørsmål. I diskursteorien brukes

dislokasjon til å beskrive de situasjoner som danner utgangspunktet for etableringen av nye

(hegemoniske) prosjekter (Esmark et al., 2005, s. 180). Når noe oppleves som "ute av plass",

fremtvinges det muligheter til å søke nye veier og til å handle. Dette leder videre til nye

reartiklueringsforsøk, og fører til skapelsen av nye prosjekter. Hansen (2005) omtaler

motsetningen til dislokasjon som sedimentering og er brukt for å beskriver perioder hvor en gitt

strukturell orden stabiliseres (midlertidig fiksering av kontingens) (Esmark et al, 2005, s. 180).

Det er i forsøket på å fiksere forhold på nytt, etter en dislokasjon, at artikulering blir brukt for å

kjede elementene sammen på ny.
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3.6. Artikulering

Begrepet artikulering blir av Laclau og Mouffe brukt for å forstå konkrete, sosiale praksiser hvor

sosiale aktører artikulerer diskursive elementer. Disse blir da artikulert enten som ekvivalente,

like, i relasjon til hverandre, eller som forskjellige, altså i differanse. Enhver praksis som danner

en relasjon mellom de kontingente elementene, og dermed konstruerer elementenes sosiale

identitet, forstås som en del av artikuleringssprosessen. Artikulering kan kun finne sted i forhold

til størrelser som ikke inneholder ultimate nødvendigheter og derfor er diskursteorien en teori om

generalisert kontingens (Hansen, 2006, s. 44). Dette skyldes at nødvendigheter forstås som

fikseringer, og ikke ontologiske sannheter, på grunn av at alt er et resultat av historiske

kontingente prosesser. Kontingente størrelser må dermed inngå i relasjon med andre kontingente

størrelser for å få form. Størrelser som ikke har et nødvendig forhold til hverandre, kjedes

sammen på nye måter som forandrer deres betydning (Laclau & Mouffe 2001, s. 105). Dette

skyldes at hvert element får mening i sin relasjon til de andre elementene i kjeden, som igjen er

med på å fylle den tomme betegneren med mening (Laclau, 2002, s. 140). Når det skjer en

midlertidig fiksering av elementene oppstår dette rundt et nodalpunkt. Et nodalpunkt defineres

som ”et symbolsk fortætningspunkt, der præciseres af andre begreber og symboler” (Andersen &

Kaspersen 2001, s. 184 -85). Nodalpunktet blir det elementet i kjeden som de andre elementene

organiserer seg rundt og videre danner kjernen i den diskursive prosessen. Laclau bruker likevel

ikke begrepene nodalpunkt og tom betegner konsekvent og det fremgår ikke av hans teori hva

som konkret skiller dem fra hverandre. I denne oppgaven er det derfor tatt et valg om å kun bruke

begrepet tom betegner.

Videre betyr artikulering i diskursteorien at enkeltdeler settes sammen slik at de får en ny

betydning ved at forskjellige elementer kjedes sammen på en bestemt måte slik at deres identitet

modifiseres (Laclau & Mouffe, 2001, s. 123, Hansen, 2006, s. 38). Dette er en modifisering av

noe som var før og kan ikke forstås som gjentagelse av tidligere forhold, samtidig er det en

gjentagelse fordi artikulering ikke kan komme ut av ingenting. Dermed er det snakk om en

reartikulering etter en opplevelse av dislokasjon, og ikke bare en ny artikulering. For eksempel

tillegges 'flyktning' en ny mening i en artikuleringsprosess der ord og uttrykk som tidligere har

blitt brukt, brukes på nytt, men får modifisert innhold fordi de kjedes sammen med nye begreper.

Denne kjeden får mening i forhold til noe annet, til en annen kjede av differanse med elementer
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som står i motsetning til ekvivalenskjeden. Dermed innebærer artikuleringsprosesser både

gjentagelse og forandring, men ikke absolutt forandring eller diskontinuitet. Meninger som

reartikuleres stammer slik sett ikke kun fra diskursen, men fra hele det generelle feltet av

diskursivitet (Laclau & Mouffe, 2001, s. 111). Når for eksempel flyktningbegrepet reartikuleres

får det derfor ikke ny mening kun fra flyktningdiskursen, men fra alt annet som kan påvirke

artikuleringsprosessen. Dette kan stamme fra forskjellige politiske aktører, nasjonal- og

internasjonal politikk, fra kultur og fra private aktører i det offentlige rom. 

4.0. Empirisk arkiv og problemfelt 

I følgende kapittel blir de metodiske overveielsene som er tatt vedrørende empiri-innsamling og

hvordan kildematerialet er konstruert, presentert. I tillegg forklares det hvorfor en analysestrategi

anses som lempelig å bruke når dette materialet skal analyseres og en operasjonalisering av

Laclaus begreper og hvordan de kan brukes i en analyse, blir redegjort for. Til slutt i dette

kapittelet redegjøres det kort for det partipolitiske spekteret som utgjør regjering og Storting i

Norge. 

4.1. Metode

Ved å velge en metode fremfor en annen, velger man også med hvilket blikk man iakttar det

empiriske materialet, og hvilken type materiale man velger å ta utgangspunkt i. Metode er

dermed først og fremst en fremgangsmåte for innsamling av empiri (Bjerg & Villadsen, 2006, s.

15). Denne oppgaven tar, som tidligere nevnt, utgangspunkt i en poststrukturalistisk,

epistemologisk analysestrategi hvor det ikke finnes noen klare regler for innsamling og

avgrensing av empirisk materiale. Derfor er det oppstilte tidsrommet en konstruksjon som er satt

for å avgrense problemfeltet. Valget av å bruke offentlige dokumenter publisert av de norske

myndighetene er også en måte å avgrense feltet på. Kildematerialet oppgaven bygger på er

dermed et valg og ikke en nødvendighet. Utvelgelsen av tekster til en diskursanalyse skjer heller

fordi det oppfattes som at de i deres partikularitet kan si noe om feltet som undersøkes (Bjerg &

Villadsen, 2006, s. 23). 
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Tekstinnsamlingen bygger på en metode inspirert av Foucaults genealogi der tekster aldri står

helt alene, men er avhengig av andre tekster og utsagn for å forstås i en sammenheng.

Genealogien fokuserer på diskursenes strukturelle nivåer og forsøker å vise hvordan

institusjonaliseringen av diskursive maktstrategier bidrar til disiplineringen av subjektet (Torfing,

2004, s. 50). I tekstene oppgaven tar for seg, fokuseres det på eksplisitte og implisitte referanser

til hvordan 'flyktninger' og 'velferd' omtales. Forskjellen på eksplisitte og implisitte referanser er

at en eksplisitt referanse umiddelbart kan identifiseres som tilhørende diskursen. Deretter

undersøkes andre tekster som teksten referer til for å danne et nettverk av forskjellige utsagn og

tekster (Bjerg & Villadsen, 2006, s. 100). De implisitte referansene kan man finne på tvers av

disse tekstene ved å følge andre mønstre enn det opprinnelige mønsteret. I denne oppgaven har

blant annet implisitte referanser til 'velferd' i det empiriske materiale som eksplisitt omhandler

'flyktninger' blitt fulgt for å vise relasjonen mellom diskursene. Forskjellen kan ligge i utsagn som

"Flyktninger er arbeidsomme og bidrar positivt til Norge" kontra referanser fra andre diskurser

som implisitt sier noe om den norske statens holdninger til flyktninger. Dette kommer frem i

analysen ved å vise flyktningsdiskursens referanser til velferdsstaten og vise versa. Tekstene

består i tillegg av det som tradisjonelt betegnes som primær- og sekundærkilder. Primærkilder her

er dokumenter fra de norske myndighetene som omhandler flyktninger, mens sekundærkilder er

alt materialet som omtaler myndighetenes flyktningpolitikk og holdninger, som boken "Norsk

Innvandringshistorie" (Kjeldstadli, 2003). 

Det tas utgangspunkt i at sannhet ikke er noe som finnes, men som konstrueres. Dermed går

metoden ut på å undersøke hvordan sannhet innenfor det diskursive feltet de norske

myndighetene beveger seg i, konstrueres, og hvordan mening blir midlertidig fiksert. Dette gjøres

ved å undersøke hvilke ord, normer, praksiser og bilder som blir brukt vedrørende flyktninger og

som blir kommunisert til offentligheten. Selv om det tas utgangspunkt i tekster og hvilke ord og

begreper som blir brukt, analyseres også institusjonaliserte praksiser som omhandler flyktninger.

Dette gjøres fordi en diskurs ikke kun består av ord, men også handlinger, bilder og andre ikke-

språklige diskursive praksiser. Som nevnt finnes det ingen sannhet utenom den som blir

konstruert, og resultatet i denne oppgaven er følgelig også et resultat av et sett med iakttagelser

og konstruksjoner. Det epistemologiske utgangspunktet legger også premisset for at det ikke

finnes ett riktig blikk som kan se ‘sannhet’ (Bjerg & Villadsen, 2006, s. 102). Dermed er denne
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oppgaven kun et eksempel på et av de mange blikk man kan benytte seg av for å beskrive den

norske flyktningdiskursen. Dette betyr derimot ikke at disse iakttagelsene er verdiløse, tvert i

mot. For å bedre kunne forstå de sosiale strukturer mennesker tar del i, er det viktig å analysere

hvordan disse diskursene ser ut og hvilke handlingsrom de skaper. Målet med denne oppgaven er

å kunne bidra til å bedre kunne forstå hva flyktningdiskursen består av og hvilke rammer som

settes gjennom spesifikke måter å kommunisere på. Dette skyldes at det som ofte omtales som

"flyktningkrisen" har potensiale til å dislokere et politisk hegemoni. 

4.2. Konstruksjon av kildematerialet

Det empiriske materialet består av en kombinasjon av bøker, Meldinger til Stortinget og andre

offentlige dokumenter publisert av de norske myndighetene. I tillegg har boken "Norsk

Innvandringshistorie" (2003) av Knut Kjeldstadli (red) stått sentralt. Denne boken bygger på et

sett av artikler, rapporter og Meldinger til Stortinget og har av den grunn også blitt brukt som et

utgangspunkt for å finne flere kilder. Genealogisk kildehåndtering bygger som nevnt på å følge

kildehenvisninger videre og videre for å bygge opp et arkiv som dekker feltet man undersøker.

Derfor har denne boken, i kombinasjon med boken "En ny flyktningpolitikk i Norden"

(Altamirano, Appelqvist, Brekke & Vedsted-Hansen, 1998), fungert som startstreken for

empiriinnsamlingen av materialet som dekker iakttagelsene av flyktninger fra 1950-2000. Fra

2000 til i dag har utvelgelsen av relevante dokumenter skjedd ved å søke opp dokumenter

omhandlende flyktninger i Stortingets og regjeringens databaser over alle publiserte dokumenter.

Her har forskjellige varianter av søkeordene ‘flyktning’ og ‘velferd’ blitt tatt i bruk for å få frem

relevante dokumenter. Også her har referanser til tidligere publiserte dokumenter blitt fulgt for

utvide empirisamlingen. 

Det antas at de publiserte dokumentene er godt gjennomarbeidet og godkjent fra flere innad i

departementet og partiet de utgår fra, og de kan dermed regnes som representative for

myndighetens iakttagelser. En Melding til Stortinget er et dokument fra Norges regjering til

Stortinget om saker som regjeringen ønsker å orientere og/eller drøfte i Stortinget. Meldingene er

ikke knyttet til ferdige forslag om lovvedtak, men foreslår fremtidig politikk. Proposisjoner blir

brukt når regjeringen foreslår at Stortinget skal gjøre vedtak og høringsnotater brukes for å vise
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hva som har blitt diskutert på en høring der en offentlig instans har invitert flere politiske og ikke-

politiske parter for å høre om og samle informasjon om et emne. Det anses i denne oppgaven at

Meldinger til Stortinget og lignende dokumenter er valide kilder for å iaktta de norske

myndighetenes kommunikasjon fordi de er offentlige dokumenter man må gå ut i fra er

gjennomarbeid og godkjent av flere aktører og instanser. Alle offentlige dokumenter som tas i

bruk i denne oppgaven er å finne på regjeringen og Stortingets hjemmesider og er følgelig

offentlig informasjon som er tilgjengelig for publikum. 

4.3. Diskursteori som en poststrukturalistisk analysestrategi 

I tråd med den poststrukturalistiske tradisjonen Ernesto Laclau tilhører, er det hensiktsmessig å

bruke diskursteori som en analysestrategi for å besvare oppgavens problemstilling. Dette gjøres i

stedet for å kun støtte seg til hva som forbindes med tradisjonell samfunnsvitenskapelig metode.

Ved å ta i bruk en poststrukturalistisk analysestrategi må det godtas at blikket fokuseres spesifikt,

hvilket medfører at man blir blind for resten. Det inntas et andre ordens perspektiv med

utgangspunkt i Nils Åkerstrøm Andersens (1999) tolkning av de poststrukturalistiske teoriene.

Dette perspektivet fjerner også noen av problemene med tanke på forfatterens intensjoner med

teksten. Et andre ordens perspektiv betyr at man bygger sin analyse ut fra et andre ordens

iakttagelsesperspektiv der målet er å iaktta andres iakttagelser som iakttagelser. Som en andre

ordens iakttager kan man se hovedforskjellen som blir oppstilt og det skapes dermed en distanse

til det som undersøkes. Diskurser avgrenses gjennom det de ikke er, og disse forskjellene kan

iakttas gjennom en andre ordens iakttagelse (Laclau, 2002, s. 137). Hvis en første ordens

iakttager for eksempel iakttar en flyktning som en økonomisk belastning, kan en andre ordens

iakttager se forskjellen som da blir stilt opp til å være bidra økonomisk/økonomisk belastning, for

deretter å analysere hva dette innebærer i diskursen. Hovedforskjellene kan også iakttas for å se

hvilke elementer som ses som ekvivalente eller forskjellige og dermed danner rammene for

diskursen. Dette skyldes at diskurser avgrenses i kraft av hva de står i motsetning til (Laclau,

2002, s. 138). I henhold til oppgavens tema vil det dermed være hensiktsmessig å iaktta hvordan

de norske myndighetene iakttar flyktninger for på denne måten å undersøke hvilke ord, begreper,

normer, symboler og institusjonaliserte praksiser som danner myndighetenes flyktningdiskurs. 
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Forståelsen av at diskurser aldri blir helt stabile som teoretisk utgangspunkt utgjør også det

metodologiske utgangspunktet for denne analysen. For å beskrive hvordan man kan tolke

elementers relasjon til hverandre for å forstå diskursive konstruksjoner, tilbys et sett med verktøy

for tekstanalyse. Dette til tross for at Laclau og Mouffe ikke tilbyr noe konkrete eksempler på

hvordan en sånn analyse kan se ut. Derfor tas det i oppgaven utgangspunkt i Aletta Norvals

(2009) tolkning av hva en slik analyse kan ha et spesielt blikk for. En poststrukturalistisk

diskursanalyse kan ha et spesielt blikk for de artikulatoriske, politiske praksiser som etablerer

politisk diskurs og fikserer normer og institusjonelle former (Norval, 2009, s. 314). På den annen

side kan også bilder og symboler analyseres som utsagn, da Laclau og Mouffe går ut i fra at

diskurser består av både språklige og ikke-språklige praksiser. Denne analysen har i tillegg blikk

for dislokasjoner og påfølgende reartikuleringer av hegemoniske prosjekter som kan oppstå når

tomme betegneres mening spesifiseres, for så å tømmes for mening. Det vil derfor være

hensiktsmessige å utgå fra Laclaus begreper om hegemoni, artikulering og dislokasjon for å

undersøke hvordan den tomme betegneren 'flyktning' blir artikulert av de norske myndighetene. I

denne oppgaven vil det analyseres hvilke ord, uttrykk, symboler, praksiser etc. som brukes for å

beskrive hvordan en flyktning er innenfor den norske flyktningdiskursen. Utover dette bygger

denne oppgaven på en hypotese om at det oppstod en dislokasjon sommeren 2015 som et resultat

av fotografier av mennesker som brøt med den tidligere oppfattelsen av hva som ble forbundet

med å være flyktning. Hvilken mening den tomme betegneren 'flyktning' hadde før, og hva den

fikk etter i prosessen av reartikulering, vil dermed stå sentralt for å besvare problemstillingen. 

Den tomme betegneren 'flyktning' betrakters i denne oppgaven som senteret for det hegemoniske

prosjektet som danner flyktningdiskursen. Det iakttas også at begrepet integrering kan betraktes

som en tom betegner i flyktningdiskursen og derfor vil artikuleringsprosessene rundt begge disse

begrepene undersøkes. Det vil derfor analyseres hvilke elementer som iakttas å være ekvivalente

og forskjellige fra hverandre og som fyller de tomme betegnerene med mening. Målet med dette

er å undersøke hvilke konsekvenser myndighetens artikulering av flyktningbegrepet kan ha.

Videre blir diskursteorien tatt i bruk for å vise de historiske momentene i flyktningdiskursen, og

at diskursen i dag er et resultat av gjentatte dislokasjoner og reartikuleringer. Denne metoden er

inspirert av Foucualts genealogi der målet er å vise at et tankesystem er et resultat av kontingente

hendelser. Her blir diskursteoriens begreper tatt i bruk i lesingen av det empiriske materialet for å
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ha blikk for artikuleringer av flyktningbegrepet. Laclaus diskursteori blir til slutt brukt i en

analyse av hvordan reartikuleringen av flyktningdiskursen har potensiale til å dislokere den

velferdshegemoniske diskursen i Norge. En slik type dislokering kan oppstå når diskurser får

mening fra hele det diskursive feltet, og både velferdsdiskursen og flyktningdiskursen iakttas som

tilhørende det samme feltet - nemlig nasjonal politikk. Dette gjøres ved å analysere referanser fra

flyktningdiskursen til velferdsdiskursen og hvordan dette fyller den tomme betegneren 'velferd'

med mening, for videre å undersøke hvordan 'flyktning' blir konstruert i relasjon til den norske

velferdsmodellen. 

4.5. Historisk oversikt over de forskjellige politiske aktørene

Flyktningdiskursen foregår og utvikles innenfor flere felter; blant annet media, internasjonal

politikk, forskning og nasjonal politikk. Fokuset i denne oppgaven vil være hvordan denne

diskursen utvikles og utarter seg innenfor den nasjonale politikken, men også hvordan den kan bli

påvirket av internasjonal politikk. Det kan spores referanser til både media og forskning, men

dette er ikke noe som står sentralt i denne oppgaven da fokuset heller vektlegger hvordan de

norske myndighetene artikulerer flyktningbegrepet gjennom sine iakttagelser. 

Selv om det har vært forskjellige regjeringskonstellasjoner opp igjennom årene med forskjellige

politiske plattformer, går denne oppgaven ut i fra at politiske diskurser kan ‘arves’. Dette betyr

videre at dislokasjonene av flyktningdiskursen ikke direkte skyldes endringer i hvilket politisk

parti som styrer, men andre faktorer som fører til at den tomme betegnerens mening blir for

spesifisert. Det at det finnes flere politiske aktører på det diskursive feltet fører dermed til at det

kan være flere diskursive prosjekter som står i en antagonistisk eller agonistisk relasjon til

hverandre. Siden en diskurs ikke er lukket, men kan tilskrives mening fra hele det diskursive

feltet, kan dermed andre diskursive prosjekter innenfor det samme feltet, også bidra med mening

til det hegemoniske prosjektet. Det diskursive feltet begrenser den politiske konkurransen om

makten fordi det er vanskelig å finne et reelt alternativ til den dominerende eliten. Dette skyldes

at de andre elitene enten er en del av den diskursivt konstruerte konsensusen, eller ikke kan få

innflytelse fordi de er eksludert fra den hegemoniske diskursen (Torfing, 2004, s. 14). Videre er

diskurser flytende størrelser og kan derfor kun oppnå en midlertidig fiksering. Hvem som velges
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til makten kan si noe om det hegemoniske prosjektets muligheter for identifisering fra velgerne,

samtidig som man må gå ut i fra at det finnes mange forskjellige diskurser der noen anses som

mer relevante for velgerne, ikke bare flyktningdiskursen. 

Denne oppgaven tar altså for seg flyktningdiskursen, og noen utvalgte faktorer som kan ha

påvirket denne, fra midten av 1950 til i dag (2016). I denne perioden er det flere politiske partier

og aktører som har ledet Norge og på denne måten bidratt til, og utfordret, flyktningdiskursen.

Fra 1955 til 1965 var Einar Gerhardsen fra Arbeiderpartiet statsminister med et kort unntak i

1963. Etter dette byttet Arbeiderpartiet og Sentrums-Høyre koalisjoner på å lede regjeringen frem

til i dag. I Sentrums-Høyre koalisjoner har det vært dannet flere sammensetninger, blant annet

med Kristelig Folkeparti i sentrale posisjoner. I dag er det åtte partier på Stortinget. Fra hva som

tradisjonelt iakttas som en venstre mot høyre rangering er det: Sosialistisk Venstreparti (SV),

Arbeiderpartiet (AP), Senterpartiet (SP), Kristelig Folkeparti (KrF), Venstre (V), Høyre (H) og

Fremskrittspartiet (FRP). Miljøpartiet de Grønne (MDG) har et såkalt grønt partiprogram og

identifiserer seg ikke som tilhørende noe sted på denne partiskalaen. I 2013 kom FRP i regjering

for første gang sammen med Høyre og med støtte fra KrF og Venstre. FRP startet som "Anders

Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep", som både var navnet

og partiprogrammet til partiet. I nyere tid er derimot partiet hovedsakelig assosiert med politikk

for å begrense innvandringen til Norge. På grunn av FRPs kritiske holdninger til innvandring,

valgte KrF og Venstre å ikke være en del av en regjeringen, men heller fungere som støttepartier i

andre saker. 

Fordi diskursen får mening fra hele det diskursive feltet, er det også feltet som regulerer hvem

som kan snakke om hva, på hvilken måte og med hvilken effekt (Torfing, 2004, s. 14). De

politiske aktørene kan dermed ha effekt på diskursen, ved at de innenfor rammene diskursen

setter, kan bruke argumentative strategier til å føre diskursen i nye retninger. Den økte

oppslutningen rundt Høyre- og FRP-regjeringen i etterkant av flyktningkrisen kan iakttas som en

fiksering av diskursen, og at diskursene som forsøker å utfordre den hegemoniske diskursen ikke

har sterkt nok identifiseringsgrunnlag for å være reelle utfordrere på nåværende tidspunkt. 
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5.0. Analyse

Analysen i denne oppgaven er delt opp i tre deler. En historisk analyse av flyktningdiskursen fra

midten av 1950 til 2000. En analyse av flyktningdiskursen fra 2000 til 2016 med fokus på

dislokasjonen sommeren 2015 og den påfølgende reartikuleringen av flyktningbegrepet. Til sist

er det en diskuterende analyse av hvordan reartikuleringen av flyktningdiskursen har potensiale

til å dislokere den velferdshegemoniske diskursen. Analysens mål er å undersøke

problemstillingen "Hvordan blir begrepet 'flyktning' artikulert av de norske myndighetene og

hvilke konstitutive konsekvenser kan dette ha?". Dette gjøres gjennom å besvare de fire

arbeidsspørsmålene: 

- Hvordan blir begrepet 'flyktning' tilskrevet mening historisk i Norge?

- Hvordan har begrepets innhold endret seg etter dislokasjonen sommeren 2015? 

- Hvordan har dagens flyktningdiskurs potensiale til å dislokere den 

velferdshegemoniske diskursen?

- Hvilke konstitutive konsekvenser kan dagens artikulering av flyktningbegrepet ha?

5.1. Analysedel 1

Analysedel 1 tar utgangspunkt i å undersøke arbeidsspørsmålet "Hvordan blir begrepet 'flyktning'

tilskrevet mening historisk?". For å besvare dette vil hovedtrekkene i flyktningdiskursen fra

1950-tallet frem til rundt år 2000 bli analysert. Dette blir gjort ved å undersøke hvordan den

tomme betegneren 'flyktning' har blitt artikulert av de norske myndighetene. I tillegg analyseres

det hvordan begrepet integrering også kan forstås som en tom betegner i flyktningdiskursen. De

norske myndighetene forstås i denne oppgaven som de lovgivende, utøvende og dømmende

myndigheter. Det diskursive feltet er åpent og rommer muligheter for konstruksjoner av nye

betydninger og alternative fortolkninger. Hensikten med å undersøke de norske myndighetens

artikuleringer er å identifisere dislokasjoner, for så å vise at dagens hegemoniske diskurs er et

resultat av en rekke reartikuleringer av flyktningbegrepet. Her vil det tas utgangspunkt i noen

hovedgrupper av flyktninger som har søkt asyl i Norge - alle som et resultat av krig og

uroligheter i deres opprinnelige hjemland. Dette gjøres ved å undersøke hvordan diskursen har

sett ut i periodene flyktningene har ankommet Norge. Frem til rundt år 2000 tas det utgangspunkt
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i tre av folkegruppene som har søkt opphold i Norge. Disse iakttas som flyktninger av de norske

myndighetene ut i fra FNs diskursivt konstruerte definisjon av hva en flyktning er. Disse tre

gruppene er ungarere, chilenere og bosniere. At det nettopp er disse folkegruppene som står i

fokus er et analysestrategisk valg for å begrense feltet som undersøkes og for å artikuleringer fra

forskjellige tidsperioder. Disse gruppene er ikke de eneste som har søkt tilflukt i Norge i denne

tidsperioden, men de har alle søkt opphold grunnet krig i sine opprinnelige hjemland og iakttas

som representanter for sin tid og flyktningdiskursen de var en del av. 

5.1.1. Ungarere på 1950-tallet 

Som et resultat av en den sovjetiske intervensjon i Ungarn, og det påfølgende opprør mot

styresmaktene, oppstod det i 1956 kamper i Ungarn. Dette resulterte i en masseflukt hvor man

anslår at om lag 180 000 mennesker flyktet (Kjeldstadli, 2003, s. 51). Etter opprøret i Ungarn

konsentrerte den norske politikken rundt om å hjelpe flyktningene i nærområdene, da

hovedsakelig i Østerrike som mange hadde flyktet til. Dette ble begrunnet med at det var

flyktningenes eget ønske om å ikke reise for langt fordi de hadde et håp om å vende tilbake, og

fordi det ble observert at flyktninger i Norge hadde tilpasningsproblemer. Etter press fra både den

norske befolkningen og de politiske partiene på Stortinget ble det å kun hjelpe i nærområdene

derimot endret, og Stortinget åpnet opp for å ta i mot 1000 overføringsflyktninger fra

flyktningleirene i Østerrike.

Det som kjennetegnet gruppen med flyktninger som etter hvert kom til Norge, var at de var unge,

faglærte mennesker. Norge trengte mer arbeidskraft og flere uttakskommisjoner valgte derfor ut

de ungarske flyktningene de anså kunne fylle et behov i Norge. Videre var det viktig for

myndighetene at flyktningene selv hadde et ønske om å komme til Norge. I Proposisjon til

Stortinget 144 fra 1956 står det at: "Ett vilkår bør være ufravikelig - at de ungarske flyktninger

selv tar sin avgjørelse om å reise hit, og at de gjør dette etter å ha fått nøktern orientering om

forholdene i Norge, eksempelvis gjennom en norsk sosialarbeider med særlig kjennskap til

flyktningers assimilering i vårt land." (Prop. 144 (1956), s. 3). Dette artikulerer blant annet en

forventning fra myndighetene om at ungarerne skulle bli norske og at de skulle bli i Norge. 
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I følge Laclau er en diskurs et sett med normer, begreper, utsagn og institusjonaliserte praksiser.

Praksisen av å hente, og velge ut, de flyktningene Norge kunne se som en økonomisk ressurs, er

derfor med til å forme denne tids flyktningdiskurs. Selve praksisen av å velge ut de mest ønskede

flyktningene kan i seg selv ses som et utsagn, da Laclau mener at alt kan leses som artikulasjoner

av begreper. Begreper, praksiser og normer står aldri alene, men alltid i referanse til noe annet.

Her iakttas det at flyktningene ble artikulert som en ressurs som kunne fylle et behov som Norge

hadde for mer faglærte arbeidere, og som derfor fremstår som mindre truende mot velferdsstaten.

Ekvivalenskjeden som fyller den tomme betegneren med mening, er sammensatt av praksisen av

å hente nøye utvalgte individer, og i ettertid omtalen av de ungarske flyktningene som 'godt

integrerte, innstilt på å studere og arbeidsomme og med utdanninger som advokater, leger og

ingeniører'. (Johansen, 2006, s. 16). Dette står i differanse til blant annet termen 'sosialklienter'

som senere har blitt brukt for å omtale blant annet flyktninger. De ungarske flyktningene

representerte et opprør mot kommunismen og ble av flere oppfattet som frihetshelter som i stedet

for å la seg kue av kommunismen, valgte å flykte til Vesten.

Flyktningene som ankom ble raskt plassert i kommuner rundt om i landet og fikk bolig og arbeid.

På denne tiden var det assimilering av de ungarske flyktningene inn i det norske samfunnet som

var ønskelig og nødvendig (Kjeldstadli, 2003, s. 175). Etter 1958 var det derimot rundt en

tiendedel som valgte å vende tilbake til Ungarn, noe som brøt med forestillingen av dem som

frihetshelter. Overføringsstyret la ansvaret for tilbakevendingene på flyktningene og mente at det

skyltes 'moralske skavanker', at de var 'asosiale' og at de 'manglet vilje til å tilpasse seg det norske

samfunnet' (Kjeldstadli, 2003, s. 53). Det bildet som her dannes av de norske myndighetenes

holdning til ungarerne som flyktninggruppe, består av en rekke motsetninger. Først handlet det

om å hjelpe flyktningene der de var fordi man mente at de ville ha problemer med å tilpasse seg

det norske samfunnet. Da det derimot ble bestemt at Norge skulle ta i mot flyktninger, ble

faglærte prioritert på grunn av en antagelsen om deres evne til å være en økonomisk ressurs for

Norge, siden det var mangel på arbeidskraft. For å oppnå en assimilering av flyktningene, ble de

plassert rundt omkring i Norge, tillært språket og satt raskt i arbeid. Når dette derimot ikke gikk

som ønsket, og noen valgte å vende tilbake til Ungarn, ble disse menneskene artikulert som

avvikere, og falt dermed heller ikke under kategorien som representanter for de resterende

ungarske flyktningene. I ettertid har blant annet H M Kong Harald (2006) uttalt at "Norge mottok
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mange flyktninger fra Ungarn i tiden som fulgte etter at frihetskampen var slått ned. De som

valgte å leve i Norge har blitt godt integrert og bidratt positivt til samfunnsutviklingen i vårt

land." (H M Kong Harald, 2006, Regjeringen)

Den tomme betegneren flyktning iakttas å bli tillagt mening gjennom en ekvivalenskjede og en

differeranskjede med mening som står i motsetning til ekvivalenskjeden. Ekvivalenskjeden består

av ord som 'integrering', 'bidrag', 'samfunnsutvikling', 'utdannelse', 'unge', 'arbeidsdyktige' og

'arbeidskraft'. Dette beskriver ikke alle de ungarske flyktningene som kom, men kun de som

valgte å bli. Differanskjeden består av uttrykk som 'moralske skavanker', 'asosiale' og 'manglende

vilje til å tilpasse seg'. Denne kjeden beskriver flyktningene som valgte å reise og som dermed

står i motsetning til de som valgte å bli. Det disse to kjedene gjør er at de skaper mening

vedrørende hva en 'flyktning' i Norge er, og hva en 'flyktning' ikke er. Dette viser den midlertidig

fikserte diskursen om flyktninger som samfunnsnyttige der målet var en assimilering av

flyktningene inn i det norske samfunnet. 

I følge Kjeldstadli (2003) ble de ungarske flyktningene idealisert som frihetshelter og gode

samfunnsborgere, både av myndighetene og folket. Deres antatte motstand mot kommunismen,

legitimerte til en viss grad deres flukt og dermed også deres rett til å være i Norge. Dermed

preges 1950-tallet i Norge av en flyktningdiskurs som trakk frem flyktningenes bidrag til det

norske samfunnet som positivt og at de "riktige" flyktningene (les: de som ikke dro tilbake) var

villige til å assimileres, bli norske og ta utdannelse. Den neste store flyktningstrømmen som

påvirker denne forestillingen, er de chilenske, politiske flyktningene som ankom Norge i

kjølvannet av statskuppet i Chile.

5.1.2. Chilenere på 1970-tallet

I 1973 kuppet Augusto Pinochet makten i Chile, noe som førte til at mange chilenere som tilhørte

venstresiden i landet ble nødt til å flykte. Dette skyldtes at Pinochet tok makten fra den

demokratisk valgte sosialisten Salvador Allende, som førte til at mange av Allendes tilhengeres

liv plutselig stod i fare. En del av dem flyktet til Norge. Dette var første gangen Norge opplevde å

motta en gruppe flyktninger fra et land utenfor Europa, og dette var i tillegg en gruppe som det
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var antatt å være velutdannet og politisk aktiv. Totalt kom det 5696 flyktninger til Norge fra

Chile og over 1000 har valgt å vende tilbake i ettertid (Askeland & Sønneland, 2007, s. 10). Det

som skilte seg i mottakelsen av de chilenske flyktningene kontra de ungarske flyktningene, var at

de chilenske flyktningenes yrke ikke ble vurdert som relevant i utvelgelsen av hvem som skulle

få oppholdstillatelse. Myndighetene hadde også gått bort i fra assimileringspolitikken og

fremhevet viktigheten av valgfrihet og integrering. Denne valgfriheten var derimot ikke helt reell

når det kom til valg av bosted, og flyktningene ble plassert i grupper i flere av de største byene i

Norge. De chilenske flyktningene ble av mange artikulert som 'politiske flyktninger' som flyktet

fra et land i politisk ustabilitet og med fare for eget liv. Mange fortsatte med det politiske arbeidet

i Norge i påvente av muligheten av å vende tilbake til Chile. 

Et klart skille mellom flyktningdiskursen som var gjeldene i tiden etter ungarernes ankomst til

Norge, og 1970-tallets diskurs, iakttas å være de norske myndighetenes skifte i fokus fra

assimilering til integrering av flyktningene (Meld. St. 84 (1978-1979), s. 45). I Melding til

Stortinget 84 (1978-1979) understrekes det "(…) at den norske flyktningepolitikken ikke krever

assimilering, dvs. at flyktninger skal bli mest mulig lik nordmenn. Målet for flyktningepolitikken

i vårt land er at flyktningene skal integreres i det norske samfunnet". (s. 10) Videre fremhever de

hva dette i praksis skal bety: "Dette innebærer at de skal ha rett til å beholde sin religion, språk,

kultur og øvrige særtrekk" (s. 10). I likhet med mottaket av de ungarske flyktningene, legges det

også frem at vedkommende person eller familie på forhånd må uttrykke et ønske om å komme til

Norge. Dette skyldes at myndighetene anser at vellykket integrering oppnås best når flyktningene

på forhånd har opplysninger om forholdene i Norge. Etter 1945 har integreringsarbeidet av

flyktninger vært en offentlig oppgave og Norge har prioritert flyktninger med

utvandringsproblemer. Det vil si flyktninger med fysisk, psykisk og sosial funksjonshemming,

syke, tidligere syke, uføre og eldre (Meld. St. 84 (1978-1979), s. 41).

5.1.3. Melding til Stortinget 84 (1978-1979)

I Melding til Stortinget 84 (1978-1979), ble Norges ansvar for å hjelpe flyktninger presentert, i

tillegg til hvordan verdens og Norges flyktningsituasjon anses å være. Hvordan 'flyktning' blir

artikulert i dette dokumentet, danner grunnlaget for å beskrive hvordan de norske myndighetenes
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flyktningdiskurs så ut i denne tidsperioden og hvordan begrepet flyktning blir tillagt mening.

Meldingen omhandler ikke chilenske flyktninger spesielt, men de er viet noe plass. 

I meldingen står det at myndighetene har en spesiell forståelse for at flyktningene som ankommer

Norge blir tvunget til å forlate sine hjem og starte en ny tilværelse i et nytt og fremmedartet miljø.

Det blir også understreket gjentatte ganger at myndighetene har forståelse for flyktningenes

vanskelige situasjon. Dette, i kombinasjon med utsagn som: "Det som kjennetegner en flyktning

er at han ufrivillig oppholder seg utenlands, og at han ikke kan vende tilbake til sitt hjemland"

(Meld. St. 84 (1978-1979), s. 45), kjeder sammen ord og uttrykk som 'fremmedartet', 'vanskelig

situasjon' og 'ufrivillig opphold'. I tillegg kan bruken av det personlige pronomen ‘han’ i sitatet

tolkes dit hen at det ble antatt at flyktningene var menn. Videre iakttas det at flyktninger vanligvis

er mennesker som har gjennomgått mye, som fengsel, tortur og tap av rettigheter, og er blitt

preget av sine opplevelser og at: "Foruten å være i en slik situasjon har mange av flyktningene

som kommer til Norge, hatt betydelige psykiske, fysiske og sosiale handikapp" (Meld. St. 84

(1978-1979), s. 45). De chilenske flyktninger anses videre å være politiske flyktninger som får

muligheten til å gjenvinne sin frihet i Norge (Meld. St. 84 (1978-1979), s. 23). Denne

artikuleringen skaper en forskjell mellom 'fri' og 'ufri' hvor Norge representerer frihet og Chile

ufrihet. 

I Meldingen til Stortinget blir også flyktningene diskursivt konstruert som annerledes enn

nordmenn. Dette kommer frem gjennom utsagn som at flyktningene har sin bakgrunn i

kulturtradisjoner som ligger langt fra nordmenn og at de trenger mer oppfølging vedrørende

helse, barneoppdragelse og arbeid (Meld. St. 84 (1978-1979), s. 48-52). Ekvivalenskjeden som

fyller den tomme betegner 'flyktning' med mening i 1970-årene, iakttas å inneholde elementer

som 'politisk aktiv', 'andre kulturtradisjoner', 'andre religioner', 'sosiale, psykiske og fysiske

handikapp' og at det i sammenheng med arbeid kan oppstå uønskede problemer. Dette

understøttes i et sitat fra meldingen der det står at mange flyktninger mangler kvalifikasjoner som

er etterspurt i det norske arbeidslivet (Meld. St. 84 (1978-1979), s. 52). På bakgrunn av dette skal

det ikke være mer enn 25 prosent utenlandske arbeidstakere innenfor spesifikke bransjer, fordi en

for høy prosent kan føre til uønskede problemer. "Norsk arbeidsliv har av mange årsaker i meget

liten grad vært i kontakt med andre nasjonaliteter, kulturer og etniske grupper. For å hindre at det
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oppstår konflikter på dette grunnlag, bør arbeidstakere fra andre land gradvis absorberes i det

norske arbeidsliv" (Meld. St. 84 (1978-1979), s. 52). Det at flyktningene artikuleres som

annerledes enn nordmenn er også med på å sette rammene for flyktningdiskursen. En diskurs blir

avgrenset gjennom at elementer som har en relasjon og er like hverandre blir satt opp i forhold til

hva de ikke er (Laclau, 2002, s. 138). Flyktningene blir her konstruert som noen som ikke er som

nordmenn, og dermed skaper dette et skille mellom flyktningdiskursen og en diskurs som

omhandler hva det vil si å være norsk.

Tomme betegnere er det eller de begreper som danner sentrum i en hegemonisk diskurs og som

diskursens innhold organiserer seg rundt. Her er det den tomme betegneren 'flyktning' som står i

sentrum av diskursen og praksiser, normer og utsagn skjer i relasjon til hvordan flyktninger blir

artikulert. Dette skaper også rammer for hvordan de politiske aktørene kan handle. Den meningen

som begrepet flyktning inneholdt på 1950-tallet, iakttas ikke å være den samme som de norske

myndighetene artikulerer flyktninger som på 1970-tallet. Dermed er det her snakk om en

dislokasjon av begrepet med en påfølgende reartikulering. Reartikuleringen av flyktningbegrepet

skaper et bilde av 1970-tallets flyktninger som annerledes og uten forventninger om at de skal bli

helt norske, i motsetningen til ungarerne som kom på 1950-tallet. Denne observasjonen bygger på

utsagn vedrørende integreringspolitikken som ble drevet på denne tiden. Her er det et stort fokus

på at flyktningene skulle bevare sin egen identitet i tillegg til at de skulle bli en del av det norske

samfunnet. 

5.1.4. Bosniere på 1990-tallet, det "tosporede løpet" 

Som et resultat av krigen i Bosnia, kom det rundt 13 tusen bosniske flyktninger til Norge mellom

1992 og 1993. Det var også i denne perioden det oppstod en ny flyktningpolitikk i Norge.

Grunnideen i denne politikken var at flyktningene skulle vende tilbake til hjemlandet innen fire

år. Det skulle også skapes en helhetlig flyktningpolitikk (Altamirano et al., 1998, s. 40). Den

helhetlige flyktningpolitikken skulle skape en sammenheng mellom fredsmekling, nødhjelp,

bistand og flyktningspørsmål. Flyktningene skulle tilbys beskyttelse, men ikke et nytt hjemland.

Dermed fikk bosnierne midlertidig kollektiv beskyttelse, men med et større fokus på

tilbakevending enn tidligere (Meld. St. 17 (1994-1995), s. 69). Dette ble begrunnet med at
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erfaring fra de chilenske flyktningene hadde åpnet opp for muligheten for tilbakevending.

Samtidig som det ble åpnet opp for tilbakevending av flyktningene, ble de også innlemmet i

integreringsprogrammer rundt om i landet. Denne todelingen ble kalt et "tosporet løp". Siden

krigen i Bosnia varte mye lenger enn først antatt, fikk flyktningene etter fire år valget om de ville

bli eller returnere. På grunn av krigens varighet lot ikke tvungen tilbakesending seg

rettferdiggjøre av de norske myndighetene. Derimot ble det fokusert på tilbakevending i

"verdighet" og "trygghet" etter Dayton-avtalen i 1996 (Altamirano et al., 1998, s. 73). Dermed

skiftet også myndighetene fokus og konsentrerte seg om de som ville tilbake, for så å kunne

"hjelpe dem tilbake". 

I Melding til Stortinget 17 (1996-1997) vises det til statistikk som artikulerer at flyktninger har

lavere inntekter enn folk flest og er overrepresentert blant mottakere av sosialstønad (Meld. St. 17

(1996-1997), s. 33). I tillegg iakttas det at det at er en høyere andel arbeidsløshet i denne gruppen.

Det blir dermed et økt fokus på muligheter til selvhjelp og til å bli en økonomisk og aktiv del av

samfunnet. Det artikuleres videre at flyktninger kan ha "Sammensatte motiver for å forlate et

hjemland som fortsatt er langt fattigere og mer utrygt enn et land som Norge" (Altamirano et al.,

1998, s. 48). Dette, i tillegg til gjentatt bruk av ordet 'midlertidighet' i både Meldinger til

Stortinget og annet materialet, bidrar til å skape en forestilling av de bosniske flyktningene på

siden av det norske samfunnet. I en tverrfaglig rapport (KAD, 1992) som blir omtalt i boken "En

ny flyktningpolitikk i Norden" fremgår det også at "Erfaring tilsier at de som mestrer

eksiltilværelsen best, også er de som mestrer en ofte vanskelig retursituasjon best" (Altamirano et

al, 1998, s. 55). Erfaring det henvises til her, er erfaringen fra de chilenske flyktningene på 1970-

tallet hvor rundt 1000 stykker i ettertid har valgt å vende tilbake til Chile. Altamirano et al.

(1998) argumenterer derimot mot påstanden om dette med at dette er ressursterke mennesker som

uansett har hatt et bedre utgangspunkt til å takle uforutsigbarhet, integrering og retur enn andre

grupper.

'Midlertidighet' er et gjentagende begrep i det empiriske materialet om de bosniske flyktningene,

både i Melding til Stortinget 17 fra 1994-1995, 1996-1997 og 2001-2002, i "Norsk

innvandringshistorie" (2003) og i "En ny flyktningpolitikk i Norden" (1998). Dermed er dette et

begrep som iakttas som sentralt i 1990-tallets flyktningdiskurs i Norge. Nå ble det ikke slik at
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majoriteten av de bosniske flyktningen endte opp med å være midlertidige i Norge, men dette

begrepet preget de konkrete politiske forslagene og omtalen av denne flyktninggruppen.

Holdninger som at: "Det er ikke nødvendigvis slik at alle flyktninger som kommer til Norge

ønsker å bli her for resten av livet" (Altamirano et al. 1998, s. 83) blir til en viss grad brukt for å

forsvare denne tids flyktningpolitikk og muliggjør også politikk som åpner opp for retur. Når

'midlertidighet' blir brukt for å beskrive flyktningene sammen med uttrykk som 'mottakere av

sosialstønad', at de har høyere arbeidsløshet enn andre deler av befolkningen i tillegg til at de har

'sammensatte motiver' for å komme til Norge, konstrueres det en ekvivalenskjede av ord og

uttrykk som modifiseres i relasjon til hverandre. Det er denne kjeden som fyller den tomme

betegneren med mening og som resten av diskursen organiserer seg rundt.

Det uttalte målet om tilbakevending av bosniere, er en eksplisitt referanse hva angår kilder.

Fokuset på tilbakevending og midlertidighet iakttas videre som en dislokasjon av begrepet

flyktning. Dette skyldes at ungarerne og chilenerne ble iakttatt som grupper av flyktninger som

skulle bli norske. Bosnierne ble derimot i tillegg artikulert som 'midlertidige', og en 'flyktning'

kan ikke både være midlertidig og konstant samtidig. Begrepet blir dermed for spesifikt og mister

sin identifiseringsevne. Målet fra start av var å tilbakeføre flest mulige hvis forholdene lå til rette

for det. Etter politisk press og en krig som ikke etterlot mye rom for tilbakeføring, ble dette gått

tilbake på. Da var derimot frøet allerede sådd og dette har preget Norges håndtering av

flyktninger siden. Faktorer som at situasjonen i Bosnia ikke tillot retur av de bosniske

flyktningene, tvang politikerne til å endre en del av sin politikk. Samtidig så kunne de også

forsvare seg ved at dette var noe de hadde tatt høyde for og flyktningene var blitt innlemmet i

integreringsprogrammer som skulle muliggjøre utdannelse, arbeid og deltakelse i det norske

samfunnet. 

5.1.5. Integrering som en tom betegner

I det empiriske materialet og analysen av flyktningdiskursen fra 1950 til 2000, fremgår det i

tillegg til artikuleringer av flyktninger, også forskjellige artikuleringer av hva som iakttas som

'integrering.' Dette viser at integreringsbegrepet har blitt reartikulert og at en diskurs kan ha flere

tomme betegnere som det hegemoniske prosjektet organiserer seg rundt. Det som ble ansett som
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vellykket integrering av de ungarske flyktningene var at de skulle assimileres og komme fort i

arbeid og på denne måten bli norske ved å bidra til det norske velferdssamfunnet. Her er det altså

arbeid og assosiasjoner til hva det å bidra positivt til samfunnet er, som utgjør hva som oppfattes

som vellykket integrering. Det oppstod en reartikulering av integreringsbegrepet fra 1970-tallet

der de kulturelle aspektene ved flyktningenes liv ble en del av diskursen. Her handlet det om at

flyktningene skulle beholde sine kulturelle særtrekk samtidig som de skulle tilegne seg den

norske levemåten. Samtidig blir deltakelse i arbeidslivet også fremhevet som et nødvendig

verktøy for vellykket integrering hvor "arbeidstakere fra andre land sakte skal absorberes inn i det

norske arbeidslivet" (Meld. St. 84 (1978-1979), s. 52). Denne artikuleringen underbygger

argumentet om at vellykket integrering både har kulturelle trekk og handler om aktiv deltakelse i

arbeidslivet. 

1990-tallets tosporede løp er igjen en reartikulering av integreringsbegrepet. Her ble flyktningene

innlemmet i integreringsprogrammer samtidig som mulighetene for retur ble holdt åpne.

Uttrykket ‘midlertidighet’ som inngår i ekvivalenskjeden som fyller ‘flyktning’ med mening, kan

også iakttas å fylle ‘integrering’ med mening. Ved å artikulere flyktningene som midlertidige og

holde mulighetene for retur åpne, handlet ikke integrering av de bosniske flyktningene lenger om

å fornorske dem. Det kan heller antas at målet var å skape borgere som aktivt kunne bidra til

Norge så lenge de oppholdt seg i landet. For å kunne bidra er det derimot viktig å kunne språket,

sosiale koder og det politiske systemet. På grunn av dette kan det argumenteres for at

reartikuleringen av integreringsbegrepet på 1990-tallet handlet om at vellykket integrering av

flyktningene betydde at de ble bidragsytere til det norske velferdssamfunnet, og ikke ytere av

sosialhjelp. Derfor er det også to integreringsbegreper; kulturell integrering og arbeidsintegrasjon.

Det er derimot vanskelig å adskille disse to begrepene, da det blant annet argumenteres for at

flyktningene kan få kulturell integrasjon gjennom å være aktive deltakere i arbeidslivet. Dermed

argumenteres det her for at begge begrepene inngår i en ekvivalenskjede som er med på å fylle

den tomme betegneren 'integrering' med mening som er et av sentrene i den hegemoniske

flyktningdiskursen. 
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5.1.6. Kontinuitet og dislokasjon 

En fremtredende forskjell mellom de ungarske flyktningene og de chilenske og bosniske, er

måten de ankom Norge på. De ungarske flyktningene befant seg hovedsakelige i leire i Østerrike

og ble valgt ut og hentet til Norge. Blant de chilenske flyktningene var det noen som fikk hjelp av

den norske ambassaden i Chile til å komme seg ut, andre fikk tak i falske papirer og ankom

Norge på egen hånd. Blant de bosniske flyktningene, ankom de aller fleste på egen hånd. Dette

aspektet kan ha hatt noe å si for de norske myndighetenes iakttagelse av flyktningene da de hadde

relativt mye kontroll over hvilke ungarere som kom til Norge, og relativt liten kontroll over de

bosniske. Det som er felles for alle disse tre gruppene er at de ut i fra FNs diskursivt konstruerte

begrep flyktning, ble tillagt et sett med rettigheter, som for eksempel beskyttelse av den norske

nasjonalstaten. Det som derimot skiller seg ut er de norske myndighetenes tolkning av

definisjonen og dermed også hvilke rettigheter og muligheter flyktningene fikk i Norge. 

Det observeres også at det er tre forskjellige tilnærminger de norske myndighetene har hatt i

mottaket av disse gruppene med flyktninger. På 1950-tallet var fokuset først og fremst

assimilering og myndighetene artikulerte flyktningene som blivende nordmenn - det var dermed

heller ingen forventning om at flyktningene skulle vende tilbake til sine opprinnelige hjemland

når de først hadde ankommet Norge. 1970-tallet var i motsetning preget av artikuleringer av

flyktninger som til dels annerledes fra nordmenn med "kulturer som ligger fjernt fra europeere"

(Meld. St. 84 (1978-1979), s. 30). Her iakttas det at det har skjedd et skifte fra assimilering til

integrering hvor flyktningene skal få beholde sine kulturelle særtrekk og identitet, samtidig som

de skal bli en del av det norske samfunnet. Åpningen for tilbakevending til hjemlandet er

ytterligere mer tilstedet, selv om det ikke blir lagt til rette for det. Artikuleringene av de bosniske

flyktningene dreide seg i hovedsak om en forståelse av dem som 'midlertidige' med sammensatte

motiver. På grunn av dette dreide mottagelsen av de bosniske flyktningene seg om å både

forberede dem på retur og på å integrere dem. Dette ble begrunnet med at godt integrerte

flyktninger også mestrer en retursituasjon bedre. Dermed var det "tosporede løpet" ansett for å

være gunstig hvis flyktningene endte opp med å bli og hvis Norge fikk returnert dem tilbake til

Bosnia.
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5.1.7. Delkonklusjon

På bakgrunn av det fremanalyserte materialet, iakttas det at det oppstod en dislokasjon med en

påfølgende reartikuleringsprosess av flyktningbegrepet fra 1950-tallet til 1970-tallet. 'Flyktning'

gikk fra å bli artikulert som en blivende, hardtarbeidende nordmann og et økonomisk bidrag til

samfunnet, til en som skulle skal få beholde sin kultur og "sakte absorberes inn i arbeidslivet for å

unngå konflikt" (Meld. St. 84 (1978-1979), s. 52). Videre har det blitt iakttatt at det på 1990-tallet

igjen oppstod en reartikulering av flyktningbegrepet. Her ble ordet 'midlertidighet' ofte brukt for å

beskrive flyktningenes opphold i Norge. Flyktningene ble artikulert som midlertidige, de skulle

ikke oppholde seg i Norge lenger enn nødvendig og det var et uttalt ønske om at så mange som

mulig skulle vende tilbake til sine opprinnelige hjemland så snart situasjonen tillot det. Videre har

'flyktninger' blitt konstruert som noen som oftere er mottakere av sosialhjelp og at det finnes en

høyere andel av arbeidsløse i denne gruppen enn andre. Hva som artikuleres som vellykket

integrering blir også en del av flyktningdiskursen. Integreringsbegrepet har dermed også blitt

reartikulert i takt med flyktningbegrepets reartikuleringsprosesser.

5.2. Analysedel 2

I analysedel 2 undersøkes arbeidsspørsmålene "Hvordan blir begrepet 'flyktning' tilskrevet

mening historisk?" og "Hvordan har begrepets innhold endret seg etter dislokasjonen sommeren

2015?" For å besvare spørsmålene, vil flyktningdiskursen fra 2000 til 2016 bli analysert. Denne

analysen er delt opp i tre deler. Først analyseres artikuleringene av 'flyktninger' fra 2000 til rundt

2010. Deretter fra 2010 til sommeren 2015, og til slutt undersøkes det hvordan artikuleringen av

flyktningbegrepet har endret seg etter flyktningkrisen fra midten av 2015 til i dag. Denne

analysen baserer seg på Meldinger til Stortinget og annet materialet publisert av de norske

myndighetene vedrørende flyktninger. Resultatene herfra vil videre bli satt i kontekst med det

analyserte materialet i analysedel 1 for å vise kontinuitet og dislokasjoner i moderne, norsk

flyktningdiskurs. 

5.2.1. Den norske flyktningdiskursen etter 11. september

Den norske flyktningdiskursen er ikke lukket og kan dermed la seg påvirke av globale hendelser,

andre lands politiske kommunikasjon og lovgivning. Dette skyldes at den tomme betegnerens
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mening artikuleres fra hele det diskursive feltet, og ikke kun fra diskursen i seg selv. I tillegg

inneholder tomme betegnere reartikuleringer av tidligere artikuleringer og inneholder dermed

gjentagelser fra tidligere diskurser, men i en ny form og ny sammenheng. I Melding til Stortinget

19 (2002-2003) kommer dette frem der de norske myndighetene skriver at: 

"De største utfordringene det internasjonale samfunn står overfor er

grenseoverskridende i sin natur. Terrorisme og internasjonal organisert kriminalitet,

narkotika-, våpen og menneskesmugling, flyktninger, spredning av dødelige

sykdommer, fattigdom og global miljøforurensning, er problemer som må løses

gjennom internasjonalt samarbeid." (Meld. St., 19 (2002-2003), s. 12).

De norske myndighetenes artikulering av flyktninger som en internasjonal utfordring på lik linje

med de andre faktorene, iakttas her som en radikal overgang fra tidligere flyktningdiskurser. I

Melding til Stortinget 17 (2001-2002) blir det lagt frem at en massetilstrømning av flyktninger

anses å kunne true grunnleggende samfunnsverdier og at det dermed er viktig å forberede seg på

en slik situasjon for å forhindre dette (Meld. St. 17 (2001-2002), s. 80). 'Flyktning' artikuleres her

som en global trussel mot det norske samfunnet og skiller seg derfor fra tidligere diskurser.

Artikuleringene i tidligere diskurser var mer rettet mot flyktningene som potensielle bidragsytere

og/eller som midlertidige borgere i påvente av returnering til sine opprinnelige hjemland, enn

som en potensiell trussel som preger 2000-tallets flyktningdiskurs. 

Flyktningbegrepet blir tillagt mening gjennom en ekvivalenskjede som fyller den tomme

betegneren med mening. Det iakttas her at ekvivalenskjeden består av uttrykk som ‘å true

grunnleggende samfunnsverdier’, 'utfordring' og 'problem'. Siden den tomme betegneren er

sentrumet i diskursen som alt annet organiserer seg rundt, vil det i dette henseende bety at å forstå

flyktninger som 'truende,' 'utfordrende' og 'problematiske', står i relasjon til resten av de

diskursive praksisene. Som vist i analysedel 1 om den hegemoniske flyktningdiskursen om de

bosniske flyktningene, handlet datidens artikuleringer av 'flyktning' om dem som midlertidige. På

starten av 2000-tallet kan det iakttas et skifte, en reartikulering av begrepet, som ikke lenger bare

artikulerer flyktningene som midlertidige, men også som et problem for de norske myndighetene.

Det er her viktig å påpeke at en reartikulering ikke nødvendigvis betyr at det tas i bruk helt nye
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ord og uttrykk for å beskrive flyktningene, men at tidligere brukte ord og uttrykk, og nye, kjedes

sammen på nytt og dermed skaper en ny mening i sin nye sammensetning. Reartikuleringen kan

også identifiseres i nye begreper som ble tatt i bruk for å beskrive flyktninger. I tillegg til de

allerede nevnte utsagnene og begrepene, iakttas det også at uttrykk som ‘svak samfunnsgruppe’

(Meld. St. 50 (2002-2003), s. 64) og 'mottakere av sosialhjelp og bostøtte' (Meld. St. 31 (2006-

2007), s. 64) blir brukt i sammenhenger der myndighetene artikulerer flyktninger.

Det kan diskuteres om denne radikale endringen i artikuleringen av flyktningbegrepet kan skyldes

utenforliggende faktorer som for eksempel terroraksjonene 11. september 2001 og den

påfølgende krigen mot terror. I etterkant av disse handlingene økte mistroen til muslimer og

arabere fra amerikanske myndigheter, noe som kan ha påvirket den norske flyktningdiskursen.

Dette skyldes at av de flyktningene som kom til Norge på 2000-tallet, tilhørte en stor andel det

islamske trossamfunnet. I tillegg kom mange fra områder som av amerikanske myndigheter ble

ansett som farlige på grunn av høy fare for terror. Denne direkte påvirkningen fra den

amerikanske flyktningdiskursen til den norske kan forklares med den økte globaliseringen i

verden og Norges komplekse relasjon til NATO og USA. I tillegg har Norge bidratt med NATO-

styrker til blant annet Afghanistan, noe som gjør at Norge ble direkte involvert i krigen mot

terror. Det kan derfor argumenteres for at terrorhandlingene den 11. september, og den

påfølgende krigen mot terror, utløste en dislokasjon også i den norske flyktningdiskursen med en

påfølgende reartikulering av begrepet flyktning. At den norske flyktningdiskursen har blitt

påvirket av hendelser som terrorangrepene i USA, skyldes at flyktningdiskursen også artikuleres

fra det diskursive feltet internasjonal politikk. Det er ikke bare internasjonal politikk som kan ha

påvirket 2000-tallets flyktningdiskurs, også flere nasjonale aspekter koblet til Norges

artikuleringer av seg selv som en velferdsstat, kan spores i diskursen.

5.2.2. Økonomiske aspekter av 2000-tallets flyktningdiskurs

Utover 2000-tallet økte fokuset på de antatte økonomiske utfordringene flyktningene

representerer for Norge. Dette kommer frem i en artikulering av 'flyktninger' som mottakere av

sosialhjelp med en lavere sysselsettingsgrad enn resten av befolkningen. Dette, i kombinasjon

med lavere norskkunnskaper og større helseproblemer, konstruerer flyktningene som en
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utfordringer for samfunnet. Dette resulterer i en gradvis økning av midler øremerket integrering

og sysselsettingstiltak for flyktninger utover 2000-tallet. Det fremgår videre av kildematerialet at

det er menn og unge gutter med flyktning- og innvandringsbakgrunn som artikuleres som mest

utsatte for å utvikle det som omtales som 'problemadferd' (Meld. St. 8 (2008-2009), s. 164). I

tillegg har også denne gruppen høyere sannsynlighet enn resten av befolkning til å være tilknyttet

negative ungdomsmiljøer, til å vokse opp i fattigdom og lavere grad av nettverksbygging på

grunn av lavere deltakelse i fritidsaktiviteter (Meld. St. 8, (2008-2009), s. 164). Når uttrykkene

kjedes sammen med resten av elementene i ekvivalenskjeden, skapes det en relativ tydelig

forestilling av hvordan myndighetene artikulerer 'flyktning' som på 2000-tallet. Dette bildet

portretterer flyktninger som en 'utfordring', et 'problem', en 'økonomisk utgift', som folk med

'potensiell problemadferd', som 'fattige', og i tillegg en 'svak samfunnsgruppe med større

helseproblemer enn resten av befolkningen'. Dette artikulerer videre referanser til den norske

velferdsdiskursen som vil bli diskutert i analysedel 3.

5.2.3. Flyktningdiskursen fra 2010-2015 

Videre utover 2000-tallet iakttas det en kontinuitet i flyktningdiskursen med et økt fokus på

bosetting av flyktningene og Norges humanitære ansvar på dette området. Det er fortsatt et fokus

på å øke graden av sysselsetting og på flyktningenes helseproblemer, da spesielt i sammenheng

med psykiske traumer og hvilke utfordringer disse bringer med seg for mottak og behandling. Det

fremgår av Melding til Stortinget 6 (2012-2013) at menn artikuleres som overrepresentert blant

de som søker beskyttelse i Norge (Meld. St. 6 (2012-2013), s. 14). Det fremgår også av materialet

at flyktninger artikuleres som flyktninger fra fattige, konfliktfylte land som mangler utdanning og

arbeidserfaring og som lett kan brukes i det norske arbeidsmarkedet (Meld. St. 6, (2012-2013), s.

20). Mangelen på arbeidserfaring og utdanning artikuleres som en særlig utfordring for systemet

og krever en økt grad av individuell tilrettelegging, noe som koster den norske stat penger. Som

på tidlig 2000-tallet, er de økonomiske utfordringene flyktningene representerer for Norge en del

av artikuleringsprosessen av flyktningbegrepet. Dette artikulerer en forestilling av flyktningene

som en økonomisk byrde heller enn en ressurs, spesielt siden det iakttas at mange sliter med å

finne relevant arbeid og derfor er høyere forbrukere av velferdsordninger. Et siste og viktig

tillegg er det økte fokuset på kravet om å verifisere sin identitet. For at en flyktning som kommer

38



til Norge skal bli iakttatt som en flyktning og dermed få tilsvarende rettigheter, må personen

kunne vise frem identitetspapirer eller på annen måte bevise overfor myndighetene at

vedkommende har behov og rett til asyl. Ekvivalenskjeden iakttas på bakgrunn av dette å få

tilføyd begreper som 'menn' og 'økonomisk utfordrende.' 

5.2.4. Syriakrigen og flyktningkrisen

Borgerkrigen i Syria startet i forlengelse av den Arabiske våren i 2011. Konflikten består av

mange parter med forskjellige interesser, religioner, etnisiteter og politiske mål. Den parten i

konflikten som har fått størst oppmerksomhet, og som artikuleres som den farligste av mange

stater, er Den Islamske Stat (IS). IS’ inntog i Syria og de brutale kampene, i kombinasjon med de

andre krigene og urolighetene i Midtøsten, har resultert i et mye større antall flyktninger og

asylsøkere til Norge og de andre skandinaviske landene enn tidligere forventet. I 2015 ble det

registrert 31 145 asylsøknader i Norge, nesten tre ganger så mange som i 2014. Det antas at 12

millioner syrere er på flukt hvor 7,6 millioner av dem er internt fordrevne (Amnesty: Flyktninger

fra Syria, 2016). 95 prosent av de resterende 4,4 millionene befinner seg i nabolandene og resten

prøver å komme seg til Europa. 

Mellom april og september 2015 ble det publisert tre fotografier som rørte en hel verden og

befant seg på fremsiden av flere aviser. En diskurs består som nevnt av ord, uttrykk og praksiser.

Videre forstår Laclau alle språklige og ikke-språklige praksiser som utsagn og dermed kan også

bilder og fotografier innenfor diskursteorien forstås som artikuleringer og utsagn. Dette skyldes at

i en artikuleringsprosess av et begrep som 'flyktning', knyttes det mening til den tomme

betegneren gjennom ord og uttrykk (Laclau, 2002, s. 140). Dette kan være med til å skape et

visuelt bilde av hvordan en flyktning fremstår for iakttageren og kan dermed skape et punkt for

identifikasjon. På grunn av dette kan et bilde også rokke ved en tom betegners mening og dermed

ha en dislokerende effekt på en diskurs. I tillegg kan bildet være med til å reartikulere den tomme

betegneren fordi det tilfører ny mening til begrepet og skaper et nytt punkt for identifikasjon av

hva en 'flyktning' er. 
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Det første fotografiet som ble publisert var av en far som holder rundt sitt barn. Det andre var av

en gravid kvinne som blir reddet opp av vannet etter at båten hun var i, sank. Det tredje

fotografiet var av en 3 år gamle gutt som lå død på stranden (se bilag 1). Det er disse tre

fotografienes forsterkende effekt på hverandre som antas å ha utløst en dislokasjon (Blommaert,

2015). Grunnen til dette er at disse tre fotografiene bryter med det tidligere bildet av hva og hvem

en flyktning er. Som vist i foregående avsnitt, har 2000-tallets artikulering av 'flyktning' i

hovedsakelig definert begrepet som at det er menn, uten arbeid og som på en eller annen måte

representerer noe som er fremmed og truende overfor den norske stat. De tre fotografiene bryter

derimot med disse artikuleringene ved at de handler om barn og mennesker i sine mest sårbare

øyeblikk. Videre blir krisen politisert fordi fokuset skifter fra å omhandle enkeltmennesker, til å

omhandle institusjonenes manglende evne til å håndtere flyktningkrisen. Siden fotografiene

bryter med tidligere artikulering av hvem og hva en flyktning er, kan det her snakkes om en

dislokasjon med en påfølgende reartikuleringsprosess.

De tre fotografiene fra sommeren 2015 er ikke unike i den grad at det ikke er første gangen

fotografi har øvet effekt på politikk eller historiske oppfattelser. I artikkelen "Changing the

Memory of Suffering: An Organizational Aesthetics of the Dark Side" (2014) av Bent Meier

Sørensen tas ikoniske fotografier fra andre verdenskrig og Vietnam krigen opp. Dette er

fotografiene av den unge jødiske gutten som blir hentet ut av Gettoen i Warszawa i 1943 og

bildet av den napalm-forbrente, nakne, vietnamesiske jenta Kim Phuc. Det siste bildet har fått en

del av ansvaret for å ha endret synet på Vietnamkrigen blant amerikanere, altså en dislokasjon av

diskursen rundt Vietnamkrigen. Det som er felles for disse fotografiene og fotografiene som ble

publisert sommeren 2015, er at de kan være tomme betegnere som får tilskrevet mening og

minner som forteller noe om tiden og verden fotografiene ble tatt i. De representerer ikke en

sannhet fordi fotografiets mening får mening ut i fra hvem som iakttar og artikulerer det, samtidig

er de alle ikoner som uttrykker det sårbare og lidende mennesket i en krise eller konflikt. Dette

skyldes også at det finnes en gjenkjennelsesfaktor i disse fotografiene, men meningen de blir

tillagt oppstår i relasjon til diskursen og det diskursive feltet. Dermed kan det argumenteres for at

bilder og fotografier er "sanne" tomme betegnere. Det vil si at bilder i kraft av deres overskudd av

betydningsmuligheter fremstår som helt tømt for innhold som for eksempel demokrati, frihet eller

flyktning. Bildenes evne til å være tomme betegnere kan i seg selv ha en dislokerende effekt i den
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grad de blir et nytt identifiseringspunkt for aktører i det diskursive feltet. Det at man selv

artikulerer bildenes mening ut i fra den konteksten man iakttar dem fra, gjør dermed bildene til

tomme betegnere som på lik linje med begreper, kan utsettes for en reartikuleringsprosess og

derfor få ny mening. Dette skyldes også at det finnes en gjenkjennelsesfaktor i disse bildene;

samtidig som de representerer en moderne krise, minner de også om siviles lidelser fra tidligere

kriser. 

5.2.5. Reartikuleringsprosessen 

Det kan være utfordrende å undersøke konkret hvordan flyktningbegrepet har blitt artikulert etter

den antatte dislokasjonen sommeren 2015. Dette skyldes at det er vanskelig å iaktta når noe

starter og slutter i en slik prosess. Det kan også antas at det fortsatt pågår en

reartikuleringsprosess rundt flyktningbegrepet som et resultat av dislokasjonen, og at diskursen

dermed er i ferd med å fikseres. Dette betyr derimot ikke at det ikke er mulig å iaktta noen av de

nye elementene som er kommet til ekvivalenskjeden som fyller den tomme betegneren med

mening. 

I Proposisjon 1 S (2015-2016) fra Det Kongelige Justis- og Beredskapsdepartement som ble

publisert etter dislokasjonen av diskursen sommeren 2015, står det at det er mange eksempler på

at asylinstituttet blir misbrukt og at det er personer som reiser på ferie til landet de har flyktet fra

kort tid etter at de har fått beskyttelse i Norge (Prop. 1 S (2015-2016), s. 17). I tillegg iakttas det

at det å overføre flyktninger til andre land er svært ressurskrevende og at det er en "(…)

utfordring å velge ut flyktningene som både har evne og vilje til å bli aktive deltakere i norsk

arbeids- og samfunnsliv." (Prop. 1 S (2015-2016), s. 173). På grunn av dette vil myndighetene

sette nye uttakskriterier der flyktninger som det artikuleres har størst sjanse for å bli vellykket

integrert, skal prioriteres (Prop. 1 S (2015-2016), s. 173). Dette prioriterer kvinner, barnefamilier

og personer med relevant utdanning og yrkeserfaring. Personer som myndighetene anser har

uønsket adferd og holdninger skal derfor i utgangspunktet ikke tas ut. Det fremgår også av

Proposisjonen at på grunn av sikkerhetssituasjonen i Midtøsten, øker behovet for Politiets

Sikkerhetstjenestes (PST) bistand i uttak av overføringsflyktninger (Prop. 1 S (2015-2016), s 20).

Dette begrunnes med at trusselen fra al-Qaida og IS er stor og at Norge ikke vil ta i mot
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flyktninger som kan være en trussel mot Norge. Det iakttas dermed at myndighetenes

artikuleringer av flyktninger etter sommeren 2015, hovedsakelig er sentrert rundt to motsatser;

hvem som Norge vil ta i mot og hvem som anses som truende. Artikuleringsprosessen består

dermed av elementer som artikulerer flyktningene som enten ønsket eller ikke. De som er ønsket

er de som kan integreres og bidra, og de som ikke er ønsket er motsatsen til dette. Dette skaper en

ekvivalenskjede og en differanskjede; en for flyktninger Norge mener kan få komme og en for de

som ikke får komme. Ekvivalenskjeden fyller den tomme betegner med mening og skaper et nytt

sentrum for den norske flyktningdiskursen. Differanskjeden avgrenser diskursen i den grad at den

etablerer hva som ikke inngår i den, altså flyktningene som er truende og som skal holdes utenfor

Norge. 

Det iakttas at fotografiene som oppgaven argumenterer for utløste en dislokasjon av diskursen, er

en del av reartikuleringen av flyktningbegrepet. Av Proposisjon 1 S (2015-2016) fremgår det at

kvinner og barnefamilier skal prioriteres i uttaket av overføringsflyktninger fordi de artikuleres

som de mest sannsynlige å oppnå en vellykket integrering av. Samtidig kan det identifiseres visse

likheter med diskursen fra tidligere på 2000-tallet hvor flyktninger ble artikulert som truende

menn. Når barn og kvinner artikuleres som ''ønskelige'' flyktninger, endrer dette

flyktningdiskursen og dermed også det politiske handlingsrommet myndighetene har å bevege

seg innenfor. Selv om kvinner og barnefamilier får denne rollen, kan det også iakttas at det i

reartikuleringsprosessen finnes elementer som har likheter med artikuleringsprosessen etter

terrorangrepene 11. september 2001. Dette kan skyldes at disse to separate hendelsene har hatt

lignende effekter på diskursene fordi begge har utløst store dislokasjoner hvor reartikuleringen av

flyktningbegrepet har skjedd i et diskursivt felt som har vært preget av kriger, lidelser og nye

fiendebilder.

En politisk hegemonisk diskurs er en midlertidig fiksering av kontingens, og er også det seirende

prosjektet i en antagonistisk kamp om retten til å definere noe (Laclau 1996, Hansen, 2006, s.

39). En diskurs tillegges mening fra hele det diskursive feltet der det kan være mange aktører,

blant annet forskjellige politiske partier. Etter dislokasjonen sommeren 2015 var det derfor flere

prosjekter som kjempet om retten til å definere hva, hvem og hvordan en flyktning er. Plutselig

ble det et stort fokus på å hjelpe og mange av initiativene til hjelpearbeid kom fra private
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personer og aktører. Også de norske myndighetenes fokus ble endret og mer penger ble

budsjettert til å bistå hjelpearbeidet i Middelhavet. Til tross for at mange umiddelbart etter at

proporsjonene av flyktningkrisen ble kjent, argumenterte for at Norge skulle ta i mot mange flere

flyktninger, har politikken i ettertid dreid seg om å hjelpe i nærområdene og begrense antallet

som ankommer Norge. Dette er argumenter som er kjent fra tidligere flyktningdiskurser i Norge,

og det iakttas derfor at dette er reartikuleringer av tidligere utsagn. 

På regjeringens hjemmesider finnes det en tidslinje over det som omtales som asylsituasjonen fra

2015 og 2016 (Tidslinje: Asylsituasjonen, Stats. Kontor). I en pressemelding fra regjeringen

18.12.2015, uttalte innvandring- og integreringsminister Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet

(FRP) at "Asyltilstrømningen til Norge kan få store konsekvenser på flere samfunnsområder, som

velferdsmodellen vår, statsbudsjettet og kommunenes økonomi." (Tidslinje: Asylsituasjonen,

Stats. Kontor, 18.12.2015) Regjeringen har i ettertid oppnevnt et ekspertutvalg for å kartlegge

langsiktige konsekvenser av den økte strømmen flyktninger til Norge. Grensekontrollene har også

blitt skjerpet og flere tiltak har blitt iverksatt for å motvirke "godhetstyranniet" og for å føre en

'streng og rettferdig asylpolitikk'. Dette er alle virkemidler for å gjøre Norge mindre attraktivt for

asylsøkere, ifølge Listhaug. Som nevnt tidligere forbindes FRPs politiske plattform med en

innvandringsskepsis som kan ha hatt påvirkning på diskursen i reartikuleringsprosessen, da

politiske aktører kan bruke argumentative strategier for å styre diskursen slik at den representerer

deres syn på virkelighet og sannhet. Utsagn om at flyktningstrømmens konsekvenser for landets

økonomi, artikulerer ytterligere flyktninger som noe truende og tilfører elementer i

ekvivalenskjeden hvor flyktningenes intensjon ved å komme til Norge er å ta i bruk

velferdsgodene. Videre iakttas det at ved å skulle gjøre Norge mindre attraktivt for flyktninger,

degraderes også til en viss grad legitimiteten ved flyktningens beskyttelsesbehov. Dette skyldes at

det fremgår av utsagnene at flyktningenes hovedgrunn til å komme til Norge er for å utnytte

Norges velferdssystem. Dette kan igjen ytterligere anses som en argumentativ strategi fra FRP sin

side der de forsøker å få andre til å se verden med de samme brillene som dem, for dermed å

oppnå diskursivt hegemoni. 
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5.2.6. Terrorangrepene i Europas mulige påvirkning på diskursen

2015 var et år preget av hendelser utenfor norske myndigheters kontroll, men som har hatt stor

påvirkning på Norge og norsk politikk. På samme måte som terroraksjonene 11. september 2001

kan ha påvirket den norske flyktningdiskursen, kan de siste terroraksjonene i Europa ha påvirket

de norske myndighetenes iakttagelser og artikuleringer av flyktninger. IS har påtatt seg ansvaret

for terroren i Paris 13. november 2015 og Brussel 22. mars 2016. Dette er terrorangrep utført av

radikale muslimer og majoriteten av flyktningene som søker tilflukt i Europa har muslimsk

bakgrunn, i tillegg til at de direkte assosieres med IS siden mange flykter fra IS-kontrollerte

områder. Dette har tilført elementer som 'terror' og 'muslim' til ekvivalenskjeden som fyller den

tomme betegner 'flyktning' med mening. Resultatet av disse artikuleringene er blant annet

skjerpede grensekontroller og krav til at alle som skal inn i Norge kan fremvise gyldige

identifikasjonspapirer. I tillegg stiller det nye trusselbildet nye og skjerpede krav til de norske

myndighetene om å beskytte Norges innbyggere. Det nordmenn skal beskyttes mot er IS og det

har blitt spekulert i om IS-sympatisører med terrorplaner forsøker å komme seg inn i Europa

''forkledd'' som flyktninger. Mistenkeliggjøringen av flyktninger kan ha en fremtredende rolle i

artikuleringsprosessen. Flyktninger får lett merkelappen av å være "de andre". Det er noe

fremmed og annerledes og når det i løpet av kort tid skjer flere alvorlige terrorangrep i Europa, er

det lett å gi "de andre" skylden. Siden det her utgås fra at det nasjonal-politiske, diskursive feltet

blir påvirket av internasjonal politikk og hendelser, kan det også antas at terrorangrepene har

påvirket artikuleringene av flyktninger og det diskursive feltet artikuleringene stammer fra.

5.2.7. Delkonklusjon

Arbeidsspørsmålene som har blitt undersøkt i analysedel 2 er "Hvordan blir begrepet 'flyktning'

tilskrevet mening historisk?" og "Hvordan har begrepets innhold endret seg etter dislokasjonen

sommeren 2015?". Her har flyktningbegrepets historie fra rundt 2000 frem til i dag blitt analysert

med fokus på reartikuleringer som har bestått av utsagn om flyktninger som 'truende', 'menn' og

med 'muslimsk trosbakgrunn'. Disse artikuleringene stammer fra hele det diskursive feltet og det

har derfor blitt argumentert for at hendelser som terroraksjoner i andre land kan ha hatt

påvirkning på den norske flyktningdiskursen. Videre har dislokasjonen av flyktningbegrepet blitt

diskutert og analysert med utgangspunkt i tre fotografier som har fått ansvaret for både å
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dislokere begrepet og for å påvirke den nye artikuleringsprosessen. Kvinner og barn har fått en ny

rolle der de anses som mindre truende og lettere å integrere enn menn og skal derfor prioriteres i

utvelgelsen av hvem som får opphold. FRPs rolle i å styre diskursen i sin ønskede retning har

også blitt løftet frem. 

5.3. Analysedel 3

På lik linje med flyktningdiskursene før år 2000, kan det også iakttas i flyktningdiskursen etter

2000 at begrepet integrering kan ses som en tom betegner. Dette skyldes blant annet antagelsen

om at kvinner og barn er lettere å integrere enn menn. Det samme gjelder for de som det anses

har relevant arbeids- og utdannelsesbakgrunn i sammenheng med hva det er behov for i Norge.

Hva som er relevant blir derimot ikke spesifisert. Også her finnes det en direkte referanse til den

norske velferdsmodellen der de som artikuleres som lett integrerte, er de som antas kan bidra til

fellesskapet. I analysedel 3 vil det derfor analyseres og diskuteres hvordan flyktningkrisen, og

reartikuleringen av flyktningdiskursen, har potensiale til å dislokere den velferdshegemoniske

diskursen i Norge. Dette gjøres ved å ta utgangspunkt i det tidligere fremanalyserte materialet, i

tillegg til noe nytt materiale som omhandler hva som iakttas å definere den norske velferdsstaten

og modellen. I dette arbeidet vil proposisjoner og høringsnotater angående forslag til

innstramminger i utlendingsloven, stå sentralt. For å videre undersøke oppgavens problemstilling

tas det dermed utgangspunkt i arbeidsspørsmålet: "Hvordan har dagens flyktningdiskurs

potensiale til å dislokere den velferdshegemoniske diskursen?"

5.3.1. Hvordan har en krise potensialet til å dislokere et politisk hegemoni? 

Det oppnås en politisk hegemonisk diskurs når en partikulær størrelse oppfattes som universell

(Laclau 1996, Hansen, 2006, s. 39). Den tomme betegneren er det diskursen organiserer seg rundt

og dermed er den tomme betegner 'flyktning' et av meningssentrumene i flyktningdiskursen. Et

hegemonisk prosjekt er derimot aldri en absolutt sannhet, da dette ikke eksisterer innenfor

diskursteorien. Det betyr at den hele tiden kan utsettes for nye artikuleringsforsøk og at all

mening er kontingent. Som vist så langt i analysen, både i del 1 og 2, endrer artikuleringene og

iakttagelsene av flyktninger seg over tid. De blir tillagt forskjellig mening, og det er forskjellige

hegemoniske diskurser som blir dislokert og påfølgende reartikulert. Når det i denne oppgaven er
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fremanalysert at de ungarske flyktningene ble artikulert annerledes enn de chilenske, bosniske og

til slutt 2000-tallets flyktninger, med blant annet syriske flyktninger som eksempel, viser dette

hvordan diskurser er reartikuleringer av tidligere diskurser. Dermed argumenterer denne

oppgaven for at dagens flyktningkrise har potensiale til å dislokere et politisk hegemoni, på

samme måte som tidligere diskurser har blitt dislokert når den tomme betegneren har blitt for

spesifikk. Dislokeringer av den norske flyktningdiskursen har blant annet funnet sted når Norge

har tatt i mot nye og annerledes grupper av flyktninger enn tidligere. Dette kan skyldes at

flyktningenes opprinnelsesland, kultur og religion påvirker iakttagelsene av dem, hvor mening

også blir tillagt andre begreper som blir brukt for å beskrive flyktningene. Det er dermed ikke kun

begrepet flyktning som blir artikulert, men også hvem en ungarer, chilener, bosnier eller syrer

iakttas å være. Tidligere har flyktningdiskursen blitt dislokert på grunn av sin spesifiserte mening

om hva som artikuleres som 'flyktning'. Nå argumenteres det for at flyktningdiskursens

reartikulering etter flyktningkrisen har potensiale til å dislokere den velferdshegemoniske

diskursen da hva og hvem som skal inngå i velferdsstaten, får endret og spesifisert mening. 

Hvordan Norge iakttar og artikulerer flyktninger og deretter utvikler flyktningpolitikk, er

betingende for Norges fremtid som en velferdsstat. At flyktninger blir assosiert med terror og

radikal islam, setter betingelser for hvor mange Norge skal ta i mot og hvordan de skal integreres.

Det iakttas i denne oppgaven at Norge har tatt opp igjen en reartikulert versjon av det "tosporede

løpet" fra 1990-tallet der målet er at de syriske flyktningene skal returneres til Syria så fort det lar

seg gjøre for å gjenoppbygge landet (Tidslinje: Asylsituasjonen, Stats. kontor). Frem til det skal

de innlemmes i integreringsprogrammer slik at de kan være en ressurs for Norge frem til en

eventuell retur. Det argumenteres også for at de skjerpede grensekontrollene skal beskytte Norge

ved at man skal ha kontroll på hvem som kommer inn, og at kun de som har rett på det, skal få

asyl. Dette er for at de som letteste kan integreres og bidra til velferdsstaten, skal prioriteres, og

de som kan true velferdsstaten, stoppes. På grunn av dette kan 'integrering' ses som en tom

betegner som binder velferdsdiskursen og flyktningdiskursen sammen. Dette betyr at de blir

meningstilskrevet fra det samme diskursive feltet der vellykket integrering artikuleres som

vellykket integrering på arbeidsmarkedet, som igjen fører til vellykket kulturell integrering.

Gjennom vellykket integrering kan flyktningene bidra til velferdsstaten. I stedet for å true dens

eksistensgrunnlag kan de heller bli en del av systemet. 
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Det er når det oppstår mere presise kriterier for 'velferd' som et resultat av reartikuleringen av

flyktningdiskursen, at velferdshegemoniet kan dislokeres. Hva og hvem som skal inkluderes i

velferdsstaten får endret mening og velferdsbegrepet kan miste sitt identifiseringsgrunnlag. Dette

gjøres når 'flyktning' og 'integrering' artikuleres og hvordan dette står i relasjon til velferdsstaten

og fellesskapet. Historisk har velferdsstaten hatt som formål å sikre og beskytte norske borgere

og har dermed hatt en nasjonalstatlig forankring. Den nye diversiteten av borgere stemmer

derimot ikke lenger kun overens med det nasjonalstatlige, og det som tidligere har vært spesifikt,

skal nå favne om en bred gruppe mennesker med forskjellige nasjonaliteter og kulturer. Dette

viser videre at det kan finnes både en fysisk og abstrakt grense mellom de som skal inngå i

forsikringsfelleskapet, og de som skal ekskluderes fra det. Det fysiske blir avgrenset av Norges

grenser og det abstrakte avgrenses i kraft av hva velferdsstatens medlemmer ikke er; nemlig en

trussel mot fellesskapet. 

5.3.2. Flyktningdiskursen som en del av et politisk velferdshegemoni 

Elementene som utgjør ekvivalenskjeden som meningsutfyller den tomme betegneren 'flyktning',

stammer fra hele det diskursive feltet, og dermed fra flere partipolitiske forankringer. Dette

konstruerer de tomme betegnerne som identifiseringspunkter for flere ulike aktører. Samtidig

iakttas det at det er flere prosjekter om å tillegge 'flyktning' mening som finnes på det diskursive

feltet, og som dermed står i en antagonistisk relasjon til den hegemoniske diskursen det iakttas at

regjeringen representerer. Når det argumenteres for at den økte andelen av flyktninger til Norge

truer velferdsstaten, representerer ikke dette nødvendigvis alle de norske myndighetenes

standpunkt, men de som er bærere av den hegemoniske diskursen. Selv om det finnes en

hegemonisk diskurs, betyr ikke dette at det ikke finnes andre diskurser som har andre iakttagelser

og på et senere tidspunkt kan utfordre den hegemoniske diskursens artikuleringer. Dislokasjonen

av flyktningdiskursen observeres å skyldes flyktningkrisen som har oppstått som et resultat av

krigen i Syria. Dette har ført til en reartikulering av flyktningbegrepet i Norge hvor elementenes

organisering rundt den tomme betegneren har blitt endret. I tillegg har det også tilkommet nye

elementer som blir utgjort av nye begreper, utsagn, symboler etc., som artikulerer flyktninger på

en ny måte. Det iakttas dermed at flyktningdiskursen er i en prosess av fiksering av kontingens
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der de politiske aktørene som har tilgang til diskursen gjennom argumentative strategier kan styre

diskursen slik at de kan realisere sine egne hegemoniske prosjekter (Torfing, 2004, s. 14)

Flyktningdiskursen kan ses som en del av et velferdshegemoni av flere årsaker; Først og fremst

skyldes det artikuleringen av flyktningene som forbrukere av velferdsgoder. Artikuleringene av

velferd går forut for flyktningdiskursen og er derfor også det som muliggjør dagens artikuleringer

av flyktninger som en trussel mot velferdsstaten. I tillegg kommer Norges politiske og

humanitære ansvar for å ta i mot og beskytte flyktningene på grunn av sitt medlemskapet i FN.

Forsikring av borgere fra FN og fra nasjonalstaten er derimot to forsikringsrasjonaliteter som står

i et spenningsforhold. Det er to rettsordner hvor FN som en humanitær, politisk aktør har

forpliktet seg til å beskytte menneskers humanitet, og hvor dets medlemmer har gjort det samme.

Det vil si å beskytte fra forfølgelse, tortur og tilby trygghet, mat og medisin.

Forsikringsrasjonaliteten i nasjonalstaten bygger derimot på andre prinsipper hvor målet er å sikre

borgerne innad i landet ved blant annet kollektiv finansiering for å kompensere for de

eksisterende strukturelle ulikhetene i befolkningen. I prosessen med å beskytte, stilles det også

krav til at frem til at flyktningene kan forsørge seg selv, er det staten som står ansvarlig for å

forsørge dem. Dette er også en av grunnene til at flyktninger med oppholdstillatelse får

øyeblikkelig tilgang til folketrygden. Denne tilgangen kommer derimot ikke uten forventningen

om å bidra. I foregående flyktningdiskurs i Norge finnes det en del referanser til velferd og

velferdsstaten, men det iakttas at artikuleringer av flyktningenes mulige negative påvirkning på

velferdsstaten har økt etter dislokasjonen og i den påfølgende reartikuleringsprosessen.

Det iakttas i det empiriske materialet gjentatte implisitte og eksplisitte referanser til Norge som

velferdsstat. Som borger i en velferdsstat har man visse rettigheter og sikkerhet, men det er også

er forventning om at man skal yte etter evne og motta hjelp etter behov. Den moderne

velferdskapitalismen er i følge Lessenich (2011) basert på menneskets økonomiske mobilitet, og

på forsøket på å begrense denne mobiliteten. Det vil si at alle velferdsmodeller er bygget på å

avgrense den sosiale risikoen menneskets mobilitet medfører. Internt betyr dette å

institusjonalisere forsikringer mot risiko, for eksempel mot arbeidsledighet. Eksternt betyr det å

etablere et regime av sikkerhet og kontroll som muliggjør systematisk bruk av tvang, overtalelse

og vold mot mobile "ikke-nasjonale"-grupper. Dette innebærer blant annet eksklusjon av mobile
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grupper som ikke inngår i fellesskapet (Lessenich. 2011, s. 308). Når flyktninger blir artikulert

som 'mottakere av sosialhjelp', 'arbeidsløse' og som en 'trussel mot samfunnet', artikuleres de

samtidig som en trussel mot velferdsstaten, da de mottar hjelp før de yter (Tidslinje:

Asylsituasjonen, Stats. Kontor, 18.12.2015). Dette muliggjør også en eksklusjon av gruppen, da

velferdsstaten forsøker å begrense deres mobilitet "inn" i velferdsstaten. Videre muliggjør også

denne eksklusjonen bruk av tvang mot flyktningene der mobiliteten kan begrenses og kontrolleres

ved plassering i asylmottak.

Tidligere i denne oppgaven har det blitt argumentert for at den norske flyktningdiskursen ikke er

lukket og dermed kan bli påvirket av utenforliggende faktorer på det diskursive feltet.

Terrorangrepene 11. september 2001, 13. november 2015 og 22. mars 2016 kan dermed ha hatt

effekt på hvordan flyktninger blir artikulert. Hvordan Norge iakttar seg selv og artikulerer hva det

vil si å være norsk, altså en norsk-diskurs hvor 'nordmann' blir den tomme betegneren, kan også

ha påvirket flyktningdiskursen. Dette skyldes blant annet hvordan de norske myndighetene

artikulerer hva vellykket integrering er og hvordan man bidrar til den norske velferdsmodellen.

Flyktningdiskursen kan dermed bli plassert på det diskursive feltet hvor den inngår både i en

velferdshegemonisk, norsk- og global diskurs, der alle på sett og vis påvirker hverandre. I tillegg

er også dagens artikuleringer et resultat av blant annet reartikuleringer fra tidlig 2000-talls

diskurs. Det var spesielt her hvor de økonomiske aspektene av mottaket av flyktninger ble

artikulert og det kan spores i dagens diskurs visse reartikuleringer av disse begrepene som

'økonomisk utgift' og 'svak samfunnsgruppe'. 

5.3.3. Analyse av den norske velferdsmodellen 

Velferdsdiskursen i Norge iakttas i denne oppgaven å blant annet organisere seg rundt den tomme

betegneren ‘velferd’. Hva som artikuleres som velferd og hvilke rettigheter som er knyttet til de

aktørene som iakttas som inkludert i dette systemet, står dermed sentralt å undersøke for å forstå

hvordan den norske velferdssdiskursen kan påvirkes av flyktningkrisen. Rettigheter og sikkerhet

er elementer som får konkrete konsekvenser for de som faller inn under de diskursivt konstruerte

kategoriene velferdsstaten skal beskytte, inkludere og ekskludere. I dokumentet "Velferd og

migrasjon - Den norske modellens framtid" (Brochmann, 2011) defineres den norske

49



velferdsmodellen på følgende måte: 

"Den norske velferdsmodellen representerer et sett av ordninger f o r

inntektsoverføring for å sikre borgerne mot bortfall av inntekt, pga. alderdom eller

pga. tap av arbeid eller helse – og et sett av tjenester for å ivareta borgernes sosiale og

helsemessige behov, utdanning og omsorg. Modellen har vært karakterisert som

omfattende med hensyn til hva slags sosiale behov den søker å møte; som

institusjonalisert gjennom sosiale rettigheter som gir alle borgere rett til en anstendig

levestandard; og som solidarisk og universell – det vil si at velferdspolitikken har

vært rettet mot hele befolkningen og ikke bare mot særskilt utsatte grupper." (s.11)

(Egne understrekninger).

I dette sitatet iakttas det flere elementer som blir kjedet sammen og dermed modifiseres for så å

få ny mening og fylle den tomme betegneren ‘velferd’ med mening. De understrekete ordene kan

alene danne en ekvivalenskjede, men også hele sitatet iakttas som et meningstilskrivende element

til begrepet. Her blir det artikulert at gjennom borgernes inntektsoverføringer, kan staten stå som

forsikrer for borgernes rettigheter. Rettigheter og sikkerhet anses som sentralt i velferdsdiskursen

og dette er noe som skal sikre og gjelde for alle grupper i samfunnet. Derfor anses folketrygden

som hjørnesteinen i velferdsmodellen som skal sikre norske innbyggere fra vugge til grav.

Folketrygden er en fellesbetegnelse for stønader man har rett på ved medisinsk behandling,

arbeidsløshet, alder, uførhet, fødsel etc. og gjelder for alle som er bosatt i Norge, med noen få

unntak (Mæland & Hatland, 2015). Dermed er folketrygden alle innbyggernes sikkerhetsnett og

anses som en måte å redistribuere innbyggernes inntekter på så det gagner alle. Videre

karakteriseres velferdsstaten av universelle og individuelle rettigheter (Brochmann, 2011, s. 45).

Den norske velferdsmodellen skal bidra til høy yrkesdeltakelse, et regulert arbeidsliv og

likestilling. Dette betyr i praksis at det oppfordres og tilrettelegges for at alle som kan, skal

arbeide, men at de som ikke kan, skal sikres en levestandard på et visst nivå. Dette gjøres mulig

ved prinsippet om kollektiv finansiering for individuelle rettigheter. Det er en kollektiv, solidarisk

forsikringsordning som skal sikre alle innbyggere på tvers av generasjoner der den delen av

befolkningen som er i arbeid, dekker de som ikke er i arbeid sine sosiale stønader, utdannelse etc

(Brochmann, 2011, s. 48). 
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Den norske velferdsstaten er avhengig av høy yrkesdeltakelse og en relativt lik inntektsfordeling

for å opprettholde et universelt velferdstilbud. Den norske velferdsstaten ble til på 1950- og 1960-

tallet da trygdesystemet og de offentlige tjenestene innen helse-, sosial- og utdanningssektoren

ble utbygd. Utbyggingen og etableringen av velferdsstaten skjedde gjennom relativ konsensus på

tvers av det partipolitiske spekteret og anses i dag som et hegemonisk prosjekt og en objektiv

diskurs. Det vil si at artikuleringene av hva en velferdsstat er, er midlertidig fiksert og de

forskjellige partipolitiske konstellasjonene som har styrt Norge, har "arvet" denne diskursen.

Dette skyldes at forsikringsfellesskapet velferdsstaten representerer, umiddelbart fremstår som en

nøytral og teknisk løsning som bygger på solidariske prinsipper der man yter etter evne, og

mottar hjelp etter behov. Selv om det ikke kan spores at velferdsstaten har blitt utsatt for noen

direkte dislokasjoner i tidsperioden som undersøkes i denne oppgaven, kan det observeres at

begrepet har fått spesifisert mening. Dette kommer frem gjennom myndighetens artikuleringer av

hva velferd er, hvem som skal inkluderes i fellesskapet og hvem som representerer en trussel mot

det. Videre finnes det flere referanser til velferdsstaten og velferdsmodellen i det empiriske

materialet angående flyktninger. 'Flyktninger' blir artikulert som en av de sosiale gruppene

velferdsstaten skal være med på å sikre og som en gruppe som kan true sikkerheten til de andre

gruppene som skal sikres. Referansene det er snakk om er ungarernes inntreden i arbeidslivet som

bidrag til den norske velferdsstaten og flyktningers innlemming i arbeidslivet som et

integreringsverktøy. Vellykket integrering artikuleres som å være en del av den norske kulturen

og å være en aktiv del av arbeidslivet. Ved å være en aktiv del av arbeidslivet, deltar man i den

kollektive finansieringen av velferdsstaten og opparbeider seg retten til å bruke velferdsytelsene

ved behov (Brochmann & Hagelund, 2005, s. 26).

5.3.4. Velferdsstaten som et forsikringsfellesskap 

Francois Ewald (1991) forstår dagens samfunn som et forsikringsfellesskap bygget opp rundt

forskjellen risiko og forsikring. Hans artikkel "Insurance and Risk" handler om risiko og

forsikring som styringsteknologier ut i fra et Foucault- perspektiv. I denne oppgaven leses

derimot hans forståelse av disse styringsteknologiene i et Laclau-perspektiv der

forsikringsfellesskapet forstås som et politisk velferdshegemoni. Risiko forstås her som en
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uheldig hendelse som kan skje hvem som helst, når som helst. Ingen ting er en risiko i seg selv,

men samtidig kan hva som helst være risiko. Det er derfor man har forsikring så hvis ulykken er

ute, kan man få kompensasjon, økonomisk eller på andre måter. Risiko er kollektivt og er bare

mulig å kalkulere for når man tar med hele populasjonen. Forsikring som praksis bygger derimot

på en rasjonalitet om at noe er i stand til å transformere livet til enkeltpersoner og dermed også

for en hel populasjon (Ewald, 1991, s. 200). Staten som forsikrer kalkulerer dermed ut i fra

populasjonen deres behov og forsikrer deretter grupper. For eksempel er man ved arbeidsledighet

sikret tilgang til økonomiske støtteordninger og ved ulykker er man sikret medisinsk hjelp og

annen kompensasjon etter behov. Man får ikke igjen det man har mistet, men står heller ikke

igjen uten noe støtte eller hjelp. Grunnen til at velferdshegemoniet som utgjør

forsikringsfellesskapet Norge har i dag har blitt en slik politisk suksess, er i følge Ewald (1991) at

et forsikringsfellesskapet tilbyr mennesker å leve i et kollektivt fellesskap samtidig som de er frie

til å leve som selvstendige individer (s. 204). Det kollektive og det individuelle er egentlig to

størrelser som umuliggjør hverandre, men som blir muliggjort gjennom et forsikringsfellesskap.

Dette skyldes at forsikring kun kan dekke grupper og dette gjøres gjennom å sosialisere risikoen.

På denne måten blir hvert enkelt menneske også en del av helheten. Dermed er det å være en del

av forsikringsfellesskapet også å være en del av samfunnet i sin helhet, og kan iakttas som en

moderne form for sosial kontrakt hvor staten sikrer individet gjennom populasjonens kollektive

finansiering. 

Et slikt fellesskapet kan også bidra til å usynliggjøre grunnleggende antagonismer i samfunnet.

Dette skyldes at den norske velferdsdiskursen handler om å skape likhet og konstruerer

felleskapet som noe harmonisk. Velferdsstaten er derimot ikke kommunistisk fundert hvor alle

får nøyaktig det samme. Man akkumulerer penger og rettigheter på bakgrunn av det man allerede

har. Velferdsstaten produserer dermed også systematisk sosial ulikhet hvor det kan finnes en

potensiell klassekamp i bunn. Det antagonistiske forholdet mellom den abstrakte likheten og den

konkrete ulikheten blir gjort håndterbar gjennom velferdshegemoniet hvor risiko, kompensasjon

og forpliktelser står sentralt. Dermed gjør det diskursive systemet antagonismene mindre

påtrengende og vanskeligere å adressere. Flyktningenes inntreden synliggjør denne spenningen

ved at det stilles konkrete krav som ikke går overens med den abstrakte likhetstenkningen om at

alle, inkludert flyktningene, har universelle rettigheter. Forsikringsfellesskapet stiller konkrete
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krav til sine borgere, og kanskje strengere krav til de som iakttas som "svakere" samfunnsgruppe.

I tillegg fremstår nasjonalstaten som et spesifikt, avgrenset forsikringssystem.

Forsikringsfellesskapet er dermed også fysisk avgrenset og flyktningenes inntreden er ikke kun

abstrakt, men blir også fysisk når de kommer inn i landet. Ved å artikulerer flyktninger som

truende mot velferdsstaten, oppfattes de også som truende mot forsikringsfellesskapet. I tillegg

blir de diskursivt konstruert som ikke tilhørende det samme fellesskapet som alle andre. Dette

elementet i ekvivalenskjeden konstruerer dermed flyktninger som ''de andre" som ikke har de

samme rettighetene og sikkerheten som resten av befolkningen. Dermed artikuleres de også som

en utfordrer mot fellesskapet. Inngår man ikke i fellesskapet, er man heller ikke en del av det

kollektive og har heller ikke de samme mulighetene til selvstendighet. Mulighetene for staten å

kalkulere risiko for borgerne blir heller ikke den samme da kalkulering av risiko er betinget av å

analysere risikoer for hele populasjonen for å kunne forsikre alle. 

5.3.5. Velferdsstatens medlemmer 

På bakgrunn av uttalelser som: "Den norske velferdsmodellen vil bli satt under sterkt press ved

nye høye ankomster. Det er derfor nødvendig å stramme inn asylpolitikken for å klare å håndtere

den flyktningstrømmen som kan komme." (Prop. 90 L (2015-2016), s. 44) og "Hensikten med

vilkårene [om innstramminger vedrørende familiegjenforeninger] er dels å redusere strømmen av

nye asylsøkere til Norge, og dels å sikre at flyktninger og deres familiemedlemmer blir

selvforsørget og integrert, og dermed ikke blir en økonomisk belastning på det norske

velferdssystemet" (Prop 90 L (2015-2016), s. 89) plasseres flyktningdiskursen i relasjon til den

velferdshegemoniske diskurs. Begrepet integrering iakttas også her, som i analysedel 5.1.6

omhandlende flyktningdiskursen fra 1950-2000, som en tom betegner der flyktningenes grad av

integrering artikuleres som sammenhengende med deres eventuelle belastning på velferdsstaten.

'Flyktning' konstrueres diskursivt som en trussel, noen som ikke hører til og artikuleres som en

potensiell økonomisk belastning. Det er også tydelig når man sammenligner sitatene om hvordan

velferdsstaten artikuleres, og hvordan flyktninger artikuleres som en belastning, at det finnes

motstridende definisjoner av hvem som inngår som borgere og sosiale grupper i det norske

samfunnet. Artikuleringene av flyktninger som en trussel mot forsikringsfellesskapet

velferdsstaten utgjør, artikulerer også flyktningene i en antagonistisk relasjon til fellesskapet der
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den ene gruppen eksisterer på bekostning av den andre. Fellesskapet kan ikke bestå hvis

flyktningene får tilgang til det da de anses som en trussel mot selve fundamentet til

velferdsstaten. Samtidig muliggjøres artikuleringene av flyktningene av tidligere artikuleringer av

velferdsstaten da disse går forut for dagens meningstilskrivelse av flyktningene. Dette skyldes at

hva som definerer en velferdsstat er diskursivt konstruert hvor diskursen avgrenses ved å

artikulere hva som ikke inngår i den (Laclau, 2002, s. 138). De som da iakttas som truende for

dette fellesskapet, her flyktninger, skaper dermed en grense mellom fellesskapet og de andre. 

På grunn av flyktningdiskursens relasjon til den velferdshegemoniske diskursen, har

flyktningkrisen potensialet til å dislokere et politisk hegemoni fordi reartikuleringen av

flyktningbegrepet endrer hvem som anses som ''verdige'' medlemmer av velferdsstaten. I tillegg

artikuleres flyktninger som noen som truer fundamentet til velferdsstaten, da de artikuleres som

noen som heller vil nyte av velferdsgodene enn å yte til dem. Å være medlem av velferdsstaten er

i følge Ewald (1991) en forsikringsordning der man inngår i et fellesskap med andre. En

mulighetsbetingelse for at flyktninger kan diskursivt konstrueres som en grunnleggende trussel

mot velferdsstaten er derfor at de bryter med forsikringsrasjonaliteten som utgjør velferdsstaten. I

følge Lessenich (2011) er velferdsstatens medlemmer aktive medlemmer som ikke bare er bærere

av sosiale rettigheter, men også av sosiale forpliktelser (s. 305). De er ikke bare forpliktet overfor

seg selv, men for samfunnet og velferden i sin helhet. Flyktningene konstrueres av de norske

myndighetene som en konstitutiv ytterside til dette. De er ikke en del av forsikringsfellesskapet

da de ikke oppfyller sine sosiale forpliktelser og representerer dermed en trussel mot fellesskapet.

Som en følge av dette oppstår det også konstitutive konsekvenser, som institusjonelle praksiser,

som også utgjør en del av diskursen (Norval, 2009, s. 314). Dette gjelder både i forhold til

hvordan flyktningene skal tas i mot, hvordan flyktninger iakttas som en trussel mot den norske

velferdsstaten og konkret hvordan flyktningene skal integreres i samfunnet. 

I et høringsnotat som ble publisert desember 2015 (JOB, 2015), presenteres det en rekke forslag

til endringer i Utlendingsloven som vil påvirke de som artikuleres som flyktninger og asylsøkere.

Her blir igjen begrepet midlertidighet presentert da det blir tolket dit hen at

Flyktningekonvensjonen ikke krever at flyktninger får asyl, men beskyttelse til de kan returnere

til hjemlandet sitt, og derfor skal oppholde seg midlertidig i Norge (JOB, 2015, s. 28). Videre blir
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den økte innvandringens press på velferdsstaten fremhevet. Presset skyldes det økte antallet

asylsøkere og flyktninger som kommer til Norge, de antatte påfølgende familiegjenforeningene

og hvilke velferdsutfordringer disse kan medfører (JOB, 2015, s. 72). Derfor foreslås det i

høringsnotatet at mulighetene til familiegjenforeninger skal strammes inn for å minske presset på

velferdssystemet. Også kravet om identitetspapirer blir tatt opp i høringsnotatet. Som nevnt

tidligere har det blitt et økt fokus på at flyktninger skal kunne dokumentere sin identitet. Hvis

ikke dette er mulig, risikerer de å bli nektet innreise til Norge eller opphold i landet. I

høringsnotatet blir manglende eller falsk dokumentering av identitet artikulert som en

sikkerhetstrussel og noe som kan føre til misbruk av velferdsgoder; "Det er særlig viktig å unngå

at systemer utnyttes i en tid med store utfordringer på utlendingsfeltet. Vårt velferdssystem er

tuftet på tillit, hvilket åpner for misbruk. Kontroll med identitet er derfor svært viktig." (JOB,

2015, s. 121). Dette sitatet konstruere videre en relasjon mellom den norske flyktningdiskursen

og velferdsdiskursen hvor flyktningene blir iakttatt som noen som potensielt kan utnytte og true

det norske forsikringsfellesskapet.

5.3.6. Rettigheter og sikkerhet

Med den diskursivt konstruerte kategorien 'flyktning' følger også et sett med rettigheter og en

sikkerhet for flyktningene. Det finnes en universell rett til sosialstøtte for personer med lovlig

opphold i Norge, men hvilket forhold mottakeren har til arbeidsmarkedet regulerer tilgangen til

forskjellige trygde- og pensjonsordninger (Brochmann & Hagelund, 2005, s. 26). Dette er

rettigheter som skal sikre flyktningenes behov vedrørende økonomi, helse og beskyttelse. Den

mest markante forskjellen fra det å være flyktning som kommer til Norge, og det å være

statsborger i Norge eller et av de andre nordiske landene, er at som flyktning er en unntatt vilkåret

om å ha vært medlem av folketrygden en viss tid før stønadstilfellet inntreffer (NAV,

Trygdedekning for flyktninger). Dette betyr at flyktninger kan motta økonomisk stønad for

medisinske-, arbeids- og aldersrelaterte utfordringer fra velferdsstaten uten å selv ha bidratt til

den, økonomisk eller på annet måte. Når de norske myndighetene artikulerer 'flyktning' som noen

som 'misbruker velferdsgoder', som 'truer velferdsstaten' og at et for høyt antall flyktninger

'overbelaster systemet', artikuleres flyktningene som en trussel mot forsikringsfellesskapet.

Velferdsstaten er som nevnt avhengig av en høy yrkesdeltakelse og en relativt lik
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inntektsfordeling. Artikuleringen av at flyktninger har en lavere grad av sysselsetting enn resten

av befolkningen, og at det kan ta flere år før flyktningene kommer ut på arbeidsmarkedet,

etterlater også færre år hvor flyktningene kan bidra økonomisk til velferdsstaten. Innvandring- og

integreringsminister Sylvi Listhaugs (FRP) uttalelse om at: "Asyltilstrømningen til Norge kan få

store konsekvenser på flere samfunnsområder, som velferdsmodellen vår, statsbudsjettet og

kommunenes økonomi." (Tidslinje: Asylsituasjonen, Stats. Kontor, 18.12.15), konstruerer

ytterligere flyktningene som utenfor fellesskapet. I tillegg kommer truslene om at mottaket av

flyktningene vil gå på bekostning av nordmenns velferdsrettigheter fordi det vil bli en for stor

påkjenning på velferdsstaten å forsørge alle flyktningene. Artikuleringen av at mottak av

flyktninger kan gå på bekostning av nordmenns sikkerhetsnett, iakttas som en argumentativ

strategi som blant annet FRP bruker for å styre flyktningdiskursen i den retningen de ønsker for å

oppnå sitt hegemoniske prosjekt.

Brochmann og Hagelund (2005) argumenterer for at løs eller ingen arbeidsmarkedstilknytning gir

større behov for, og mindre rett til, velferdsytelser (s. 26). Integrasjon på arbeidsmarkedet

artikuleres her som en viktig faktor for å øke sysselsettingsgraden, men at velferdssystemet kan

føre til grad av "lært hjelpesløshet". Dette skyldes at flyktningene er sikret uansett om de kommer

ut i arbeid eller ikke, og at presset på å bli selvforsørget ikke er høyt nok. Når flyktningene

gjennomgår forskjellige integrerings-, språkopplærings- og arbeidstiltak, mottar de forskjellige

velferdsgoder. FRP har argumentert for at minskes graden av velferdsytelser flyktningene har rett

på, vil også antallet av asylsøkere til Norge minske (Prop. 90 L (2015-2016), s. 8). Dette kan

resultere i en endring av den diskursivt konstruerte universelle retten flyktninger har til

sosialstøtte i Norge, og spesifiserer dermed videre velferdsdiskursen. I tillegg artikulerer dette

flyktningene som en gruppe som har valgfrihet til å søke beskyttelse der de kan få mest ut av

velferdssystemet, noe som kan minske deres grad av legitimitet. Slike utsagn tilfører dermed

elementer som 'valgfrihet' til ekvivalenskjeden som fyller den tomme betegneren 'flyktning' med

mening, som igjen danner sentrumet i den hegemoniske flyktningdiskursen. 

På grunn av de foreslåtte, og av FRP ønskede, endringene i flyktningenes rettigheter har

dislokasjonen av flyktningdiskursen og den påfølgende reartikuleringen av flyktningbegrepet,

potensialet til å dislokere et politisk hegemoni. Dette hegemoniet er altså den norske
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velferdsdiskursen. Dette skyldes at artikuleringen av flyktninger som en trussel mot

velferdsstaten konstruerer flyktningene som en konstitutiv ytterside til fellesskapet og tilbyr

dermed også flyktningene ett annet sett med rettigheter og sikkerhet enn resten av den norske

befolkningen. Flyktningene inngår dermed ikke i forsikringsfellesskapet, noe som både

artikulerer dem som utenfor samfunnet og som en trussel mot det. Dette skyldes blant annet at når

staten står som forsikrer, må hele populasjonens risiko kalkuleres for og alle må bidra kollektivt

for å optimalisere sine muligheter for selvstendighet (Ewald, 1991, s. 204). Videre er også alle

bærere av både sosiale rettigheter og forpliktelser overfor fellesskapet (Lessenich, 2011, s. 305).

Dette har potensialet til å skape en dislokasjon av den norske velferdsmodellen der hva som er

velferd, og hvem som skal sikres, kan utsettes for en reartikulering. Denne hypotesen bygger på

det fremanalyserte materialet hvor flyktninger i dag artikuleres av de norske myndighetene som

en trussel og det blir derfor satt inn tiltak for å forhindre mulig misbruk av velferdsgoder. De

konstitutive konsekvensene av de norske myndighetens artikulering av flyktningbegrepet kan

dermed være endringer i velferdsmodellen som senker de diskursivt konstruerte "svakere"

gruppene i samfunnets sikkerhet. I tillegg kan det få konsekvenser vedrørende særlover gjeldene

for flyktninger slik at de får begrenset tilgang til folketrygden, slik det fremgår av Proposisjonen

90 L (2015-2016). 

5.3.7. Delkonklusjon

Analysedel 3 har tatt for seg flyktningsdiskursens relasjon til den velferdshegemoniske diskursen.

Velferdsstaten, og rettighetene og sikkerheten som medfølger, artikuleres som universelle for alle

med oppholdstillatelse i Norge. Videre iakttas det at råder en konsensus om at det i Norge 1, skal

finnes en velferdsstat, 2, at det skal fungere som en sikkerhet for innbyggerne og 3, at den skal

være kollektivt finansiert. Ved å konstruere 'flyktninger' som en trussel og belastning for

velferdsstaten, konstrueres flyktningdiskursen i relasjon til velferdsdiskursen og tilhørende det

samme diskursive feltet. I tillegg konstrueres flyktningene som en konstitutiv ytterside til

samfunnet da de artikuleres som en trussel mot forsikringsfellesskapet. Referanser til integrering

av flyktninger i Norge og i velferdsstaten, har blitt identifisert flere steder i materialet, også

historisk. Derimot har dislokasjonen av flyktningdiskursen og den påfølgende reartikuleringen av

flyktningbegrepet, økt antallet referanser fra den ene diskursen til den andre. Dette kommer
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spesielt frem når det økte antallet flyktninger artikuleres som en mulig belastning på

velferdssystemet. Hvis velferdsbegrepet og hvem som skal beskyttes av velferdsstaten, blir for

spesifikt, risikerer velferdsdiskursen å dislokeres. Resultatet av dette blir da en reartikulering av

velferdsbegrepet der elementene settes sammen på nytt og dermed fyller den tomme betegneren

velferd med ny mening. Dette kan også få ny betydning for hvem som skal inkluderes i

fellesskapet og hvem som skal ekskluderes fra det. 

6.0. Diskusjon 

Analysen har undersøkt problemstillingen og arbeidsspørsmålene ved å ta for seg

flyktningdiskursen historisk for å vise at flyktningdiskursen er sammensatt av både

reartikuleringer av tidligere begreper og at nye elementer har kommet til. Videre har aspekter

som 'integrering' og 'velferd' blitt løftet frem som elementer som både er en del av, og som

utfordrer, dagens flyktningdiskurs. Det vil derfor være interessant å videre diskutere hvilke

konstitutive konsekvenser artikuleringene kan ha. Dette er for vise andre måter det kan forstås på

og andre mulige implikasjoner av myndighetenes spesifikke artikuleringer. Diskusjonen vil

fokusere på to temaer; Individuell og generell behandling av flyktningene som et resultat av

diskursens premisser, og hvordan integrering er mulig/umulig på bakgrunn av artikuleringene.

Konstitutive konsekvenser forstås her som strukturelle og institusjonelle endringer gjort på

bakgrunn av den gitte artikuleringen av flyktningbegrepet (Norval, 2009, 314). Dette kan forstås

som endringer i lovverk og i tildelingen av sikkerhet og rettigheter, men også endringer i normer i

samfunnet. Lover for å begrense flyktningenes tilgang til velferdsstatens rettigheter og sikkerhet

er et aspekt av dette, men også oppfattelsen av hva som artikuleres som vellykket integrering og

hvordan dette oppnås, kan ha konstitutive konsekvenser. 

6.1. Individuelle/generelle rettigheter 

I "Velferd og migrasjon - Den norske modellens framtid" (Brochmann, 2011) står det at

velferdspolitikken skal gjelde for hele befolkningen, ikke kun for utsatte grupper (s. 11). Det

finnes i dag en universell lov om sosialstøtte til alle med oppholdstillatelse i Norge. Når en

person anerkjennes som flyktning ut i fra FNs diskursivt konstruerte flyktningbegrep, skal

personen gis oppholdstillatelse i Norge med tilgang til velferdssystemet og dets goder. Ved å
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innskrenke disse rettighetenes, åpnes det opp for en rekke problemstillinger vedrørende Norges

behandling og artikuleringer av flyktninger. 

Ut i fra FNs rettningslinjer, skal flyktninger som søker asyl, få beskyttelse av staten de søker i.

Hvilke flere rettigheter og hvilken sikkerhet flyktningene skal få utover dette er derimot overlatt

til mottakerlandene å tolke, lovfeste og følge opp. FN er forpliktet til å beskytte menneskers

humanitet, mens det er opp til velferdsstaten å forsikre og kompensere sine borgere. Når en

flyktning anerkjennes som nettopp dette av de norske myndighetene, skal derfor personen

innlemmes i velferdsstatens forsikringsfellesskap. Her finnes det universelle rettigheter som skal

gjelde for alle og individuelle rettigheter som gjelder for særegne grupper. Samtidig artikuleres de

som en trussel mot nettopp dette forsikringsfellesskapet og kan dermed bli ekskludert fra det.

Balansegangen mellom individuelle/generelle rettigheter er et ressurskrevende aspekt ved

velferdsstaten, men samtidig et av fundamentene i det. Man skal yte etter evne og motta etter

behov - det er en universell sikkerhet og individuell tilrettelegging etter behov. I tillegg muliggjør

den universelle sikkerheten borgerens selvstendighet (Ewald, 1991). Flere vil at flyktninger yter

før de nyter. Derimot er asylsystemet utformet slik at det er nesten umulig å yte noen ting før

etter flere år. Mange flyktninger må vente i opp til 12 måneder før de kommer på et asylintervju.

Etter det må de vente i 3–9 måneder på å svare på søknaden. Regelverket er så strengt at det er

svært få som får lov til å jobbe mens de venter på svar. Artikuleringene av forventningene til hva

flyktningene skal gjøre for å gjøre seg ''fortjent'' til å være i Norge går dermed ikke overens med

hvordan systemet er utformet. 

For å hindra at flyktningene kommer til Norge, har regjeringen inntatt et ståsted for å innskrenke

flyktningers rett på velferdsgoder (Prop. 90 L (2015-2016), s. 8). Dette mener de vil minske

strømmen av asylsøkere og flyktninger da Norge ikke lenger blir et attraktivt land å flykte til.

Dette er også en av begrunnelsene som blir brukt for å hjelpe i nærområdene. "Regjeringen anser

at internasjonalt samarbeid og bistand til det store antallet flyktninger som oppholder seg i

nærområdene er det viktigste, mest effektive og mest bærekraftige virkemiddelet for å løse

flyktningkrisen." (Prop. 90 L (2015-2016), s. 13). Videre listes det opp i Prop. 90 L 18 punkter

Stortinget ber regjeringen om å følge opp. Blant disse finnes det anmodninger om å tilbakekalle

oppholdstillatelser dersom beskyttelsesbehovet har opphørt og "Sørge for at nivået på ytelsene til
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asylsøkere skal være av en slik art at Norge ikke fremstår som økonomisk attraktiv i forhold til

sammenlignbare europeiske land." (Prop. 90 L (2015-2016), s. 14). Det argumenteres for disse

tiltakene med at ved å holde antallet ankomster lave, kan ressursene brukes på å ta i mot de som

kommer på en tilstrekkelig god måte og fokusere på det som artikuleres som en vellykket

integreringsprosess. I tillegg differensieres ytelsene til flyktninger og asylsøkere fra 'nordmenn'

sine da det antas at det er disse ordningene som gjør Norge attraktivt. Det er altså ikke det

universelle velferdsnivået som skal senkes for å gjøre Norge mindre attraktivt, men hvilke ytelser

flyktningene får. 

Ved å diskursivt konstruere flyktningene som en trussel mot velferdsstaten, kan de politiske

aktørene legitimere det å begrense flyktningens tilgang til den. Ved å begrense en sosial gruppes

tilgang til velferdsstaten risikeres hele fundamentet velferdsstaten er bygget på, nemlig sikkerhet

og rettighet til alle Norges innbyggere. Modellen er bygget på at alle har et sett med universelle

rettigheter med individuell tilrettelegging etter behov. Ved å fjerne de universelle rettighetene for

en gruppe, er ikke rettighetene lenger universelle og det som gjenstår er individuelle rettigheter.

Da forsvinner også deler av det diskursivt konstruerte sikkerhetsnettet for alle,

forsikringsfellesskapet og den norske velferdsmodellen kan i verste fall bli mer lik den

amerikanske enn de skandinaviske. 

På den annen side så kommer dette an på hvordan flyktningene blir iakttatt og hva de artikuleres

som, og hva som er målet med flyktningpolitikken. Det vil si er målet å integrere flyktningene for

at de skal bli en del av det norske samfunnet, eller skal de oppholde seg midlertidig i landet for

snarest mulig å vende tilbake til sine opprinnelige hjemland. Artikuleres de som midlertidige kan

de separeres ut uten å påvirke velferdsstaten nevneverdig ved at de blir helt ekskludert og dermed

heller ikke inngår i forsikringsfellesskapet. Dette er i følge Lessenich (2011, s. 305) en måte for

velferdsstaten å avgrense og ekskludere "ikke-nasjonale" sin mobilitet. På denne måten blir

flyktningene både innenfor og utenfor på samme tid; I Norge, men utenfor velferdsstaten og

samfunnet. Er målet derimot å integrere flyktningene kan de inkluderes i velferdssamfunnet da de

er avhengige av dets goder for å ta utdannelse, ved sykdom og ved fødsel. Ved å gi flyktningene

tilgang til rettighetene og sikkerheten velferdsstaten representerer, skapes det også en forventning

om at de skal yte til den etter evne på lik linje med resten av befolkningen. Innbyggerne er ikke
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bare bærere av sosiale rettigheter, de er også bærere av sosiale forpliktelser (Lessenich, 2011, s.

305) Dette krever derimot at flyktningene artikuleres annerledes enn i dag, da de nå artikuleres

som en trussel som har potensiale til å rokke ved hele fundamentet til velferdsstaten. Artikuleres

de derimot som bidragsytere og nye medlemmer av fellesskapet, kan de også inngå i samfunnet.

Slik som flyktningdiskursen er i dag, er dette derimot ikke en mulig artikulering og krever derfor

en dislokering av flyktningbegrepet for så å utsettes for en reartikuleringsprosess. 

6.2. Mulig/umulig integrering 

I reartikuleringsprosessen av flyktningbegrepet etter dislokasjonen sommeren 2015, er det

identifisert en forskjell mellom de forskjellige typene av 'flyktning'. Det vil si at kvinner, barn og

barnefamilier artikuleres som en gruppe som det er lettere å integrere og som derfor skal

prioriteres ved mottaket av flyktninger. Innenfor flyktningdiskursen iakttas det derfor at det kan

finnes to tomme betegnere; 'flyktning' og 'integrering'. Flyktningbegrepet blir artikulert gjennom

alle utalelser, praksiser, symboler etc. og omfatter dermed også flyktninger som er barn og

kvinner. Skillet mellom kjønnene, og hvem som på en eller annen måte anses som ''verdige''

Norge, oppstår når begrepet integrering blir artikulert. I artikuleringsprosessen av

integreringsbegrepet blir hva som kjennetegner vellykket integrering, hvordan det skal gjøres og

hvem det er mest sannsynlig å integrere dét som kjennetegner elementene i ekvivalenskjeden som

fyller den tomme betegneren med mening. Videre iakttas det at antallet ankomster er viktig for

myndighetene. Hva dette antallet er, fremgår ikke direkte av materialet, men å holde antall

ankomster på et lavt nivå anses å være fordelaktig for vellykket integrering og en mindre

påvirkning på velferdsstaten (Prop. 90 L (2015-2016), s. 14). 

Det iakttas i denne oppgaven at det i dag eksisterer en konsensus blant de forskjellige politiske

aktørene i Norge vedrørende viktigheten av integrering av flyktningene. Det vil si, det er ingen av

de politiske aktørene som sier at de som er i Norge og har fått opphold, midlertidig eller varig,

ikke skal integreres. Det virker derimot som at det er en forventning om det. Det iakttas også at

det er relativ konsensus vedrørende hvordan velykket integrering artikuleres. Dette artikuleres

som å få innblikk i og ta del av det norske samfunnet og språket (JOB, 2015, s. 80). Hvordan

dette skal oppnås, fremgår ikke, men oppnås det, anses det at man er integrert, og at som integrert
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bidrar man til velferdsstaten etter evne og inngår i forsikringsfellesskapet. Når flyktninger

derimot konstitutivt konstrueres på fellesskapets ytterside, er det vanskelig å forestille seg

hvordan vellykket integrering skal kunne oppnås. Å få innblikk i samfunnet og språket er vel

betinget av en viss tilgang til det? Det kan derfor spores en paradoksal innstilling til integrering

hvor det finnes en forventning om integrering, men hvor myndighetene ikke er villige til å slippe

flyktningene inn i fellesskapet da de anses som en trussel mot det. Da de selv artikulerer at

vellykket integrering skjer gjennom aktiv deltakelse i samfunnet for på denne måten å bli en

bidragsyter til velferdsstaten, iakttas det som paradoksalt at det er nettopp denne tilgangen de

innskrenker for å beskytte fellesskapet. 

På 1990-tallet ble det "tosporede løpet" tatt i bruk for å integrere bosnierne i påvente av å kunne

returnere dem når krigen var over. Selv om begrepet ikke er det samme i dag, kan det observeres

at dette er et element som har blitt reartikulert i flyktningdiskursen. Det modifiseres i forhold til

de andre elementene og har dermed ikke den samme meningen i dag som for 20 år siden, men

konseptet ser ut til å være det samme. Denne antagelsen bygger på at det i Prop. 90 L (2015-

2016) blir fremlagt forslag om å frata flyktningene oppholdstillatelsen når myndighetene anser at

det er trygt for flyktningene å returnere til sine opprinnelige hjemland (Prop. 90 L (2015-2016), s.

14). Samtidig stilles det høyere krav til integrering, hvor blant annet krav til norskundervisning

blir artikulert som en nødvendighet for å inngå i fellesskapet. Om ikke forholdene i Syria

dramatisk forbedres, kan konsekvensene av en gjeninnføring av det "tosporede løpet" være at det

blir en stor gruppe syriske flyktninger i Norge som må leve mange år med usikkerhet om de får

bli i Norge eller må vende tilbake. 

Det blir også foreslått i Prop. 90 L at reglene for permanent oppholdstillatelse skal endres for å

skape sterkere incitamenter for integrering (Prop. 90 L (2015-2016), s. 134). Grad av integrering

artikuleres også i sammenheng med belastning på velferdsstaten. Det å være godt integrert

artikuleres dermed som å bidra til velferdssamfunnet. Er det kun den økonomiske belastningen

som det skal tas hensyn til ved mottak av flyktninger? Og hvor mye vil det egentlig koste?

Norges bidrag til hjelp i nærområdene ligger på 10 milliarder norske kroner over de neste fire

årene (Prop. 90 L (2015-2016), s. 13). Hva det vil koste å ta i mot et gitt antall flyktninger,

fremgår derimot ikke og er så godt som umulig å kalkulere for på forhånd da forskjellige
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mennesker har forskjellige behov, som koster forskjellig. Barn, kvinner og barnefamilier skal

som nevnt prioriteres da de anses som lettere å integrere. Dette skaper en differans til menn, der

det blir den mannlige flyktningen som truer velferdsstaten da han er vanskeligere å integrere og

dermed representerer en potensiell belastning på velferdsstaten. Det anslås i tillegg at enslige,

mindreårige asylsøkere er de det koster mest penger å ta i mot.

Hvordan er det mulig å konstruere forskjellige flyktninggruppers arbeids- og

integreringspotensiale? Liberalismen har historisk utgått fra at noen grupper har mer vilje til å

arbeide og bidra enn andre og at det derfor må finnes visse incitamenter for visse grupper for at

de skal kunne oppfylle sitt potensiale. Dette skyldes at subjektet er ikke født ferdig utviklet, men

trenger utdannelse og trening for å nå sitt fulle potensial (Valverde, 1996, s. 361). Å konstruere

flyktningenes forskjellige arbeids- og integreringspotensiale, bunner i en idé om at flyktninger er

subjektivt annerledes enn nordmenn med en annen arbeidsmoral. Dette legitimerer også en viss

bruk av tvang for at disse ''ikke-nasjonale'' gruppene skal bli mer "like" nordmenn. Det er ikke

nytt for velferdsstaten å sette noen særlige betingelser for visse grupper. Dette er spesielt tydelig i

kravene som stilles til langtidsarbeidsledige om jobbsøkerkurs og oppmøte for å motta

arbeidsavklaringspenger. De konstitutive konsekvensene for integreringen av flyktningene kan

dermed også påvirkes av den interne differensieringen av gruppen, da disse artikuleringene

konstruerer kategorier også for subjekter. Videre kan det bidra til å stille særlige betingelser til

visse grupper. Som vist i analysedel 1 er dette diskursive konstruksjoner som har endret seg fra

de forskjellige gruppene av flyktninger. Når det skapes et skille mellom kjønnenes

integreringspotensiale, konstrueres flyktningene som doble størrelser. Dette skyldes at flyktninger

som gruppe blir artikulert som en trussel, som misbrukere av velferdsgoder og som noen som står

utenfor samfunnet. Samtidig iakttas det at det er en intern differensiering av gruppen når kvinner

og barn artikuleres som de som det er mest sannsynlige å integrere. Videre er ikke dette alle barn,

da enslige mindreårige artikuleres som mer kostbare. Gruppen flyktninger blir derfor ikke bare

artikulert ut i fra hvordan de er diskursivt konstruert som en gruppe, men også hvordan de enkelte

blir konstruert. Dette kan trekkes så langt som at man kan diskutere subjektets iboende splittethet

hvor subjektets flere roller blir artikulert hver for seg (Valverde, 1996). 
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I analysedel 3 argumenteres det for at flyktningkrisen har potensiale til å dislokere den

velferdshegemoniske diskursen. Dette skyldes at begrepene velferd og velferdsstat blir for

spesifikke når de plutselig skal favne om en mer diversifisert befolkning. Diversiteten skyldes

ikke bare de forskjellige nasjonalitetene og kulturene flyktningene som ankommer har, men som

vist i foregående avsnitt, også hvordan subjektet blir forskjellig konstruert innad i gruppen. En

egen kategorisering og spesifisering av hvem som skal inngå i velferdsstaten, kan dermed

spesifisere velferdsbegrepet såpass at begrepet dislokeres. Integreringsbegrepet og hvilke

integreringstiltak som oppstår, kan også påvirkes av differensieringen av flyktninggruppen. Dette

skyldes at forskjellige integreringstiltak kan bli satt inn på bakgrunn av hvilket arbeids- og

integreringspotensial de forskjellige subjektene konstrueres å ha. Dermed spesifiseres også

integreringsbegrepet der hva som iakttas som vellykket integrering kan variere fra person til

person ut i fra hvilket potensiale de har blitt konstruert til å inneha. 

6.3. Mulige konstitutive konsekvenser

De mulige konstitutive konsekvensene av myndighetenes artikuleringer av flyktningbegrepet kan

dermed være innstramminger i lovverket, som også påvirker velferdsstaten da en sosial gruppe

får begrensede rettigheter og sikkerhet grunnet sin flyktningstatus. I prosessen hvor politikk skal

lages og lover endres, blir den diskursivt meklete enigheten forhandlet i forhold til aktørenes

politiske forskjellighet (Torfing, 2004, s. 255). Det betyr at selv om aktørene prinsipielt er enige

om de overordnede linjene, kan det være store forskjeller mellom aktørenes meninger.

Utarbeidelsen av de konkrete lovene er dermed en politisk prosess hvor det treffes en beslutning

om vekting av standpunkter i forhold til den overordnede, felles oppfattelsen av innholdet.

Myndighetenes artikuleringer av flyktningbegrepet ligger derfor til grunn for eventuelle endringer

som blir gjort. Siden 'flyktning' anses som en tom betegner, tilbyr den også et identifiseringspunkt

som ikke trenger å være det samme for alle de politiske aktørene, men som kan godtas da de er

enige om hovedlinjene. Ut i fra dette blir fremtidig politikk forhandlet, der lovendringer kan være

en del av dette, på tvers av det partipolitiske spekteret. I tillegg setter diskursen betingelser for

hvem som kan snakke når og om hva. Hvilke konkrete konstitutive konsekvenser som oppstår på

grunn av flyktningdiskursen blir dermed også formet innenfor diskursen av de aktørene som på

grunn av sin deltakelse i diskursen, kan forme politikken gjennom argumentative strategier. Den
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parlamentariske modellen med regjering og Storting gjør at det må være relativ konsensus før

endringer skal på plass, noe som til en viss grad betinger en tom betegner som flertallet kan

identifiserer seg med. 

Årsaken til at flyktningdiskursen har tatt den retningen den har tatt, kan delvis forklares med at

FRP er en politisk aktør i diskursen som bruker argumentative strategier for å føre diskursen dit

de vil ha den. FRP var i regjering da flyktningkrisen brøt ut, og derfor også i en konstruert

maktposisjon. De er det mest innvandringskritiske partiet i Norge (noe de selv påstår) og dette var

noe de gikk til valgkamp på i valget som førte til at de dannet regjering med Høyre. Etter at de

kom i regjering i 2013, sank oppslutningen rundt partiet. Etter flyktningkrisen har oppslutningen

økt og spesielt Innvandring- og integreringsminister Sylvi Listhaug har fått en del av æren for

FRPs styrkede posisjon. Sylvi Listhaug har markert seg som en sterk stemme i innvandrings- og

flyktningsaker med utsagn om at Norge skal ha en "streng og rettferdig asylpolitikk" og at

utlendinger ikke skal bli "båret inn i Norge på gullstol" (Haugan, VG, 28.12.2015). Slike utsagn i

artikuleringsprosessen fra en folkevalgt representant, kan her bli sett som en argumentativ strategi

fra FRP for å styrke sitt hegemoniske prosjekt. Dette gjøres blant annet ved å spille på redselen til

sine velgere. Utspill som at 'det ikke skal bli svenske tilstander i Norge' der det henvises til

Rinkeby og Rosengård, er vanlige argument for å begrense antallet flyktninger og flyktningenes

økonomiske støtteordninger. Flyktningene konstrueres dermed konstitutivt på yttersiden av

samfunnet og fellesskapet når de artikuleres som en trussel. 

De konstitutive konsekvensene av myndighetenes artikuleringer av flyktningbegrepet kan på

bakgrunn av det analyserte og diskuterte materialet være innstramminger i lover som skaper et

skille mellom flyktningenes og alle andres sikkerhet og rettigheter. I tillegg kan egne særlover

innskrenke flyktningenes muligheter til å delta i samfunnet. En slik politikk har velferdspolitiske

konsekvenser for denne gruppen da de konstrueres som ikke deltagende i forsikringsfellesskapet

som utgjør velferdsstaten Norge. De får dermed ikke ta del av de samme godene som resten av

befolkningen. Det trenger ikke å bare være konkrete lover som skaper forskjeller, men også

holdninger blant myndighetene og befolkningen kan konstruere flyktningene på yttersiden av

fellesskapet. 
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7.0. Konklusjon

Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke problemstillingen: "Hvordan blir begrepet

'flyktning' artikulert av de norske myndighetene og hvilke konstitutive konsekvenser kan dette

ha?". For å undersøke denne problemstillingen har det blitt tatt hjelp av fire arbeidsspørsmål for å

ta for seg de forskjellige aspektene av problemstillingen. Disse er som følger:

- Hvordan blir begrepet 'flyktning' tilskrevet mening historisk i Norge?

- Hvordan har begrepets innhold endret seg etter dislokasjonen sommeren 2015? 

- Hvordan har dagens flyktningdiskurs potensiale til å dislokere den 

velferdshegemoniske diskursen?

- Hvilke konstitutive konsekvenser kan dagens artikulering av flyktningbegrepet ha?

Innenfor diskursteorien finnes det ingen sannhet, så det oppgaven presenterer som svar er dermed

heller ikke dette. Det oppgaven derimot presenterer er hvordan man gjennom Laclaus diskursteori

kan ha blikk for hvordan myndighetenes artikuleringer av flyktninger kan ha konsekvenser. Dette

har blitt gjort gjennom å ta i bruk en poststrukturalistisk analysestrategi der Laclaus begreper og

teori har blitt operasjonalisert for å kunne iaktta hvordan de norske myndighetene iakttar

flyktninger. Oppgaven har gjennom problemstillingen undersøkt hvordan de norske

myndighetenes iakttagelser og artikulering av flyktningbegrepet har endret seg fra 1950-tallet

frem til i dag og hvilke mulige konsekvenser dette kan ha. I første analysedel ble dislokasjon med

en påfølgende reartikuleringsprosess av flyktningbegrepet fra 1950-tallet til 1970-tallet, analysert.

'Flyktning' gikk fra å bli artikulert som en blivende nordmann som var hardtarbeidende og et

økonomisk bidrag til samfunnet, til å være en som skulle få beholde sin kultur og som skulle

absorberes inn i arbeidslivet. Videre har det blitt vist at det på 1990-tallet oppstod nok en

reartikulering av flyktningbegrepet. Her ble ordet 'midlertidig' ofte brukt for å beskrive

flyktningenes rolle i det norske samfunnet. Videre blir flyktninger konstruert som noen som

oftere er mottakere av sosialhjelp og at det finnes en høyere andel av arbeidsløshet i denne

gruppen. 

I analysedel 2 har flyktningbegrepets historie fra rundt 2000 frem til i dag blitt analysert med

fokus på reartikuleringer som har bestått av utsagn om flyktninger som 'truende', 'menn' og med

'muslimsk trosbakgrunn'. Disse artikuleringene stammer fra hele det diskursive feltet og det har
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derfor blitt argumentert for at hendelser som terroraksjoner i andre land kan ha hatt påvirkning på

den norske flyktningdiskursen. Videre har dislokasjonen av flyktningbegrepet blitt diskutert og

analysert med utgangspunkt i tre fotografier som har fått ansvaret for både å dislokere begrepet,

og for å påvirke den nye artikuleringsprosessen. Kvinner og barn har fått en ny rolle der de anses

som mindre truende og lettere å integrere enn menn og skal dermed prioriteres i utvelgelsen av

hvem som får opphold. 

Analysedel 3 har tatt for seg flyktningsdiskursens relasjon til den velferdshegemoniske diskursen.

Velferdsstatens rettigheter og sikkerhet artikuleres som universelle for alle med oppholdstillatelse

i Norge. Ved å konstruere flyktninger som en trussel og belastning for velferdsstaten, konstrueres

flyktningdiskursen i relasjon til velferdsdiskursen og tilhørende det samme diskursive feltet. I

tillegg konstrueres flyktningene som en konstitutiv ytterside til samfunnet da de artikuleres som

en trussel mot forsikringsfellesskapet. Hvis velferdsbegrepet og hvem som skal inkluderes i

forsikringsfellesskapet, blir for spesifikt, risikerer velferdsdiskursen å dislokeres. Resultatet av

dette blir da en reartikulering av velferdsbegrepet der elementene settes sammen på nytt og

dermed fyller den tomme betegneren velferd med ny mening. Dette kan også få ny betydning for

hvem som skal inkluderes i fellesskapet og hvem som skal ekskluderes fra det.

Oppgaven har blitt avsluttet med en diskusjon av potensielle konstitutive konsekvenser av de

norske myndighetenes artikuleringer av flyktningene. Her har flyktningenes generelle og

individuelle rettigheter og hvordan integrering kan bli umuliggjort, blitt diskutert. På bakgrunn av

det analyserte materialet, har denne diskusjonen vist at ved å konstruere flyktningene som

annerledes enn nordmenn og på utsiden av fellesskapet, kan mangelen på rettigheter de blir tillagt

gå på bekostning av de generelle for befolkningen. Videre har det blitt diskutert hvordan skillet

som blir skapt mellom flyktningene og de andre kan ha konsekvenser for integreringen. Dette

skyldes at vellykket integrering artikuleres som å være en del av og bidra til fellesskapet. Når

flyktningene derimot holdes utenfor dette fellesskapet på grunn av artikuleringer om at de er en

trussel mot nettopp dette, problematiserer det integreringen da flyktningene ikke får mulighet til å

oppnå det som iakttas å være vellykket integrering. 
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På bakgrunn av dette kan det dermed konkluderes med at flyktningbegrepet har gått igjennom

flere forandringer siden 1950. Hvilken mening det tillegges har konsekvenser for

flyktningpolitikken i Norge og kan også ha konsekvenser for hvilken mening som blir tillagt

velferdsstaten og integrering. Flyktningkrisen har potensialet til å dislokere et politisk

velferdshegemoni fordi reartikuleringen av flyktningbegrepet endrer hvem som anses som

''verdige'' medlemmer av velferdsstaten og hvem som er på innsiden og utsiden av fellesskapet.

Hvordan en gruppe blir karakterisert og omtalt legger føringer for hvordan politikk utvikles og

hvilke normer som råder i samfunnet. Solidaritetsprinsippet som velferdsstaten bygger på, står

derfor i fare med de nye artikuleringene. I tillegg anses det som paradoksalt at myndighetene

forventer integrering gjennom aktiv deltakelse i samfunnet uten å inkludere flyktningene i dette

fellesskapet. Dermed står Norge nå overfor en ny tid der hvem som skal inkluderes i fellesskapet,

eller ekskluderes fra det, og hvordan dette gjøres, former Norges fremtid som en velferdsstat og

den norske velferdsmodellen. 

8.0. Perspektiver for videre undersøkelser

En slik analyse som denne oppgaven presenterer, åpner også opp for flere spørsmål enn de som

har blitt undersøkt. I tillegg finnes det også andre veier man kunne ha tatt for å undersøke

problemstillingen som oppgaven bygger på. Dette skyldes at diskursteorien kun er en av mange

teoretiske utgangspunkt som kan tas i bruk for å undersøke de norske myndighetenes iakttagelser.

I tillegg åpner det analyserte og diskuterte materialet opp for videre undersøkelser av hvordan

flyktningbegrepets artikuleringer kan påvirke velferdshegemoniet. I en videre undersøkelse av

dette temaet er det derfor flere faktorer og aktører det kunne vært interessant å ta for seg.

Hvordan de forskjellige politiske aktørenes iakttagelser og makt på det diskursive feltet fremstår,

er et område som ikke er undersøkt i denne oppgaven, men som videre undersøkelser ytterligere

kan belyse. Her vil det være interessant å se på hver og en av de politiske partienes artikuleringer

av 'flyktninger' for å se om, og eventuelt hvordan, disse skiller seg fra hverandre. Dette kan også

undersøkes med hjelp av Laclaus diskursteori der de eventuelt forskjellige diskursenes relasjoner

med hverandre kan undersøkes. Inngår de i antagonistiske relasjoner nå eller er det ett politisk

parti som representerer den hegemoniske flyktningdiskursen? En slik undersøkelse kan gjøres
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ved å kombinere partienes programmer og publiserte dokumenter med intervjuer av

representanter for partiet. På denne måten kan flere av nyansene i flyktningpolitikken i Norge

undersøkes og presenteres. Dette åpner også opp for en videre analyse av velferdsstaten og dens

utfordringer i dag. Er det flere faktorer som kan undersøkes, og står virkelig velferdsstaten slik

den er i dag for fall?

I en utvidet versjon av denne oppgaven hadde det vært naturlig å supplere med andre teoretikere.

Det Ernesto Laclaus diskursteori fokuserer annerledes på enn for eksempel en teoretiker som

Luhmann, er politikk og makt. I tillegg er ikke strukturene lukket hos Laclau som de er hos

Luhmann, men delvis åpne slik at de kan endres og påvirkes av det diskursive feltet. Både

Luhmann og Laclau arbeider med forskjeller som et grunnleggende premiss for sine teoretiske

posisjoner, men utenom dette skiller ideene seg fra hverandre. Luhmann iakttar omverdenen

gjennom en primær binær forskjell (Andersen, 1999, s. 110). Det betyr at alle iakttagelser er

avhengige av en forskjellsettende handling. Systemet opprettholder dermed kun sin identitet ved

å fastholde en forskjell som adskiller systemet fra sin omverden. Luhmanns forskjellstenking kan

bidra til å iaktta ulike logikker i debatten om flyktningers påvirkning på velferdsstaten, mens

gjennom Laclaus teori analyseres makt og det konfliktfylte. Bortsett fra at både Laclau og

Luhmann arbeider med forskjeller, har de også en form for umulighetsprinsipp til felles. Begge

tar utgangspunkt i kontingens-prinsippet om at alt potensielt kan være annerledes enn det det er

nå. Hos Luhmann kommer dette til uttrykk ved at den forskjellen et system deler sin omverden

med er tilfeldig og potensielt kunne ha vært annerledes. Dette er grunnlaget for systemets

paradoksale forankring som systemet hele tiden forsøker å overkomme. Paradokset er at systemet

ikke kan se at det ikke kan se dét det ikke kan se (Andersen, 1999, s. 114). I en videre

undersøkelse kan dermed systemteorien bli tatt i bruk for å undersøke hvilke forskjeller som blir

satt opp og hvordan de norske myndighetene inngår i et spesifikt kommunikasjonssystem. Dette

kan videre muliggjøre en undersøkelse av hvordan 'flyktning' blir kommunisert forskjellig i de

forskjellige systemene. For eksempel kan Luhmanns systemteori bli brukt for å videre undersøke

hvordan 'flyktning' blir kommunisert innenfor et økonomisk system, et pedagogisk system, et

helsesystem og/eller innenfor et arbeidssystem. Et slikt teoretisk utgangspunkt betinger en annen

tilgang til det empiriske materialet da Luhmann utgår fra at systemer er autopoetiske og at

kommunikasjon kun kan kommunisere med kommunikasjon.
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Et siste punkt for videre undersøkelser som det kan være verdt å nevne er hvilke ytterligere

implikasjoner myndighetenes artikuleringer av 'flyktninger' kan ha. I en videre analyse kan det

undersøkes hvordan det innenfor velferdsstaten kan være mange områder der 'flyktning' som

'truende' kan ha implikasjoner uten at det nødvendigvis dislokerer hele velferdsdiskursen. Dette

kan være innenfor helse og omsorg, skole og boligpolitikk. En videre undersøkelse og

dekonstruksjon av velferdsdiskursen, kan derfor ytterlige belyse hvilke mulige konsekvenser

myndighetens artikuleringer av 'flyktninger' kan ha for velferdsstatens fremtid. I tillegg åpner en

undersøkelse av implikasjonene opp for å undersøke hvilke andre samfunnsområder som kan bli

påvirket av flyktningdiskursen. Da er det mulig å undersøke om det er noen andre implisitte

referanser i det empiriske materialet som man i stedet kan følge for å avdekke andre diskursers

relasjon til den hegemoniske flyktningdiskursen.
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