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Abstract  
In	1998	the	law	of	Integration	was	passed	in	the	Parliament	of	Denmark.	This	was	the	

first	law	within	the	area	of	integration	creating	a	focus	on	the	individual	immigrant,	

which	marked	a	new	direction	within	the	area	of	integration	in	Denmark.	Turning	our	

eyes	to	the	present,	the	Parliament	of	Denmark	passed	a	new	law	in	2019,	which	led	to	a	

change	in	the	immigration	policy	making	residence	permits	temporary.	This	made	us	

wonder	how	the	political	communication	within	the	area	of	immigration	and	integra-

tion	has	developed.	Our	thesis	centres	around	the	following	problem	statement	which	

helps	us	examine	the	development	within	the	field	of	immigration	and	integration	poli-

tics.		

	

How	does	the	law-making	semantics	regarding	immigration	and	integration	poli-

tics	develop	within	the	period	of	1998	to	2019?	And	how	will	the	hegemonic	strug-

gles	about	fixating	a	certain	construction	within	the	field	of	immigration	and	inte-

gration	politics	within	this	period	be	observed	with	a	focus	on	how	articulation	cre-

ates	hegemony	within	the	discourse?		

	

To	answer	our	problem	statement,	we	have	structured	our	thesis	around	two	separate	

theoretical	frameworks.	Our	first	analysis	will	be	a	semantic	analysis	based	upon	the	

theoretical	framework	of	Niklas	Luhmann.	Where	the	other	analysis	will	be	a	discourse	

analysis	based	on	the	discourse	theory	of	Ernesto	Laclau	&	Chantal	Mouffe.	When	con-

ducting	the	analysis,	we	found	that	the	construction	within	the	semantics	of	a	them	and	

us	appear	throughout	the	law	text	until	2019.	In	this	year	the	construction	of	the	possi-

bility	to	become	us	no	longer	exists.	The	thesis	also	provides	us	with	a	view	on	the	de-

velopment	of	the	political	communication	within	three	separate	political	parties	Social	

Democrats,	the	Liberal	Party	of	Denmark	and	the	Danish	People’s	Party.	This	enlightens	

us	with	the	reason	behind	the	creation	of	hegemony	within	the	discourse	to	be	caused	

by	the	development	of	the	Social	Democrats	from	1998	to	the	passing	of	L140	in	2019.	

The	hegemony	within	the	discourse	is	based	on	the	fixation	that	temporary	residence	

permits	to	immigrants	are	the	foundation	for	the	area	of	immigration	and	integration	

politics	within	the	three	parties.	This	also	appears	in	the	law	that	facilitates	the	area	of	

immigration.				
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1.0 Indledning  

D.	21/2	2019	vedtog	et	flertal	i	Folketinget	L140	(Ingvorsen,	2019).	Loven	bliver	kendt	

under	navnet	Paradigmeskiftet.	Loven	er	et	resultat	af	mange	års	kamp	på	

udlændingeområdet,	hvor	der	nu	viser	sig	et	flertal	bag	en	politik,	der	fokuserer	på	en	

endnu	strammere	udlændingepolitik,	som	særligt	Dansk	Folkeparti	har	kæmpet	for	

siden	deres	stiftelse	i	1995.	Dansk	Folkepartis	ønske	om	et	paradigmeskift	i	dansk	

udlændingepolitik	er	blevet	en	realitet	(Ingvorsen,	2019).	Vedtagelsen	af	

paradigmeskiftet	starter	vores	undren,	som	nu	tager	os	flere	år	tilbage	i	dansk	

udlændingepolitik	med	henblik	på	at	undersøge,	hvordan	særligt	den	politiske	

kommunikation	udvikler	sig	over	tiden.	Debatten	om	den	udlændinge-	og	

integrationspolitik,	der	skal	føres	i	Danmark,	har	længe	været	et	omdiskuteret	emne.	

Politiske	diskussioner	omkring	tørklæder,	ghettodannelser	og	forsørgelse	af	

udlændinge	har	i	mange	år	splittet	den	politiske	debat,	da	det	blandt	Folketingets	

partier	ofte	var	genstand	for	megen	uenighed.	De	sidste	årtier	er	tonen	i	den	politiske	

debat	blevet	mere	og	mere	rå,	og	flere	partier	fører	i	dag	en	politik	på	området,	der	i	

fortidens	perspektiv	ville	blive	set	som	en	meget	stram	udlændingepolitik.	Dette	vidner	

om	en	udvikling	på	området,	hvor	politikken	nu	finder	vej	til	partier,	der	tidligere	ikke	

kunne	forestilles	at	føre	en	sådan	politik.	Det,	at	føre	en	stram	udlændingepolitik,	var	

tidligere	forbeholdt	den	såkaldte	ydre	højrefløj,	men	nu	har	disse	strømninger	spredt	

sig,	og	der	er	altså	ikke	længere	patent	på	den	stramme	udlændingepolitik,	som	noget	

der	er	forbeholdt	den	ydre	højrefløj.	Politikken	er	nu	spredt	ud	over	store	dele	af	det	

politiske	spektrum.	Den	stramme	udlændingepolitik	har	været	grundlaget	for	

regeringsmagten	de	sidste	årtier,	og	vi	ser,	hvordan	denne	politik	både	influeres	af	men	

også	influerer	den	danske	befolkning	(Meidell,	2015).	Særligt	i	2002	bliver	vi	

introduceret	til	en	ændring	i	udlændingepolitikken,	da	Venstre	overtager	

regeringsmagten	fra	Socialdemokratiet	og	tager	Dansk	Folkeparti	samt	den	stramme	

udlændingepolitik	med	ind	på	Christiansborg.	Venstre	og	Dansk	Folkeparti	begynder	nu	

at	stramme	udlændingepolitikken,	og	indfører	blandt	andet	24-års	reglen,	som	også	den	

dag	i	dag	er	grund	til	debat.	De	nye	stramninger	medfører	dog	kritik	fra	FN’s	

flygtningehøjkommissariat,	UNHCR.	Ændringen	i	magten,	i	2002,	skaber	nu	et	

fundament	for	en	udlændingepolitik,	der	bliver	strammere	og	strammere,	som	også	i	

dag	er	til	stede	i	udlændingepolitikken.	Det	politiske	fokus	på	en	stram	
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udlændingepolitik	præger	i	løbet	af	perioden	også	befolkningens	holdning	til	

udlændinge	og	flygtninge.	Vi	ser	blandt	andet	dette	afspejle	sig	i	befolkningens	holdning	

til	flygtninge	og	indvandreres	behov	for	at	tilpasse	sig	de	danske	normer	ved,	at	hele	

92%	af	den	danske	befolkning	i	2011	mener,	at	flygtninge	og	indvandrere	skal	tilpasse	

sig	de	danske	normer	(Meidell,	2015).	Den	stramme	udlændingepolitik	udmønter	sig	i	

en	række	lovgivninger,	der	gennemføres	op	til	Paradigmeskiftet	i	2019.	Her	er	der	

blandt	andet	fokus	på	burkalovgivining	som	et	bærende	element,	der	skal	sørge	for,	at	

udlændinge	og	indvandrere	tilpasser	deres	normer	til	det	danske	samfund	(Holst,	

2018).	Asylansøgere	og	flygtninge	bliver	i	samme	periode	også	mødt	med	smykkeloven	

og	repatrieringsloven,	som	skal	sørge	for,	at	de	kan	forsørge	dem	selv	og	på	sigt	vende	

hurtigt	tilbage	til	deres	hjemlande	(Gormsen,	2016,	Ministeriet	for	Børn,	Ligestilling,	

Integration	og	Sociale	forhold,	2014).	Særligt	repatrieringsloven	vidner	om	den	

udvikling,	der	senere	kulminerer	i	Paradigmeskiftet,	hvor	fokus	viser	sig	at	være	rettet	

mod	hjemsendelser.			

	

Det	seneste	folketingsvalg	i	2019	viste	sig	også	at	blive	det	helt	store	udlændingevalg	

(Holstein,	2019).	Her	bliver	befolkningen	introduceret	til	to	nye	partier	på	den	ydre	

højrefløj,	Nye	Borgerlige	og	Stram	Kurs.	Siden	1995	har	den	danske	befolkning	været	

bekendt	med	Dansk	Folkeparti	som	den	helt	store	fortaler	for	en	stram	

udlændingepolitik,	men	nu	kommer	der	nye	spillere	på	banen.	Introduktionen	af	de	nye	

partier,	der	primært	baserer	deres	politik	på	en	yderligere	stramning	af	

udlændingeområdet,	vidner	igen	om	en	udvikling	på	området	i	mod	en	endnu	

strammere	fiksering	af	udlændinge.	Nye	Borgerlige	bliver	valgt	til	Folketinget	og	har	

siden	presset	endnu	mere	på	med	en	strammere	udlændingepolitik.	Partiets	forsøg	på	

at	præge	udlændingepolitikken	i	en	strammere	retning	møder	opbakning	i	befolkningen	

og	ved	seneste	meningsmåling	ville	partiet	få	7,2%	af	stemmerne,	hvilket	dermed	ville	

gøre	partiet	større	end	Dansk	Folkeparti	(Voxmeter,	2021).	Med	afsæt	i	den	netop	

beskrevne	aktuelle	politiske	situation	på	udlændinge-	og	integrationsområdet,	vil	vi	

skitsere,	hvilke	politiske	begivenheder	der	leder	op	til	afhandlingens	start,	da	disse	

begivenheder	alle	har	været	determinerende	for	udviklingen	i	den	politiske	

kommunikation.	
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I	1983	bliver	den	mest	menneskelige	udlændingelov	vedtaget	(Larsen	&	Renard,	2019).	

Her	begynder	udlændingelovens	historie,	og	det	der	lægger	grunden	for	hele	vores	

undren	omkring	den	udvikling,	der	optræder	i	den	politiske	kommunikation	frem	til	

Paradigmeskiftet	i	2019.	1980’erne	er	mærket	af	familiesammenføring	og	kulturelle	

forskelle	i	forbindelse	med	den	store	tilvandring	af	gæstearbejdere,	der	ledte	op	til	

årtiet	(Andersen,	2020).	80’erne	bærer	også	præg	af	det	startskud,	som	den	nye	

udlændingelov	giver,	hvor	debatten	nu	er	delt	i	to	fløje,	dem	der	gerne	vil	stramme	

udlændinges	rettigheder,	og	dem	der	ønsker	at	forbedre	deres	rettigheder.	Hvor	dele	af	

det	politiske	landskab	så	lovgivningen	som	en	positiv	udlændingelov,	så	mente	andre,	at	

loven	blot	åbnede	de	danske	grænser	for	flygtninge,	der	da	kunne	strømme	ind	i	landet.	

Allerede	her	blev	der	altså	sat	fokus	på	de	forskellige	religioner	og	kulturer,	som	de	

mange	flygtninge	tog	med,	der	ikke	stemte	overens	med	den	danske.	Nu	ser	vi,	hvordan	

der	sættes	en	forskel	op	mellem	dem	og	os,	der	overlever	hele	vejen	frem	til	

Paradigmeskiftet.	Udlændingeloven	i	1983	havde	fokus	på	at	give	nye	rettigheder	til	

flygtninge,	der	skulle	gøre	det	nemmere	at	opnå	asyl	og	familiesammenføring.	Loven	

bliver	startskuddet	for	udlændingedebatten,	hvor	indførelsen	af	loven	markerer	en	

splittelse	i	det	politiske	landskab,	hvor	Folketinget	deles	i	to	fraktioner,	dem	der	ønsker	

en	stram	udlændingepolitik,	og	dem	der	ikke	ønsker	en	stram	udlændingepolitik.	Denne	

splittelse	fortsætter	op	i	1990’erne,	hvor	Tamil-sagen	spillede	en	stor	rolle	og	væltede	

Schülter-regeringen	efter	10	år,	hvorefter	Socialdemokratiet	kunne	indtage	

regeringsmagten	(Larsen	&	Renard,	2019).	Dette	fik	betydning	for	

udlændingepolitikken,	da	Socialdemokratiet	i	denne	tid	var	flankeret	af	Det	Radikale	

Venstre	og,	ikke	mindst	også	selv	mente,	at	flygtninge	og	indvandrere	skulle	behandles	

ordentligt	og	hjælpes	til	integration	(Andersen,	2020).	Debatten	bliver	i	90’erne	særligt	

tonet	af	ghettodannelser,	kultur	og	religion.	Med	stiftelsen	af	det	nye	parti,	Dansk	

Folkeparti,	øges	det	politiske	fokus	i	debatten	på	islam	og	religionens	forskelle	fra	de	

kristne	værdier,	som	Danmark	er	grundlagt	på.	Dansk	Folkeparti	bliver	af	mange	i	

denne	periode	set	som	en	ny	spiller	i	det	politiske	spektrum,	der	søger	at	fiksere	en	

strammere	udlændingepolitik,	end	der	hidtil	var	set.	Derfor	blev	de	også	af	daværende	

statsminister	fra	Socialdemokratiet	beskrevet	med	den	ikoniske	udtalelse	“Stuerene	

bliver	I	aldrig”	(Statsministeriet,	1999).	
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Endnu	et	skelsættende	element,	der	viser	sig	i	90’erne,	er	vedtagelsen	af	

Integrationsloven	fra	1998.	Lovgivningen	er	det	første	eksempel	på	at	lovgive	på	

integrationsområdet,	hvor	der	særligt	viste	sig	fokus	på	den	enkelte	udlænding	og	en	

fordeling	af	indvandrere	på	tværs	af	Danmarks	kommuner,	så	der	netop	skulle	

forhindres	ghettodannelser,	grundet	opråb	fra	de	københavnske	vestegnskommuner	

(Andersen,	2020).	Integrationsloven	var	samtidig	et	resultat	af	en	årelang	debat	om,	

hvordan	udlændinge	og	integration	skulle	håndteres.	Er	det	statens	ansvar,	eller	bør	

ansvaret	lægges	ud	til	kommunerne	eller	helt	ud	til	den	enkelte	udlænding?	Det	viste	

Integrationsloven	svaret	på.	Her	blev	kommunerne	gjort	ansvarlige,	og	der	blev	sat	

fokus	på	den	enkelte	udlænding	gennem	individuel	sagsbehandling,	hvor	dette	skulle	

være	løsningen	på	de	store	ghettodannelser	samt	kulturelle	udfordringer	og	dermed	

fremme	integrationen.	Vedtagelsen	af	Integrationsloven	i	1998	markerer	en	ny	retning	

for	udlændingepolitikken.	Loven	introducerede	et	nyt	system	af	ydelser	og	services,	

som	alle	havde	til	formål	at	gøre	nyankomne	udlændinge	til	velintegrerede	

velfærdsborgere.	Der	blev	samtidig	lagt	stor	vægt	på,	at	den	enkelte	udlænding	havde	

rettigheder	og	pligter	(Andersen,	2020).	Derfor	er	Integrationsloven	fra	1998	en	

milepæl	i	dansk	udlændingepolitisk	historie.	Loven	er	derfor	afsættet	for	afhandlingens	

empiriske	grundlag	og	bliver	på	den	måde	begyndelsen	for	den	fortælling,	vi	søger	at	få	

blik	for	i	udviklingen	af	den	politiske	kommunikation	indenfor	udlændinge-	og	

integrationspolitik.		

	

1.1 Problemfelt  
Vi	vil	i	følgende	afsnit	problematisere	den	undren,	som	ligger	til	grund	for	vores	

afhandlings	emne,	der	kredser	om	udlændinge-	og	integrationspolitikken	i	Danmark.	

Særligt	vil	vi	have	et	fokus	på	den	udvikling,	der	finder	sted	i	den	politiske	

kommunikation	indenfor	de	tre	politiske	partier,	Socialdemokratiet,	Venstre	og	Dansk	

Folkeparti.		

	

Vores	afhandling	er	baseret	på	en	grundlæggende	undren	om,	hvordan	daværende	

Statsminister	og	formand	for	Socialdemokratiet,	Poul	Nyrup	Rasmussen,	i	1998	kan	ytre	

fra	Folketingets	talerstol,	at	Socialdemokratiet	mener,	at	Dansk	Folkeparti,	med	deres	

stramme	udlændingepolitik,	aldrig	bliver	stuerene.	Denne	efterhånden	ikoniske	
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manifestation	står	nemlig	i	skarp	kontrast	til,	hvordan	Socialdemokratiet	ytrer	sig	

indenfor	udlændinge-	og	integrationspolitik	i	dag.	Dette	vakte	vores	umiddelbare	

opmærksomhed,	da	vi	med	denne	ene	udtalelse	synes	at	kunne	iagttage	et	politisk	

område,	som	har	gennemgået	en	udvikling,	der	er	årsag	til,	at	dansk	udlændinge-	og	

integrationspolitik	tager	sig	ud,	som	den	gør	den	dag	i	dag.	Derfor	søger	vi	med	denne	

afhandling	at	få	svar	på,	hvordan	denne	udvikling	har	taget	sig	ud.	Kan	der	semantisk	

iagttages,	at	der	er	sket	en	udvikling?	Kan	det	iagttages,	at	udvalgte	politiske	partier	har	

gennemgået	en	udvikling	i	deres	udlændinge-	og	integrationspolitik?	Og	kan	der	

overhovedet	opnås	politisk	enighed	om,	hvilken	politisk	retning	udlændinge-	og	

integrationspolitikken	skal	bevæge	sig	i?	Hvordan	skabes	der	i	semantikken	en	forskel	

på	os	der	gerne	må	være	i	Danmark	og	dem	der	ikke	må?	Disse	spørgsmål	vil	

afhandlingen	søge	at	besvare,	hvorfor	afhandlinges	problemformulering	og	

dertilhørende	problemstillinger	er	formuleret	på	følgende	måde:		

	

Problemformulering:	

	

Hvordan	udvikler	semantikken	i	lovgivningen	omkring	udlændinge-	og	integrationspo-

litik	sig	i	perioden	1998-2019,	og	hvordan	kan	der	i	denne	periode	iagttages	hegemoni-

ske	kampe	med	henblik	på,	om	der	kan	fikseres	én	bestemt	udlændinge-	og	integrati-

onspolitik	og	dermed	skabe	hegemoni	indenfor	det	diskursive	felt?		 

	

1) Hvordan	udvikler	semantikken	sig	indenfor	lovgivningen	af	udlændinge-	og	

integrationsområdet	sig	i	perioden	1998-2019,	og	hvordan	konstrueres	der	i	

denne	semantik	et	os	og	et	dem?		

2) Hvilke	ækvivalente	og	differente	relationer	kan	der	iagttages	i	artikulationen	fra	

partierne	Socialdemokratiet,	Venstre	og	Dansk	Folkeparti	indenfor	det	

diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik,	og	hvordan	udvikler	

disse	sig	i	perioden	1998-2002	til	perioden	2015-2019?	

	

I	forsøget	på	at	besvare	denne	problemformulering,	ønsker	vi	at	få	blik	for	den	særlige	

udvikling,	der	er	sket	indenfor	dette	politiske	område.	Dette	ønsker	vi	at	gøre	ved	først	

at	gennemføre	en	semantisk	analyse,	hvor	vi	har	fokus	på	lovtekster,	der	er	vedtaget	i	

perioden	1998-2019.	Hertil	søger	vi	gennem	Luhmanns	socialdimension	at	få	blik	for,	
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om	der	skabes	særlige	relationer	indenfor	semantikken,	der	er	determinerende	for	

besvarelsen	af	vores	undren.	Denne	semantiske	udvikling	ønsker	vi	også	skal	give	os	

blik	for,	hvordan	der	indenfor	lovgivningen	er	gennemført	ændringer,	som	kan	være	

medvirkende	til	besvarelsen	af	den	umiddelbare	undren,	som	ligger	til	grund	for	vores	

afhandling.	Dertil	ønsker	vi	også	gennem	en	diskursanalyse	at	få	blik	for,	hvordan	der	

indenfor	dette	felt	skabes	forskellige	ækvivalente	og	differente	relationer	i	

artikulationen	fra	Socialdemokratiet,	Venstre	og	Dansk	Folkeparti,	der	søger	at	gøre	

deres	partikulære	fiksering	til	den	universelle	fiksering	indenfor	det	diskursive	felt	om	

udlændinge-	og	integrationspolitik.	Hertil	vil	vi	særligt	have	blik	for,	hvordan	der	er	sket	

diskursive	skred	i	perioden,	som	skaber	de	hegemoniske	kampe,	der	medvirker	til	

udviklingen,	som	vi	ønsker	at	få	blik	for	indenfor	de	respektive	partier.	I	et	forsøg	på	at	

besvare	afhandlingens	undren,	vil	vi	udarbejde	en	analysestrategi,	som	vi	vurderer	

adækvat	til	at	kunne	give	os	blik	for	udviklingen	i	den	politiske	kommunikation.	Vi	vil	

derfor	i	det	næste	afsnit	beskrive	vores	analysestrategiske	tilgang,	samt	hvilket	

teoretisk	grundlag	der	anvendes	i	afhandlingen.		

	

2.0 Teori og Analysestrategi 

I	dette	afsnit	vil	redegøre	for	afhandlingens	poststrukturalistiske	analysestrategiske	ud-

gangspunkt,	da	dette	er	afgørende	for,	at	afhandlingens	to	analyser	og	deres	dertilhø-

rende	konklusioner	kan	læses	og	forstås	på	bedst	mulig	vis.	Denne	afhandling	søger,	

som	beskrevet	i	projektets	problemfelt,	at	belyse,	hvordan	der	i	kommunikationen	om-

kring	udlændinge-	og	integrationspolitik	opstår	artikulationsfelter	indenfor	det	diskur-

sive	felt,	hvori	der	kan	iagttages,	at	der	kæmpes	om	at	fiksere	mening	til	dét,	som	senere	

i	afsnittet	vil	blive	beskrevet	som	kontingente	betegnere.	Afhandlingens	analyse	vil	der-

for	være	opdelt	i	to	delanalyser.	Den	første	analyse	vil	tage	form	af	en	semantisk	ana-

lyse,	hvori	vi	søger	at	kunne	iagttage	historiske	udviklinger	i	semantikken	omkring	ud-

lændinge-	og	integrationspolitik.	Dernæst	vil	afhandlingens	anden	analyse	iagttage,	

hvordan	der	udkæmpes	diskursive	kampe	indenfor	det	diskursive	felt	om	udlændinge-	

og	integrationspolitik.	Den	semantiske	analyse	vil	være	funderet	i	Niklas	Luhmanns	sy-

stemteoretiske	begrebsunivers,	hvor	diskursanalyse	vil	være	forankret	i	Ernesto	Laclau	

&	Chantal	Mouffes	diskursteori.	I	dette	afsnit	vil	vi	altså	indledningsvist	redegøre	for	
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vores	læsning	af	Luhmanns	systemteori	og	dens	dertilhørende	begrebsapparat	for	der-

efter	at	beskrive,	hvordan	disse	begreber	anvendes	i	afhandlingens	semantiske	analyse.	

Dernæst	vil	vi	redegøre	for,	hvordan	vi	læser	og	forstår	Laclau	&	Mouffes	diskursteori.	

Afslutningsvist	i	dette	afsnit	ønsker	vi	at	beskrive,	hvordan	afhandlingens	to	udvalgte	

teoretiske	perspektiver	komplimenterer	hinanden	på	en	sådan	vis,	at	analysen	er	funde-

ret	i	et	nuanceret	og	fyldestgørende	teoretisk	blik.		

	

2.1 Niklas Luhmanns systemteori  
Da	første	del	af	afhandlingens	analyse	er	en	semantisk	analyse	forankret	i	Niklas	Luh-

manns	systemteori,	finder	vi	det	nødvendigt	først	at	redegøre	for	vores	læsning	af	sy-

stemteorien	og	dennes	begreber,	da	disse	er	rammesættende	for	vores	analytiske	per-

spektiv.		

	

Niklas	Luhmanns	systemteoretiske	univers	kredser	om	dét,	Luhmann	beskriver	som	sy-

stemer,	som	han	udfolder	i	værket	Soziale	Systeme	(Luhmann	2000).	Luhmanns	system-

teori	tager	udgangspunkt	i	antagelsen	om,	at	systemer	kan	defineres	som	enheden	af	

forskellen	mellem	system	og	omverden	(Luhmann,	2006).	Luhmanns	systemteori	funde-

res	dermed	i	antagelsen,	at	systemer	eksisterer	igennem	deres	iagttagelse	af	forskellen	

mellem	deres	eget	system	og	en	markeret	omverden.	Dermed	kan	det	iagttages,	at	sy-

stemers	form	ikke	er	fast,	men	at	systemerne	konstant	konstrueres	gennem	en	grænse-

dragning	mellem	systemet	selv	og	en	konstant	foranderlig	omverden.	Luhmann	beskri-

ver	selv	denne	proces	på	følgende	måde.			 		

	 		

“At	enhed	kun	kan	tilvejebringes	gennem	en	relationsdannende	operation;	at	den	

altså	må	produceres,	og	at	den	ikke	altid	allerede	på	forhånd	er	til	stede	som	indi-

vid,	som	substans	eller	som	idé	i	dens	egen	operation”	(Luhmann,	2000:	71)	

	

Dette	betyder,	at	systemerne	fungerer	selvreferentielle,	og	at	systemerne	løbende	kon-

struerer	sig	selv	gennem	operationer,	hvor	der	dermed	også	konstrueres	en	bestemt	

omverden.	I	den	semantiske	analyse	i	denne	afhandling	iagttages	forskellen	mellem	sy-

stem	og	omverden	til	at	kunne	få	blik	for,	hvordan	der	i	semantikken	konstrueres	en	

forskel	mellem	systemet	selv,	og	det	som	systemet	iagttager	som	omverdenen.	I	
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afhandlingens	analyse	vil	dette	optræde	i	form	af	semantikkens	konstruerede	konstitu-

tive	inderside	og	yderside.	Indersiden	markerer	systemets	iagttagelse	af	systemet	selv,	

og	den	konstitutive	yderside	markerer	systemets	iagttagelse	af	omverdenen.	Den	kon-

stitutive	inderside	vil	i	afhandlingen	iagttages	som	det	konstruerede	os,	og	den	konstitu-

tive	yderside	som	det	konstruerede	dem.	Dermed	anvendes	forskellen	til	at	kunne	iagt-

tage,	hvordan	der	semantisk	konstrueres	en	forskel	mellem	os	og	dem	med	henblik	på	at	

kunne	iagttage,	hvorvidt	denne	semantiske	distinktion	udvikler	sig.	Konstruktionen	af	

systemet	og	omverdenen	udgør	en	dynamisk	proces,	som	Luhmann	beskriver	med	be-

grebet	autopoesis.		

	

Everything	that	is	used	as	a	unit	by	the	system	is	produced	by	the	system	itself.	This	

implies	to	elements,	processes,	boundries,	and	other	structures	and,	last	but	not	

least,	to	the	unity	of	the	system	itself.	Autopoetic	systems,	then,	are	sovereign	with	

respect	to	the	constitution	of	identities	and	differences.	They	of	course,	do	not	cre-

ate	a	material	world	of	their	own.	They	presupposes	other	levels	of	reality,	as	for	

example	human	life	presupposes	the	small	span	of	temperature	in	which	water	is	

liquid.	But	what-ever	they	use	as	identity	and	differences	is	of	their	own	making	

(Luhmann,	1990:	3).	

	 	

Ud	fra	citatet	læser	vi,	at	autopoesis	beskriver,	hvordan	systemer	konstruerer	sig	selv	

ved	at	knytte	an	til	systemets	tidligere	operationer,	hvilket	altså	også	viser,	at	begrebet	

beskriver	systemet	som	selv-	og	regenererende.	Ydermere	kan	det	ses,	at	Luhmann	be-

skriver	systemer	som	operativt	lukkede	men	kognitivt	åbne.	Dette	betyder	altså,	at	sy-

stemer	er	åbne	for	ny	information	fra	omverdenen,	men	udvælger,	hvornår	systemet	

knytter	an	til	informationen,	hvilket	kan	læses	ud	fra	følgende	citat	fra	Luhmann.	

	

Erkendelse	er	kun	mulig,	når	og	fordi	systemer	på	niveauet	for	deres	skelnen	og	be-

tegnen	lukker	sig	operativt	og	på	denne	måde,	bliver	indifferente	overfor	det,	som	

dermed	udelukkes	som	omverden	(Luhmann,	1998:	182).		

	

Det	kan	tilmed	iagttages,	at	i	og	med	at	systemers	markering	af	en	omverden	sker	gen-

nem	tidligere	operationer,	kan	det	ses,	at	systemernes	omverden	er	konstruktioner	

skabt	af	systemet	selv.	Det	vil	sige,	at	systemernes	omverden	udelukkende	vil	tage	form,	
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som	systemet	selv	iagttager	det,	og	at	omverdenen	derfor	altid	vil	være	en	konstruktion	

lavet	af	systemet	selv.	Luhmann	beskriver	selv	dette	fænomen	på	følgende	måde	“Ikke	

engang	omverden	findes	der	i	omverden”	(Luhmann,	1998:	168),	hvilket	understøtter	af-

handlingens	poststrukturalistiske	udgangspunkt.			

	

I	afhandlingens	semantiske	analyse	anvendes	Luhmanns	systemteoretiske	univers	til	at	

iagttage,	hvordan	semantikken	udfolder	sig	indenfor	feltet	udlændinge-	og	integrations-

politik	med	henblik	på	at	kunne	iagttage,	hvor	der	er	sket	en	semantisk	udvikling	i	må-

den,	hvorpå	der	fikseres	mening	til	begreberne	integration	og	udlændinge.	Vi	læser	Luh-

manns	forståelse	af	de	autopoietiske	systemer	på	en	måde,	hvor	vi	vurderer,	at	tilgan-

gen	gør	os	i	stand	til	at	iagttage	semantikken	omkring	udlændinge-	og	integrationspoli-

tik,	som	den	rent	faktisk	træder	frem,	hvorfor	afhandlingens	semantiske	analyse	vil	

være	funderet	i	semantik,	der	udelukkende	skabes	i	lovtekster.	Vi	vurderer	dog,	at	det	

er	nødvendigt	at	udfolde	Luhmanns	systemteoretiske	begrebsapparat	yderligere,	da	

dette	vil	gøre	os	i	stand	til	at	kunne	iagttage	udviklingen	i	semantikken	for	dermed	at	

kunne	lave	vores	analyse	på	nuanceret	vis.		

	

Rammesættende	for	denne	afhandlings	semantiske	analyse	er	Luhmanns	iagttagelses-

begreb,	hvilket	vi	i	dette	afsnit	vil	søge	at	udfolde.	Luhmann	beskriver	alle	hændelser	i	

samfundet	som	iagttagelser.	Derved	kan	det	ses,	at	Luhmann	iagttager,	at	verdenen	ude-

lukkende	består	af	iagttagelige	iagttagelser.	Alle	iagttagelser	markerer,	som	beskrevet	i	

den	systemteoretiske	indledning	ovenfor,	enheden	af	en	forskel.	Denne	operation	beskri-

ver	Luhmann	således	‘’en	operation,	der	anvender	en	forskel	til	at	indikere	en	side	af	en	

forskel	og	ikke	den	anden’’	(Luhmann,	1993:	485).	Forskellen	er	altså	det,	som	definerer	

iagttagelsens	iagttagelsesbetingelser,	da	den	forskel,	der	iagttages	igennem,	altid	vil	

være	rammesættende	for,	hvordan	verdenen	træder	frem.	Gennemgående	for	afhand-

lingens	semantiske	analyse	er,	som	beskrevet	ovenfor,	en	iagttagelse	af,	hvordan	seman-

tikken	konstruerer	forskellen	mellem,	det	konstruerede	os	og	det	konstruerede	dem,	

med	henblik	på	at	kunne	iagttage,	hvordan	disse	konstruktioner	udvikler	sig.	I	denne	af-

handling	benytter	vi	os	af	Luhmanns	iagttagelsesbegreb,	med	et	grundlæggende	afsæt	i	

den	del	af	begrebet,	som	Luhmann	selv	beskriver	som	anden	ordens	iagttagelser.		
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‘’Observing	can	be	defined	as	an	operation	using	a	distinction	for	indicating	one	

side	of	the	distinction	and	not	the	other	(...)	The	observing	cannot	be	observed	–	ex-

cept	by	another	observing	operation	(...)	All	observing	needs	this	blind	spot	of	self-

exclusion.	And	this	is	also	true	if	you	go,	following	Heinz	von	Foerster,	to	the	level	of	

second	order	observation’’	(Luhmann,	1993:	485)	 	

Ud	fra	dette	citat	tolker	vi	denne	operation	af	iagttagelse	til	at	bestå	af	en	iagttagelse,	

der	iagttager,	hvilke	distinktioner	der	konstrueres	i	semantikken,	og	som	distancerer	og	

adskiller	iagttageren	fra	verdenen	på	en	måde,	hvor	verdenen	udelukkende	træder	frem	

som	iagttagelige	iagttagelser	(Andersen	&	Pors,	2018).	I	denne	afhandling	er	vores	ana-

lytiske	blik	konditioneret	på	en	måde,	hvor	vi	udelukkende	iagttager	det	kommunika-

tive	felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik,	som	bestående	af	iagttagelige	iagt-

tagelser.	Vi	vurderer	derfor,	at	vi	bedst	opnår	den	fornødne	distance	til	semantikken,	

når	afhandlingens	empiri	behandles	med	dette	analytiske	blik.	Ydermere	vil	dette	blik	

gøre	os	i	stand	til	at	kunne	iagttage	hvilke	forskelle,	og	dermed	også	hvilke	konstitutive	

indersider	og	ydersider,	der	konstrueres	indenfor	semantikken	omhandlende	udlæn-

dinge-	og	integrationspolitik.	Disse	forskelle	beskrives	af	Luhmann	med	begrebet	den	

blinde	plet,	som	udgør	dén	forskel	iagttageren	iagttager	gennem.	Denne	blinde	plet,	og	

dermed	også	den	forskel	der	kommunikeres	igennem,	beskrives	af	Luhmann	på	føl-

gende	måde	‘’Iagttageren	ekskluderer	sig	selv	fra	det,	der	observeres.	(...)	Al	iagttagelse	

behøver	denne	blinde	plet	i	form	af	selveksklusion’’	(Andersen	&	Pors,	2018	[Luhmann,	

1993:	485]).	Disse	blinde	pletter	og	de	dertilhørende	forskelle	vil	vi	søge	at	iagttage	i	

kommunikationen,	da	dette	vil	bidrage	til	at	kunne	belyse,	hvordan	semantikken	inden-

for	dette	politiske	felt	har	udviklet	sig.	Denne	udvikling	vil	fremtræde	for	os	som	iagtta-

gelige	iagttagelser,	da	vi	vil	kunne	iagttage,	hvorvidt	forskellene	i	semantikken	ændrer	

sig	over	tid	eller	ej.	På	denne	måde	vil	vi	få	blik	for,	hvornår	og	hvordan	semantikken	

har	udviklet	sig.						
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2.1.1 Den semantiske analysestrategi 

Denne	afhandling	søger	at	få	blik	for,	hvordan	semantikken	om	dansk	integrations-	og	

udlændingepolitik	har	udviklet	sig	i	tidsperioden	fra	1998	til	2019,	da	denne	periode	vi-

ser	sig	determinerende	for	udviklingen	indenfor	dette	politiske	område.	For	på	bedste	

vis	at	kunne	iagttage	denne	udvikling	har	vi	valgt,	at	analysens	første	del	skal	være	

struktureret	omkring	vores	læsning	af	Niklas	Luhmanns	semantiske	analysestrategi.	I	

dette	afsnit	vil	vi	derfor	indledningsvist	redegøre	for	Luhmanns	semantiske	analyse-

strategi	for	derefter	at	beskrive,	hvordan	vi	har	valgt	at	strukturere	vores	analyse,	så	vi	

opsætter	den	analytiske	ramme,	som	vi	vurderer	nødvendig	til	at	kunne	iagttage	udvik-

lingen	i	semantikken.		

	

Luhmanns	semantiske	analyse	har	dens	teoretiske	udgangspunkt	i	den	ovenfor	be-

skrevne	systemteori.	Luhmann	definerer	semantik	som	strukturer,	der	forbinder	kom-

munikation	ved	at	opsætte	særlige	former	for	mening	(Luhmann,	1995).	En	Luhmanni-

ansk	semantisk	analyse	vil	derfor	være	operationaliseret	gennem	elementerne,	ledefor-

skel,	konditionering	og	iagttagelsespunkt.	Ledeforskellen	udgør	dén	forskel,	som	skaber	

en	distinktion	i	kommunikationen	mellem	begreb	og	mening,	som	vi	med	vores	anden	

ordens	iagttagelser	er	i	stand	til	at	iagttage	som	iagttagelige	iagttagelser.	I	denne	af-

handlings	semantiske	analyse	vil	vores	gennemgående	ledeforskel	være	forskellen	mel-

lem	det	konstruerede	os	og	det	konstruerede	dem,	med	henblik	på	at	kunne	iagttage	

hvorvidt	denne	forskel	udvikler	sig.	Konditionering	skaber	analysestrategiens	betingel-

ser	for,	hvad	der	iagttages	markeret	som	system	eller	omverden,	og	som	dermed	gør	os	i	

stand	til	at	iagttage,	hvordan	der	i	semantikken	fikseres	mening	til	bestemte	begreber.	I	

denne	afhandling	konditioneres	markeringen	af	system	og	omverden	ved	at	iagttage,	

hvordan	iagttageren	konstruerer	et	os,	der	optræder	som	systemet,	og	hvordan	der	kon-

strueres	et	dem,	der	optræder	som	omverdenen.	Denne	konditionering	vil	give	os	blik	

for,	hvordan	iagttageren	tilskriver	mening	til	både	systemet	selv	og	omverdenen.	Iagtta-

gelsespunktet	udgør	dét	ståsted,	hvorfra	vi	iagttager	iagttagerens	iagttagelser.	Indenfor	

den	semantiske	analyse	er	iagttagelsespunktet	distinktionen	mellem	begreb	og	mening.	

Iagttagelsespunktet	skal	gøre	det	muligt	at	få	blik	for,	hvorvidt	der	konstrueres	for-

skelle,	der	udvikler	sig	over	tid.	Iagttagelsespunktet	til	den	semantiske	analyse	er	altså	

konstitueret	gennem	ledeforskellen	semantik	og	mening,	hvor	semantikken	konstruerer	
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meningstilskrivelser	gennem	ledeforskellen	os	og	dem.	Med	denne	strategi	gøres	det	

muligt	at	iagttage,	hvordan	mening	opstår	og	konditioneres	i	begreber,	der	former	et	se-

mantisk	reservior	af	meningsformer	(Andersen,	2014).			

	

Da	den	semantiske	analyse	kredser	om	at	iagttage,	hvordan	der	fikseres	mening	til	be-

greber	i	meningstilskrivelsen	af	det	konstruerede	os	og	det	konstruerede	dem,	vil	vi	nu	

introducere	Luhmanns	meningsbegreb.	Luhmann	beskriver	selv	begrebet	mening	på	

følgende	måde:	“Meaning	is	the	link	between	the	actual	and	the	possible:	it	is	not	the	one	

or	the	other”	(Luhmann	1984:	102).	Mening,	ifølge	Luhmann,	konstrueres	som	forskel-

len	mellem	aktualitet	og	potentialitet.	Derved	kan	det	iagttages,	at	mening	kan	fikseres	i	

en	aktualitet,	men	konstant	er	udfordret	ved	en	potentialitet,	der	altid	vil	søge	at	fiksere	

meningen	anderledes.	Det	kan	dermed	iagttages,	at	mening	aldrig	rækker	ud	over	sig	

selv,	og	mening	refererer	dermed	kun	til	mening	og	skal	derfor	analyseres	i	den	kon-

tekst,	hvori	den	er	søgt	fikseret.	Dog	kan	mening	aldrig	endeligt	fikseres,	da	Luhmann	

beskriver,	at	mening	udgør	en	ufuldendt	struktur,	der	forfalder,	når	meningen	aktualise-

res.	

		

	
Vi	har	nu	slået	fast,	at	Luhmanns	semantiske	analyse	funderes	i	distinktionen	begreb	/	

mening.	Vi	vil	derfor	nu	beskrive,	hvordan	Luhmann	iagttager	begrebet	begreb	for	til	

fulde	at	have	en	forståelse	af,	hvordan	vores	semantiske	analyse	kondenserer	mening.	I	

en	Luhmanniansk	semantisk	analyse	beskrives	et	begreb	som	en	kondensering	og	gene-

ralisering	af	en	bred	vifte	af	mening	og	forventninger.	Begreber	skaber	altså	forvent-

ningsstrukturer,	hvorfor	begreber	i	semantikken	tilegnes	specifikke	betydninger,	og	

dermed	aktualiserer	bestemte	forventninger.	Intet	begreb	kan	eksistere	uden	et	mod-

begreb.	Modbegrebet	definerer	en	grænse	for	begrebet,	da	meningen	til	begrebet	altid	
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vil	stå	i	modsætning	til	modbegrebet.	I	denne	semantiske	analyse,	vil	vi	derfor	iagttage	

hvilke	begreber	og	dertilhørende	modbegreber,	som	konstrueres	i	semantikken,	da	

disse	vil	danne	et	analytisk	fundament,	der	gør	os	i	stand	til	at	iagttage,	hvordan	der	fik-

seres	mening	til	bestemte	begreber	med	henblik	på	at	kunne	iagttage	den	semantiske	

udvikling	indenfor	meningstilskrivelsen	til	konstruktionerne	af	os	og	dem	relateret	til	

udlændinge-	og	integrationspolitik.	Med	udgangspunkt	i	den	netop	beskrevne	forståelse	

af	begrebet	begreb,	vil	vi	iagttage	steder	i	semantikken,	hvor	vi	kan	iagttage	begrebsfor-

skydninger.	Begrebsforskydninger	tjener	som	indikatorer	på,	hvornår	der	i	semantik-

ken	sker	en	udvikling	(Andersen,	2014).	Vi	vil	derfor	konditionere	vores	blik	efter	at	

iagttage,	hvornår	der	opstår	forskydninger	i	meningstilskrivelsen	til	begreberne,	der	

konstruerer	et	os	og	dem.	Samtidig	vil	vi	have	blik	for,	hvornår	disse	fikseres	anderledes,	

end	de	hidtil	er	blevet	fikseret	for	dermed	at	få	blik	for,	hvordan	der	på	ny	fikseres	me-

ning	til	begreberne.		

	

Luhmann	beskriver,	at	der	indenfor	den	semantiske	analyse	skelnes	mellem	tre	seman-

tiske	dimensioner,	sagsdimensionen,	socialdimensionen	og	tidsdimensionen	(Luhmann,	

1995).	Sagsdimensionen	handler	om	valget	af	temaer	og	genstande	og	operationaliseres	

i	forskellen	dette	/	alt	andet,	hvilket	altså	betyder,	at	distinktionen	iagttager,	at	noget	er	

noget,	fordi	det	ikke	er	noget	andet.	Sagsdimensionen	udgør	i	denne	afhandling	vores	

blik	for	de	enkelte	lovtiltags	fiksering	af,	hvad	den	enkelte	lovgivning	er	tematiseret	om-

kring.	Socialdimensionen	opererer	i	forskellen	os	/	dem,	hvilket	skaber	en	distance	mel-

lem	iagttageren	og	iagttagerens	omverden.	Samtidig	kan	der	i	socialdimensionen	iagtta-

ges,	hvordan	iagttageren	iagttager	sig	selv	ved,	at	der	skabes	en	forskel	til	dét	dem,	der	

fikseres	i	semantikken.	Vi	vil	derfor	med	denne	dimension	kunne	få	blik	for,	hvordan	

der	i	perioden	1998	til	2019	konstrueres	forskellige	konstitutive	ydersider,	der	skaber	

forskelle	mellem	os	og	dem.	Tidsdimensionen	beskriver	forskellen	mellem	fremtid	og	for-

tid,	og	hvordan	semantikken	omkring	begreberne	integration	og	udlændinge	iagttager	

og	begrebsliggør	fortid	og	fremtid.	Vi	vil	anvende	tidsdimensionen	på	en	måde,	hvorpå	vi	

kan	iagttage,	hvordan	semantikken	begrebsliggør	fortiden,	nutiden	og	fremtiden.	Denne	

begrebsliggørelse	vil	vi	iagttage	i	semantikken,	hvor	der	anvendes	specifikke	begreber	

og	tiltag,	som,	vil	kunne	fiksere	fremtiden	på	en	særlig	måde.	Disse	begreber	og	tiltag	vil	

være	funderet	i	en	erfaring,	som	er	påvirket	af	fortiden,	hvorfor	vi	også	vil	iagttage,	

hvorfra	forsøg	på	fiksering	af	fremtiden	er	forankret.				
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Som	det	er	beskrevet	i	det	ovenstående,	ønsker	vi	at	gøre	brug	af	meningsdimensio-

nerne,	som	Luhmann	skelner	mellem,	som	et	empirisk	værktøj	for	at	tilgå	empirien.	På	

den	måde	kan	vi	kategorisere	og	systematisere	empirien	og	dens	begrebsreservoir,	så	

vores	analytiske	blik	konditioneres	således,	at	vi	sikrer,	at	vi	bliver	i	stand	til	at	iagttage	

feltets	iagttageres	iagttagelser.			

	

Vi	har	nu	fået	fastslået,	at	første	del	af	afhandlingens	analyse	består	af	en	semantisk	ana-

lyse,	der	vil	iagttage,	hvordan	den	politiske	kommunikation	har	udviklet	sig	indenfor	

udlændinge-	og	integrationspolitik	i	tidsperioden	fra	1998	til	2019.	Denne	semantiske	

analyse	hviler	på	et	teoretisk	fundament,	der	er	forankret	i	Niklas	Luhmanns	begrebsap-

parat.	Anden	del	af	afhandlingens	analyse	vil	søge	at	belyse,	hvordan	der	kæmpes	om	at	

fiksere	mening	til	dette	politiske	område.	Kampen	om	at	fiksere	mening	vil	vi	søge	at	få	

blik	for	gennem	Ernesto	Laclau	og	Chantal	Mouffes	diskursteori,	hvorfor	vi	vil	beskrive	

denne	teori	og	dens	begreber	nedenfor.	Vi	vil	ligeledes	beskrive,	hvordan	vi	vil	anvende	

diskursteoriens	begreber,	så	vi	på	den	måde	beskriver,	hvordan	denne	analyses	blik	er	

konditioneret.		

	

2.2 Ernesto Laclau & Chantal Mouffes diskursteori  
Som	beskrevet	i	afsnittet	ovenfor	søger	første	del	af	afhandlingens	analyse	at	belyse	en	

semantisk	udvikling	i	kommunikationen	omkring	konstruktionen	af	os	og	dem	relateret	

til	udlændinge-	og	integrationspolitik.	Med	afsæt	i	det	socialdimensionen	giver	os	blik	

for	i	semantikanalysen,	vil	vi	videre	i	diskursanalysen	søge	at	få	blik	for,	hvordan	der	

diskursivt	kæmpes	om	at	fiksere	konstruktionen	af	os	og	dem.	Vi	vil	i	forlængelse	heraf	
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overordnet	i	diskursanalysen	analysere,	hvordan	der	blandt	partierne	Socialdemokra-

tiet,	Venstre	og	Dansk	Folkeparti	kæmpes	om	at	fiksere	det	diskursive	felt	omkring	ud-

lændinge-	og	integrationspolitik.	Vi	vil	derfor	i	dette	afsnit	redegøre	for	denne	analyses	

teoretiske	fundament,	der	hviler	på	Ernesto	Laclau	og	Chantal	Mouffes	diskursteori.	Vi	

vil	indledningsvist	beskrive	Laclau	og	Mouffes	diskursteoretiske	ophav,	for	derefter	at	

redegøre	for	teoriens	begrebsapparat	og	vores	læsning	af	dette.			

	

Vores	diskursteoretiske	analyse	hviler	på	Laclau	og	Mouffes	forståelse	af	begrebet	dis-

kurs,	hvorfor	vi	indledningsvis	vil	introducere	dette.	Laclau	og	Mouffe	beskriver	en	

diskurs	på	følgende	måde.		

	

“We	will	call	articulation	any	practice	establishing	a	relation	among	elements	such	

that	their	identity	is	modified	as	a	result	of	the	articulatory	practice.	The	struc-

tured	totality	resulting	from	the	articulatory	practice,	we	will	call	discourse”	

(Laclau	&	Mouffe,	1985:	105).		

	

Ud	fra	dette	citat	forstår	vi,	at	Laclau	og	Mouffe	iagttager	en	diskurs	til	udelukkende	at	

bestå	af	dét,	de	beskriver	som	artikulation.	Derfor	er	det	nu	nødvendigt	at	redegøre	for	

dette	begreb,	da	det	vil	give	blik	for	diskursbegrebets	betydning	og	dermed	også	for,	

hvordan	dette	anvendes	i	denne	analyse.	Som	det	fremgår	af	citatet	ovenfor,	kan	det	ses,	

at	Laclau	og	Mouffe	beskriver	artikulation	som	det,	der	konstruerer	en	diskurs.	Artikula-

tion	er	altså	med	til	at	konstruere	en	diskurs,	da	diskursens	eksistens	determineres	af	

dé	artikulatoriske	forskelle,	der	skabes,	og	som	dermed	tilskriver	mening	til	det	diskur-

sive	felt	og	dets	omverden	på	bestemte	måder.	I	denne	diskursanalyse	vil	artikulation	

være	omdrejningspunktet	for	at	få	blik	for,	hvordan	det	diskursive	felt	søges	fikseret	

gennem	artikulerede	betegnere.	I	feltet	for	artikulationen	er	det	også	relevant	at	be-

skrive	Laclau	og	Mouffes	begreb	subjektpositioner,	da	disse	skabes	af	de	artikulationer,	

som	konstrueres	indenfor	diskursen.	Subjektpositioner	beskrives	af	Laclau	og	Mouffe	på	

følgende	måde.		

	

“Eftersom	enhver	subjektposition	er	en	diskursiv	position,	er	den	en	del	af	enhver	

diskurs’	åbne	karakter”	(Laclau	og	Mouffe,	2002:	66).		

	



Cand.soc. Politisk Kommunikation og Ledelse  D. 17. Maj 2021 
Copenhagen Business School   
 

   20/150 
 
 

Ud	fra	citatet	iagttager	vi,	at	subjektpositioner	udgør	en	diskursiv	position,	hvorpå	der	

kan	knyttes	an	til	fikseret	mening	indenfor	det	diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	

integrationspolitikken.	Vi	søger	derfor,	gennem	Laclau	og	Mouffes	netop	beskrevne	be-

greber,	at	kunne	iagttage,	hvordan	der	artikulatorisk	konstrueres	betegnere,	som	søger	

at	fiksere	mening	til	bestemte	fikseringer	af	det	diskursive	felt	.	Med	udgangspunkt	i	

disse	artikulerede	betegnere	vil	vi	søge	at	få	blik	for,	hvilke	subjektpositioner	der	opstår	

i	det	diskursive	felt	på	baggrund	af	de	fremanalyserede	betegnere.	Analysens	iagttagel-

sespunkt	bevæger	sig	omkring	specifikke	politiske	aktører,	dog	vil	analysen	ikke	have	

blik	for	dertilhørende	politiske	agendaer,	da	vi	udelukkende	iagttager	artikulation	som	

artikulationen	fremtræder	indenfor	vores	teoretiske	blik.	Disse	artikulationer	vil	bi-

drage	til	at	give	os	blik	for	de	diskursive	positioner,	der	træder	frem	i	det	diskursive	felt	

omkring	udlændinge-	og	integrationspolitikken.	Analysen	beskæftiger	sig	altså	med	

iagttagelser	af	artikulation	med	henblik	på	at	kunne	iagttage,	hvor	der	gennem	artikula-

tion	knyttes	an	til	diskursive	positioner.	Når	vi	i	analysen	udelukkende	beskæftiger	os	

med	iagttagelser	af	artikulation,	vil	vi	i	det	diskursive	felt	få	blik	for	de	diskursive	positi-

oner	og	dermed	få	et	blik	for,	hvordan	artikulationen	skaber	rammerne	for	det,	som	af-

handlingen	søger	at	iagttage	som	et	diskursivt	felt.	I	vores	iagttagelse	af	artikulations-

processerne	søger	vi	at	få	blik	for	de	betegnere,	som	artikulationen	skaber,	der	konditi-

onerer	et	blik,	som	gør	os	i	stand	til	at	iagttage,	hvilke	betegnere	der	optræder	ækviva-

lente	og	differente	i	forhold	til	hinanden.	

	

Indenfor	Laclau	og	Mouffes	diskursteori	opererer	de	med	begrebet	hegemoni.	Begrebet	

beskriver	Laclau	og	Mouffe	på	følgende	måde.	

	

“Det	generelle	felt	for	fremkomst	af	hegemoni	er	artikulatorisk	praksis,	dvs.	et	felt	

hvor	‘elementerne’	ikke	er	krystalliseret	til	‘momenter’.	I	et	lukket	system	af	relatio-

nelle	identiteter,	hvor	hver	enkelts	mening	er	fuldstændig	fikseret,	er	der	absolut	

ingen	plads	til	hegemonisk	praksis”	(Laclau	&	Mouffe,	2002:	88).		

	

Hegemoni	udgør,	både	i	Laclau	og	Mouffes	diskursteori	og	i	denne	afhandlings	analyse,	

en	central	rolle,	da	begrebet	tolkes	til	at	udgøre	dét,	som	gennem	artikulation,	søger	at	

fiksere	mening	på	bestemte	måder.	Da	hegemoni	er	en	artikulatorisk	praksis,	der	søger	

at	opnå	skabelsen	af	en	bestemt	orden,	således	at	én	partikularitet	artikuleres	på	en	
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universel	måde.	Vi	vurderer	derfor	begrebet	adækvat	til	at	kunne	give	os	blik	for,	hvor-

dan	der	i	artikulationsprocesserne	kæmpes	om	at	fiksere	selvfølgeligheder,	så	de	der-

med	opnår	hegemonisk	status	indenfor	udlændinge	-	og	integrationspolitikken.	Vi	vil	

derfor	anvende	begrebet	hegemoni	i	et	forsøg	på	at	få	blik	for,	hvorvidt	det	diskursive	

felt	fikseres	på	en	måde,	hvor	der	opnås	hegemonisk	status.		

	

Laclau	og	Mouffe	beskriver,	i	forlængelse	af	det	netop	beskrevne	begreb	hegemoni,	også	

begrebet	dislokation.		

	

“Eftersom	formationen	ikke	er	en	kendsgerning,	men	en	konstruktion,	betyder	det,	

at	når	dens	konstituerende	ækvivalenskæder	knækkes,	gør	totaliteten	noget	mere	

end	at	skjule	sig:	den	opløses”	(Laclau	&	Mouffe,	2002:	99).		

	

Ud	fra	dette	citat	tolker	vi	begrebet	som	et	analytisk	redskab,	der	er	behjælpelig	til	at	

åbne	op	for	at	kunne	iagttage,	hvornår	der	sker	et	brud	i	diskursen.	Begrebet	dislokation	

anvendes	i	afhandlingens	analyse,	da	vi	søger	at	få	blik	for	steder	i	artikulationen	om-

kring	udlændinge-	og	integrationspolitik,	hvor	vi	kan	iagttage,	at	der	brydes	med	de	

konstruerede	ækvivalenskæder.		

	

Vi	vil	nu	i	forlængelse	af	det	foregående	afsnit	introducere	begrebet	betegnere.	Beteg-

nere	udgør,	i	Laclau	og	Mouffes	diskursteori,	det	som	der	kæmpes	om	at	tillægge	betyd-

ning.	Relationen	mellem	betegneren	og	det	betegnede	er	dog	ikke	fast	fikseret,	hvorfor	

det	i	diskursteorien	kan	iagttages,	hvordan	der	forsøges	at	fiksere	mening	til	betegnere	

for	dermed	at	betegne	det	betegnede	(Andersen,	1999).	Laclau	og	Mouffe	inddeler	beteg-

nere	i	flydende-	og	tomme	betegnere.	Flydende	betegnere	beskrives	af	Laclau	og	Mouffe	

på	følgende	måde.		

	

“Elementerne	har	status	af	flydende	udtryk,	som	ikke	lader	sig	artikulere	fuldstæn-

digt	til	en	diskursiv	kæde.	Og	denne	flydende	karakter	gennemtrænger	enhver	dis-

kursiv	identitet”	(Laclau	&	Mouffe,	2002:	63).		

	

Ud	fra	dette	citat	læser	vi	flydende	betegnere	til	at	være	udtryk,	som	kan	tilskrives	me-

ning	på	adskillige	måder,	hvorved	fikseringen	af	betegneren	kan	ændre	betydningen,	alt	
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efter	hvilken	diskursiv	kontekst	betegneren	fikseres	i.	Tomme	betegnere	er	derimod	

tømte	for	mening,	hvorfor	betegneren	kan	symbolisere	forskellige	ækvivalente	diskur-

sive	sandheder.	Laclau	og	Mouffe	beskriver	selv	tomme	betegnere	på	følgende	måde.		

	

“Et	udtryk	tømmes,	når	det	afkobles	fra	et	særskilt	indhold	og	og	ender	med	at	sym-

bolisere	en	lang	kæde	af	ækvivalente	indhold”	(Laclau	&	Mouffe,	2002:	121).		

	

Det,	der	altså	adskiller	den	flydende	betegner	fra	den	tomme	betegner,	er	hvor	udtømte	

betegnerne	er	for	mening.	Er	betegneren	tømt	for	mening	således,	at	betegneren	ikke	

kan	tillægges	anden	mening,	er	betegneren	tom.	Derved	kan	det	ses,	at	desto	mere	fly-

dende	en	betegner	er,	desto	mere	plads	efterlades	der	til	at	kæmpe	om	fikseringen	af	

mening	til	denne.	Den	tomme	betegner	kan	agere	en	fællesbetegner	for	en	række	ækvi-

valente	betegnere,	der	alle	har	det	til	fælles,	at	de	er	ækvivalente	til	den	mening,	der	bli-

ver	tilskrevet	den	tomme	betegner.	Dette	fænomen	beskriver	Laclau	og	Mouffe	med	be-

grebet	ækvivalenskæder.	Kæderne	skabes,	ligesom	alt	andet	indenfor	Laclau	og	Mouffes	

diskursteori,	gennem	artikulation,	hvor	ækvivalente	betegnere	kobles	sammen,	så	ele-

menterne	kan	udskiftes	med	hinanden	på	en	måde,	hvor	kæden	stadig	betegner	den	

tomme	betegner.	Laclau	og	Mouffe	beskriver	selv	begrebet	på	følgende	måde.		

	

”Ækvivalens	skaber	altså	en	anden	mening,	som,	selv	om	den	snylter	på	den	første,	

også	undergraver	den;	forskellene	ophæver	hinanden	i	den	udstrækning,	de	bruges	

til	at	udtrykke	noget	identisk,	som	ligger	til	grund	for	dem	alle”	(Laclau	&	Mouffe,	

2002:	81).		

	

Ækvivalenskæden	konstruerer	diskursens	konstitutive	inderside,	hvilket	samtidig	med-

fører,	at	der	konstrueres	en	konstitutiv	yderside.	Denne	beskriver	Laclau	og	Mouffe	med	

begrebet	differenskæde.	Differenskæden	fungerer	som	ækvivalenskædens	modsætning	og	

består	af	en	række	sammenkoblede	elementer,	der	står	i	kontrast	til	ækvivalenskædens	

fiksering	af	mening.	Differenskæden	udgør	altså	ækvivalenskædens	modpol	og	dermed	

også	dens	konstitutive	yderside	(Laclau	&	Mouffe,	2002).	Vi	vil	i	denne	afhandling	frem-

analysere	og	anvende	tomme	betegnere	som	dén	betegner	der,	indenfor	det	diskursive	

felt,	søges	fikseret.	De	flydende	betegnere	tjener	derimod,	som	betegnere	der	betegner	

den	tomme	betegner,	hvorfor	disse	anvendes	til	at	kunne	iagttage	de	ækvivalens-	og	
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differenskæder,	der	artikulatorisk	konstrueres	indenfor	det	diskursive	felt.	I	afhandlin-

gens	analyse	iagttages	de	betegnere,	som	bliver	fremanalyseret,	og	som	er	en	del	af	de	

konstruerede	ækvivalenskæder,	som	flydende	betegnere,	da	disse	betegnere	ikke	er	en-

degyldigt	tømt	for	mening.	Den	tomme	betegner	udgør	derimod	i	analysen,	dén	beteg-

ner	som	de	flydende	betegnere	søger	at	fiksere	mening	til.		

	

Eftersom	vi	nu	har	slået	fast,	at	der	i	diskurser	konstrueres	ækvivalens-	og	differenskæ-

der,	har	vi	fået	blik	for,	at	der	indenfor	Laclau	og	Mouffes	diskursteori	skabes	en	konsti-

tutiv	inderside	og	dermed	også	en	yderside.	Når	den	diskursive	konstitutive	yderside	

iagttages,	kan	dette	gøres	med	begrebet	antagonisme.	Laclau	og	Mouffe	beskriver	selv	

begrebet	på	følgende	måde.			

	

“Men	den	kraft,	der	antagoniserer	mig,	er	heller	ikke	et	sådant	nærvær;	dens	objek-

tive	væren	er	et	symbol	på	min	ikke-væren,	og	på	den	måde	overflydes	den	af	utal-

lige	betydninger,	som	forhindrer	dens	fiksering	som	fuld	positivitet”	(Laclau	&	

Mouffe,	2002:	78).		

	

Ud	fra	citatet	læser	vi,	at	en	antagonisme	er	med	til	at	markere	den	ydre	grænse,	som	

artikulationen	opsætter,	og	hvor	modsatrettede	artikulationer	truer	hinandens	eksi-

stens.	Antagonismen	kan,	om	end	den	ses	som	en	trussel	for	diskursens	eksistens,	iagtta-

ges	som	en	samlende	kraft	i	diskurser.	Antagonismen	kan	agere	samlende	i	tilfælde	af,	at	

modstanden	mod	antagonismens	tilskrivning	af	mening	kan	være	en	faktor,	som	der	i	en	

diskurs	kan	knyttes	an	til.	Dermed	kan	anknytningen	til	modstanden	mod	antagonismen	

være	dét,	der	samler	en	diskurs,	der	ellers	ikke	måtte	fremstå	forenelig.	Dette	kan	udle-

des	af	følgende	citat.	

	

“Først	må	vi	spørge	os	selv,	om	umuligheden	for	at	assimilere	antagonisme	til	vir-

kelige	modsætninger	eller	til	kontradiktion	ikke	er	umuligheden	af	at	assimilere	

den	til	noget,	som	de	to	typer	relationer	har	til	fælles”	(Laclau	&	Mouffe,	2002:	

78).		

	

Begrebet	anvendes	til	at	iagttage,	hvordan	der	i	kampen	om	fikseringen	af	det	diskur-

sive	felt	artikuleres	antagonistiske	relationer,	for	derved	at	få	blik	for	hvordan	disse	
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relationer	præger	hinanden	samtidig	med,	at	det	diskursive	felt	fikseres	på	forskellig	vis	

med	udgangspunkt	i	den	antagonistiske	relation.	I	forlængelse	af	begrebet	antagonisme	

finder	vi	begrebet	agonisme.	Dette	begreb	er	også	relevant	for	vores	læsning	af	teorien,	

da	denne	relation	åbner	op	for	et	nyt	perspektiv,	der	viser	os,	hvordan	diskursive	positi-

oner	kan	eksistere	på	samme	tid	uden	at	true	den	andens	eksistens.	Hvilket	Mouffe	for-

klarer	i	nedenstående.		

	

”Agonism	is	a	we/they	relation	where	the	conflicting	parties,	although	acknowl-

edging	that	there	is	no	rational	solution	to	their	conflict,	nevertheless	recognize	the	

legitimacy	of	their	opponents”	(Mouffe,	2005,	s.	20).	

	

Den	agonistiske	relation	opretholder	muligheden	for,	at	modstridende	fikseringer	af	be-

stemte	betegnere	kan	sameksistere.	Derfor	truer	den	agonistiske	relation,	modsat	den	

antagonistiske	relation,	ikke	eksistensen	af	hinanden.	Dette	skaber	muligheden	for,	at	

det	demokratiske	grundlag	stadig	kan	fungere	på	trods	af	modsigende	fikseringer	af	be-

tegnere	indenfor	det	diskursive	felt.	I	forlængelse	af	vores	undren	vil	vi	anvende	begre-

bet	til	at	få	blik	for,	hvor	der	på	tværs	af	forskellige	politiske	partier,	som	fikserer	dette	

politiske	område	forskelligt,	alligevel	søges	at	finde	løsninger	indenfor	det	politiske	spil-

lerum.	Dermed	ønsker	vi	at	kunne	iagttage	forskellige	fikseringer	af	det	diskursive	felt,	

på	en	måde	hvor	de	forskellige	fikseringer,	modsat	den	antagonistiske	relation,	ikke	

truer	hinandens	eksistens.		

	

Denne	afhandling	søger	i	analysens	anden	del	at	analysere,	hvordan	der	i	artikulationen	

omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik	i	perioden	fra	1998	til	2019	kan	iagttages	

diskursive	skred,	hvor	der	brydes	med	de	konstruerede	ækvivalenskæder,	og	hvor	der	

på	ny	søges	at	fiksere	mening	til	dét,	som	vi	ovenfor	beskrev	som	tomme	betegnere.	Ved	

analysen	af	disse	dislokationer,	vil	vi	søge	at	iagttage,	hvordan	der	i	artikulationen	på	ny	

søges	at	opnå	hegemonisk	status	i	det	diskursive	felt.	Dette	forsøg	på	at	opnå	hegemoni	

beskriver	Laclau	og	Mouffe	med	begrebet	hegemoniske	kampe.	Laclau	og	Mouffe	iagtta-

ger	dette	begreb	på	følgende	måde.		

	

“Det	vigtige	er,	at	enhver	form	for	magt	er	konstrueret	på	en	pragmatisk	måde	og	

er	intern	i	det	sociale,	gennem	de	modsatrettede	logikker	af	ækvivalens	og	
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differens;	magt	er	aldrig	grundlæggende.	Magtproblemet	kan	derfor	ikke	stilles	i	

form	af	eftersøgning	af	den	klasse	eller	den	dominerende	sektor,	der	konstituerer	

en	hegemonisk	formations	center,	eftersom	sådan	et	center	definitorisk	altid	vil	

undslippe	os”	(Laclau	&	Mouffe,	2002:	97).		

	

I	afhandlingen	søger	vi	at	få	blik	for,	hvordan	disse	hegemoniske	kampe	udspiller	sig,	og	

hvordan	der	søges	at	fiksere	mening	til	kontingente	betegnere,	som	i	denne	afhandling	

er	fikseringen	af	udlændinge-	og	integrationspolitik.	Laclau	og	Mouffe	beskriver	dét,	at	

noget	er	kontingent	ved,	at	det	ikke	er	nødvendigt	eller	umuligt	(Laclau	&	Mouffe,	

2002).	Ud	fra	dette	forstår	vi,	at	en	kontingent	betegner	altid	kan	fikseres	på	andre	må-

der,	hvorfor	kontingente	betegnere	udgør	en	hegemonisk	kampplads,	hvor	der	kæmpes	

om	fikseringen	af	denne.	Da	udlændinge-	og	integrationspolitik	i	denne	afhandling	iagt-

tages	som	en	kontingent	betegner,	iagttages	denne	kamp	som	en	kamp	om	fiksering	af	

kontingens.	Denne	fiksering	af	kontingens	hænger	teoretisk	sammen	med	begreberne	

universel	/	partikulær,	som	indenfor	Laclau	og	Mouffes	diskursteori	beskrives	på	føl-

gende	måde.		

	

“Denne	historie	synes	at	lede	til	den	uundgåelige	konklusion:	afstanden	mellem	det	

universielle	og	det	partikulære	er	uoverstigelig.	Denne	konstatering	svarer	til	at	

sige,	at	det	universielle	ikke	er	andet	end	en	partikularitet,	der	på	et	givet	tidspunkt	

er	blevet	dominerende	-	og	at	det	derfor	ikke	er	muligt	at	opnå	et	samfund,	der	er	

forsonet	med	sig	selv”	(Laclau	&	Mouffe,	2002:	128).		

	

Ud	fra	dette	citat	forstår	vi	begreberne	som	nært	beslægtet	med	begrebet	om	den	hege-

moniske	kamp.	Det	partikulære	har	en	begrænset	anknytningsduelighed,	hvorimod	det	

universelle	opfattes	som	naturligt	og	selvfølgeligt	indenfor	diskursen.	Der	kæmpes	der-

for	om,	at	øge	anknytningsdueligheden	således,	at	dét	der	før	var	partikulært	nu	frem-

står	universelt	og	dermed	med	en	større	grad	af	anknytningsduelighed.	

	

Vi	har	nu	beskrevet,	hvordan	vi	læser	og	forstår	Laclau	og	Mouffes	diskursteori,	samt	

hvordan	vi	ønsker	at	anvende	teoriens	begreber.	Gennemgående	søger	vi	at	iagttage,	

hvordan	der	indenfor	det	diskursive	felt	kæmpes	om	at	gøre	én	bestemt	og	partikulær	

fiksering	af	noget	kontingent	universelt,	så	der	dermed	kan	skabes	hegemonisk	status.	
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Vi	vil	i	næste	afsnit	udfolde,	afhandlingens	empiriske	grundlag.	Vi	vil	i	dette	afsnit	rede-

gøre	for	afhandlingens	empiriske	afgrænsning	samt	for	de	udvælgelseskriterier,	der	har	

gjort	sig	gældende	i	udarbejdelsen	af	vores	empiriske	arkiv.		

	

2.3 Det empiriske ophav 
I	dette	afsnit	vil	vi	beskrive,	hvilket	empirisk	arkiv	afhandlingens	analyse	udarbejdes	på	

baggrund	af.	Vi	ønsker	med	dette	afsnit	at	gøre	dig,	som	læser	bevidst	omkring,	hvilke	

empiriske	muligheder	og	begrænsninger,	vi	opsætter	for	analysen	for,	at	du	som	læser	

udstyres	med	et	blik,	der	er	så	lig	vores	som	muligt.	Altså	ønsker	vi	at	skabe	en	forståel-

seshorisont,	hvori	læser	og	forfatter	iagttager,	læser	og	forstår	afhandlingens	konklusio-

ner	på	samme	vis.	Vi	vil	indledningsvist	redegøre	for,	hvilket	iagttagelsespunkt	afhand-

lingens	empiri	iagttages	igennem,	for	derefter	at	beskrive,	hvordan	arkivet	er	konstrue-

ret	og	konditioneret.		

	

2.3.1 Iagttagelsespunkt 

Som	beskrevet	i	afhandlingens	problemfelt	er	denne	afhandling	udarbejdet	med	ud-

gangspunkt	i	et	ønske	om	at	få	blik	for,	hvordan	kommunikation	indenfor	udlændinge-	

og	integrationspolitik	har	udviklet	sig	i	perioden	1998	til	2019.	Vi	ønsker	samtidig	at	få	

blik	for,	hvordan	de	tre	forskellige	partier,	Socialdemokratiet,	Venstre	og	Dansk	Folke-

parti,	udkæmper	hegemoniske	kampe,	om	at	fiksere	mening	til	det	diskursive	felt	om	

udlændinge-	og	integrationspolitik.	Vi	har	derfor	iagttaget	opgavens	empiri	med	et	blik,	

der	søger	at	kunne	iagttage,	hvordan	denne	fiksering	og	disse	kampe	finder	sted.		

	

Da	afhandlingens	analyse	søger	at	besvare	to	selvstændige	problemstillinger,	er	det	

nødvendigt	for	afhandlingen	at	konstruere	to	iagttagelsespunkter,	således	at	hver	del-

analyse	laves	med	det	mest	adækvate	konditionerede	blik.		

	

Første	del	af	afhandlingens	problemformulering	søger	at	besvare	hvordan	semantikken	

omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik	udvikler	sig	i	perioden	1998-2019.	Derfor	vil	

vores	iagttagelsespunkt	være	konditioneret	således,	at	vi	iagttager	empirien	på	en	

måde,	hvor	vi	får	blik	for	den	semantiske	udvikling,	som	finder	sted	i	konstruktionen	af	

os	og	dem.	Vi	iagttager	derfor	empirien	ud	fra	vores	læsning	af	den	tidligere	beskrevne	
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luhmannianske	semantiske	analyse,	hvor	det	gennemgående	iagttagelsespunkt	er	lede-

forskellen	begreb	/	mening.	Vi	iagttager	derfor	vores	empiri	igennem	denne	forskel,	da	

vores	iagttagelser	af	vores	empiriske	arkiv,	der	udelukkende	består	af	lovtekster,	skal	

kunne	give	os	blik	for,	hvordan	der	tilskrives	mening	til	socialdimensionen	gennem	dis-

tinktioner.	Begreberne	vil	iagttages	i	et	historisk	perspektiv,	hvor	vi	søger	at	få	blik	for,	

hvordan	der	i	perioden	1998	til	2019	sker	begrebsforskydninger,	som	dermed	kan	give	

os	blik	for,	hvordan	kommunikationen	indenfor	dette	diskursive	felt	har	udviklet	sig.	

Gennemgående	for	vores	iagttagelser	af	empirien	i	afhandlingens	første	analyse	er,	at	

empirien	er	iagttaget	med	et	anden	ordens	blik,	hvor	vi	vil	iagttage	iagttagelser	som	

iagttagelser.	Vi	har	i	denne	analyse	derfor	ikke	blik	for	andet,	end	dét	som	udelukkende	

kan	iagttages	i	semantikken.			

	

Anden	del	af	problemformuleringen	søger	at	besvare	hvordan	der	i	denne	periode	kan	

iagttages	hegemoniske	kampe	med	henblik	på,	om	der	kan	fikseres	én	bestemt	udlæn-

dinge-	og	integrationspolitik	og	dermed	skabe	hegemoni	indenfor	det	diskursive	felt? 

I	denne	analysedel	er	det	empiriske	arkiv	struktureret	omkring	artikulationer	fra	de	re-

spektive	politiske	partier.	Derfor	vurderer	vi	det	nødvendigt	at	beskrive,	hvilket	iagtta-

gelsespunkt	vi	har	i	afhandlingens	anden	analysedel,	da	denne	del	af	analysen	søger	at	

få	blik	for	de	hegemoniske	kampe,	der	kæmpes.	Denne	del	af	afhandlingens	analyse,	vil	

være	forankret	i	et	andet	og	separat	kildekorpus	bestående	af	artikulationer	udgivet	i	

artikler,	transskriberede	debatter	og	anden	partiudgivet	kommunikation	artikuleret	i	to	

perioder,	1998-2002	og	2015-2019,	indenfor	den	overordnede	tidsperiode	1998-2019,	

af	de	tre	partier	Socialdemokratiet,	Venstre	og	Dansk	Folkeparti.	Den	analyserede	em-

piri	er	udvalgt	for	at	kunne	give	os	blik	for,	hvordan	der	kæmpes	om	at	fiksere	mening	

til	dette	politiske	område.	Vores	iagttagelsespunkt	vil	være	indstillet	efter	at	iagttage	

steder	i	empirien,	hvor	vi	kan	iagttage,	at	der	i	artikulationen	skabes	diskursive	skred	

indenfor	det	diskursive	felt,	og	hvor	der	da	brydes	med	diskursive	selvfølgeligheder.	Vi	

ønsker	at	få	blik	for,	hvorvidt	der	artikuleres	forskellige	betegnere	i	perioderne,	hvorfor	

artikulationerne	fra	de	to	perioder	sammenlignes	med	henblik	på	at	kunne	iagttage,	

hvorvidt	der	optræder	nye	betegnere	i	perioden	2015-2019,	som	ikke	kunne	iagttages	i	

perioden	1998-2002.		

	

Gennemgående	for	vores	iagttagelsespunkt	er,	at	dette	vil	lade	sig	lede	af	en	deduktiv	
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tilgang,	hvor	iagttagelsespunktet	vil	udvikle	sig	med	de	iagttagelser,	som	vi	får	blik	for	i	

analyserne.	Dette	vil	helt	konkret	betyde,	at	ledeforskellen	fra	semantikanalysen,	som	

tager	udgangspunkt	i	socialdimensionen	og	konstruktionerne	i	semantikken,	der	kon-

struerer	et	os	og	dem,	vil	videreføres	i	diskursanalysen,	hvor	ledeforskellen	skal	skabe	et	

ekstra	perspektiv	for	artikulationen,	der	skabes	af	de	tre	partier,	således	at	vi	opnår	et	

større	indblik	i	den	udvikling,	der	finder	sted	i	artikulationen	indenfor	det	diskursive	

felt.	Vi	gør	da	brug	af	de	fremanalyserede	findings,	som	vi	får	blik	for	i	semantikanaly-

sen,	som	et	fundament	for	vores	iagttagelse	af	den	artikulation,	der	skabes	af	de	tre	par-

tier,	som	derfor	vil	give	blik	for	at	kunne	iagttage	de	muligheds-	og	umulighedsbetingel-

ser,	der	er	til	stede	i	kampen	for	at	opnå	hegemonisk	status	indenfor	det	diskursive	felt.		

	

2.3.2 Det empiriske arkiv 

I	dette	afsnit	vil	vi	redegøre	for	afhandlingens	empiriske	grundlag.	Vi	vil	beskrive,	hvor-

dan	vi	har	skabt	vores	arkiv,	samt	hvad	vores	arkiv	består	af.	Vi	vil	beskrive,	hvilke	ud-

vælgelseskriterier	der	har	gjort	sig	gældende	for	skabelsen	af	vores	arkiv,	hvorfor	vi	li-

geledes	vil	beskrive	arkivets	empiriske	afgrænsning.	

	

2.3.2.1 Udvælgelseskriterier for skabelsen af arkivet   

I	dette	afsnit	vil	vi	redegøre	for,	hvordan	afhandlingens	empiriske	arkiv	er	konstrueret.	

Vi	vil	beskrive,	hvilke	udvælgelseskriterier	der	har	gjort	sig	gældende,	og	hvor	arkivet	

afgrænses.	Da	afhandlingens	problemformulering	både	søger	at	få	blik	for,	hvilken	se-

mantisk	udvikling	der	kan	iagttages	i	perioden	fra	1998-2019,	og	hvordan	de	tre	politi-

ske	partier,	Socialdemokratiet,	Venstre	og	Dansk	Folkeparti,	kæmper	om	at	fiksere	det	

diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik,	er	det	vurderet	nødvendigt	

at	konstruere	to	selvstændige	empiriske	arkiver.	Vi	vil	derfor	folde	de	to	konstruerede	

arkiver	ud	samt	redegøre	for,	hvordan	vores	blik	er	konditioneret	i	læsningen	af	empi-

rien.		

	

Udarbejdelse	af	arkivet	til	afhandlingens	semantiske	analyse	begyndte	med	en	scanning	

af	det	diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik.	Arkivet	er	konstrueret	

af	lovtekster	vedtaget	i	perioden	fra	1998-2019.	I	denne	periode	har	siddet	seks	rege-

ringer,	og	der	er	udvalgt	én	lovtekst	for	hver	regeringsperiode,	da	vi	vurderer,	at	vi	
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dermed	får	blik	for,	hvordan	semantikken	har	udviklet	sig	løbende	over	tid.	Lovtek-

sterne	er	udvalgt	efter	at	skulle	være	regulerende	indenfor	det	udlændinge-	eller	inte-

grationspolitiske	område,	da	vi	ønsker	at	få	blik	for,	hvordan	semantikken	indenfor	

dette	politiske	område	har	udviklet	sig.	Der	inddrages	i	den	semantiske	analyse	intet	an-

det	empirisk	materiale	end	de	førnævnte	lovtekster,	hvorfor	den	semantiske	analyse	

udelukkende	giver	os	blik	for	den	semantiske	udvikling	indenfor	lovgivningen	på	dette	

område.	Arkivet	har	dets	historiske	nulpunkt	i	1998,	hvor	vi	kan	iagttage,	at	der	for	før-

ste	gang	i	Danmarks	demokratiske	historie	blev	lovgivet	på	området	for	integration.	Det	

kan	dermed	iagttages,	at	dette	nulpunkt	også	udgør	første	gang,	at	integrationsområdet	

blev	søgt	direkte	reguleret	i	Danmark.	Vi	vurderede	derfor	dette	punkt	til	at	være	et	gi-

vende	sted	at	starte	vores	semantiske	analyse,	da	denne	afhandling	søger	at	besvare,	

hvorvidt	der	sker	en	udvikling	i	semantikken	indenfor	netop	udlændinge-	og	integrati-

onspolitik.	Da	vi	havde	iagttaget	og	bestemt	dette	nulpunkt,	scannede	vi	det	semantiske	

felt,	der	træder	frem	indenfor	dette	politiske	område	for	steder	i	den	politiske	kommu-

nikation,	hvor	der	blev	kommunikeret	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik.	Det	

empiriske	arkiv	strækker	sig	derfor	fra	1998	til	2019.	Vi	vil	indenfor	denne	tidsperiode	

iagttage,	hvorvidt	der	sker	forandringer	i	de	analyserede	lovtekster	i	forhold	til	at	iagt-

tage	konstruktioner	af	os	og	dem.	I	denne	forbindelse	tager	vi	ikke	stilling	til,	hvorvidt	

der	skelnes	mellem	forskellige	typer	af	udlændinge,	flygtninge,	indvandrere	eller	asyl-

ansøgere.	Vores	analytiske	blik	er	konditioneret	efter	at	iagttage	konstruktionen	af	os	og	

dem,	hvorfor	vi	ikke	har	blik	for	andet	end	denne	konstruktion.	Derfor	vil	alle,	der	ikke	

iagttages	som	os	iagttages	som	dem,	hvorfor	vi	ikke	har	blik	for,	hvorvidt	der	skelnes	

mellem	de	ovenstående	typer	af	udlændinge.		

	

Da	afhandlingens	problemformulering,	som	beskrevet	ovenfor,	også	søger	at	få	blik	for,	

hvordan	der	i	tidsperioden	kæmpes	om	at	fiksere	det	diskursive	felt	omkring	udlæn-

dinge-	og	integrationspolitik,	er	det	vurderet	nødvendigt,	at	der	konstrueres	et	arkiv	

som	sammensættes	ud	fra	andre	kriterier	end	det	ovenfor	nævnte	arkiv.	Da	vi	i	denne	

analyse	søger	at	få	blik	for,	hvorvidt	der	udkæmpes	hegemoniske	kampe	indenfor	dette	

politiske	område,	er	arkivet	konstrueret	af	artikulationer	artikuleret	af	de	tre	politiske	

partier,	Socialdemokratiet,	Venstre	og	Dansk	Folkeparti.	Vi	begyndte	derfor	vores	ar-

bejde	med	at	sondre	feltet	for	artikulation,	der	kunne	give	os	blik	for,	hvordan	det	dis-

kursive	felt	omkring	udlændinge	og	integration	fremtræder.	Da	vores	empiriske	



Cand.soc. Politisk Kommunikation og Ledelse  D. 17. Maj 2021 
Copenhagen Business School   
 

   30/150 
 
 

sondren	gav	os	blik	for,	at	artikulationerne	optræder	anderledes	i	begyndelsen	af	den	

nævnte	tidsperiode	end	ved	slutningen,	er	det	blevet	vurderet	nødvendigt	at	inddele	

analysen	i	to	tidsperioder,	1998-2002	og	2015-2019,	da	vi	dermed	også	vil	få	blik	for,	

den	udvikling	artikulationerne	gennemgår	fra	den	ene	periode	til	den	anden.	Hvilket	

også	vil	give	os	blik	for	de	ækvivalente	relationer,	der	optræder	i	artikulationen,	samt	

om	disse	udvikler	sig	over	de	to	perioder.	Dette	kan	kaste	lys	over	en	udvikling,	som	vi	

vil	behandle	i	et	forsøg	på	at	kunne	iagttage,	hvorvidt	den	hegemoniske	kamp	optræder	

forskelligt	i	de	respektive	tidsperioder,	og	hvorvidt	der	opnås	hegemonisk	status	i	begge	

tidsperioder	eller	ej.	Ambitionen	for	udvælgelsen	af	arkivets	empiriske	ramme	for	den	

anden	del	af	analysen	er	at	iagttage,	hvordan	der	artikulatorisk	fikseres	bestemte	for-

mer	for	mening	gennem	meningstilskrivelse	til	betegnere.	De	udvalgte	artikulationer,	

iagttages	i	denne	afhandling	udelukkende	som	artikulationer.	Analysens	artikulationer	

er	udvalgt	på	baggrund	af	at	være	artikuleret	af	ét	af	de	tre	politiske	partier	eller	af	re-

præsentanter	fra	disse	partier.	Derved	får	vi	udelukkende	blik	for,	hvordan	de	tre	parti-

ers	artikulationer	konstruerer	hegemoniske	kampe,	der	udkæmpes	indenfor	det	diskur-

sive	felt.	Vi	anerkender,	at	der	indenfor	dette	politiske	område	optræder	yderligere	arti-

kulationer,	dem	har	vi	dog	valgt	ikke	at	have	blik	for	og	dermed	ikke	inkludere	i	vores	

arkiv	for	denne	afhandling.	Samtidigt	er	vi	bevidste	om,	at	vi	potentielt	ville	have	fået	

blik	for	andre	kampe,	hvis	vi	havde	afgrænset	det	empiriske	felt,	der	udgør	diskursana-

lysen,	til	en	kortere	periode.	Dette	undlader	vi	af	den	grund,	at	vi	søger	at	få	blik	for	en	

større	udvikling	for	hele	tidsperioden	og	ikke	de	enkelte	år.	

	 	

Da	afhandlingens	diskursanalyses	empiriske	arkiv	er	skabt	af	artikulationer,	vurderer	vi	

det	nødvendigt	at	præsentere,	hvem	der	har	artikuleret	den	artikulation,	som	afhandlin-

gens	diskursanalyse	vil	beskæftige	sig	med.	Analysen	iagttager	udelukkende	artikulatio-

nen,	som	den	fremstår,	alligevel	vil	vi	redegøre	for	artikulationens	ophav,	da	dette	kan	

bidrage	til	en	forståelse	af	udvælgelsen	af	vores	empiriske	arkiv.	Indenfor	det	diskursive	

felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik	har	vi	iagttaget	tre	politiske	partier,	

som	på	hver	deres	måde	har	været	afgørende	for,	hvordan	der	er	blevet	artikuleret	om-

kring	udlændinge-	og	integrationspolitik.	Ved	scanningen	af	dette	politiske	område	iagt-

tog	vi,	hvilke	artikulationer	der	fremstod	toneangivende	indenfor	det	diskursive	felt.	

Ved	denne	scanning	optrådte	tre	politiske	partier,	Socialdemokratiet,	Venstre	og	Dansk	

Folkeparti,	fremtrædende	for	de	artikulatoriske	processer	indenfor	dette	politiske	
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område.	Vi	har	vurderet,	at	de	tre	udvalgte	partier,	med	deres	artikulation,	har	været	de	

mest	toneangivende	stemmer,	hvorfor	analysens	empiriske	arkiv	er	begrænset	til	ude-

lukkende	at	iagttage,	hvordan	disse	partier	artikulerer.	Da	både	Venstre	og	Socialdemo-

kratiet,	i	vores	afgrænsede	tidsperiode,	har	været	regeringspartier,	vurderer	vi,	at	deres	

artikulation	har	været	determinerende	for	den	politiske	udvikling	indenfor	udlændinge-	

og	integrationsområdet.	Det	tredje	parti,	Dansk	Folkeparti,	har	vi	ud	fra	vores	iagttagel-

sespunkt	kunnet	iagttage,	at	de	i	deres	artikulation	i	høj	grad	har	præget	det	politiske	

felt,	som	denne	afhandlings	diskursanalyse	beskæftiger	sig	med.	Med	vores	empiriske	

scanning	af	dette	diskursive	felt	vurderer	vi,	at	de	tre	nævnte	partier,	med	deres	artiku-

lation,	gør	os	i	stand	til	at	kunne	iagttage,	hvordan	der	udkæmpes	hegemoniske	kampe,	

om	at	fiksere	én	bestemt	udlændinge-	og	integrationspolitisk	retning.		

	

Vi	anerkender,	at	flere	politiske	partier	og	organisationer	har	artikuleret	indenfor	dette	

politiske	felt.	Dog	afgrænses	denne	afhandlings	empiriske	felt	til	udelukkende	at	iagt-

tage	artikulation	fra	de	tre	ovennævnte	politiske	partier.	Såfremt	afhandlingens	empiri-

ske	arkiv	havde	rummet	artikulation	fra	andre	politiske	partier,	havde	vi	været	i	stand	

til	at	iagttage	flere	meningstilskrivelser,	og	dermed	også	andre	måder	at	fiksere	det	dis-

kursive	felt.	Dette	ville	have	givet	os	blik	for	andre	diskursive	positioner,	hvilket	kunne	

have	åbnet	op	for	en	analyse	af	andre	hegemoniske	kampe.	

	

3.0 En semantisk analyse af lovgivningen på 

udlændinge- og integrationsområdet fra 1998 til 2019 

I	dette	afsnit	vil	vi	udarbejde	en	semantisk	analyse,	der	søger	at	få	blik	for,	hvordan	der	

er	sket	en	semantisk	udvikling	i	begreberne,	udlændinge	og	integration.	I	afsnittet	vil	vi	

iagttage,	hvordan	der	i	semantikken	konstrueres	et	os	og	et	dem,	med	henblik	på	at	få	

blik	for	hvilken	relation	der	skabes	mellem	konstruktionerne.	Denne	relation,	og	udvik-

ling,	vil	vi	ligeledes	analysere,	med	henblik	på	at	kunne	få	blik	for	hvilke	muligheds-	og	

umulighedsbetingelser	der	konstrueres	i	semantikken	i	relationen	mellem	det	konstrue-

rede	os	og	det	konstruerede	dem.		
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Den	semantiske	analyse	vil	tage	udgangspunkt	i	dét,	som	denne	afhandling	beskriver	

som	politisk	vedtaget	semantik.	Semantikanalysen	søger	at	iagttage	gennem	Luhmanns	

semantiske	dimensioner,	med	henblik	på	at	kunne	iagttage	hvorvidt	der	indenfor	disse	

dimensioner	er	sket	en	semantisk	udvikling.	Analysen	vil	være	opdelt	i	afsnit,	repræsen-

teret	med	empiri	af	centrale	vedtagede	policydokumenter.	Vi	vil	derfor	kronologisk	gen-

nemgå,	hvordan	begreberne	er	blevet	anvendt	ved	at	iagttage,	hvilke	forskelle	begre-

berne	er	iagttaget	gennem.	Da	analysen	laves	ud	fra	en	kronologisk	gennemgang	af	cen-

trale	policydokumenter	indenfor	området	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik,	

vil	analysen	have	dens	udgangspunkt	i	Integrationsloven	fra	1998	og	analytisk	bevæge	

sig	frem	til	vedtagelsen	af	Lov	140	i	2019,	som	også	går	under	betegnelsen,	Paradigme-

skiftet.	

	

3.1 Integrationsloven anno 1998 
I	dette	afsnit	vil	vi	analysere	semantikken	i	Integrationsloven,	som	trådte	i	kraft	d.	1.	ja-

nuar	1999	(Folketinget,	1998a).	Ved	vedtagelsen	af	loven,	blev	integrationen	af	udlæn-

dinge	i	det	danske	samfund	søgt	reguleret	for	første	gang	(Jønsson,	2019).	Vi	vil	derfor	

iagttage	semantikken	i	lovgivningen	med	henblik	på	at	kunne	få	blik	for,	hvordan	se-

mantikken	på	dette	politiske	område	var	i	begyndelsen	af	vores	afgrænsede	tidsperi-

ode.		

	

Vi	vil	indledningsvis	fremanalysere	dét,	der	blev	beskrevet	som	socialdimensionen	ved	

at	iagttage,	hvordan	der	i	semantikken	konstrueres	en	forskel	mellem	os	og	dem.	I	Inte-

grationsloven	kan	det	iagttages,	at	der	skabes	en	distinktion	mellem	borgere	i	samfun-

det	og	nyankomne	udlændinge.	Dette	kan	iagttages	i	følgende	citat.			 	

	

“§	1.	Lovens	formål	er	gennem	en	integrationsindsats	at	

1)	bidrage	til,	at	nyankomne	udlændinge	sikres	mulighed	for	deltagelse	på	lige	fod	

med	andre	borgere	i	samfundets	politiske,	økonomiske,	arbejdsmæssige,	sociale,	re-

ligiøse	og	kulturelle	liv,	

2)	bidrage	til,	at	nyankomne	udlændinge	hurtigt	bliver	selvforsørgende,	og	

3)	bibringe	den	enkelte	udlænding	en	forståelse	for	det	danske	samfunds	grundlæg-

gende	værdier	og	normer.”	(Folketinget,	1998a).		
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Med	citatet	kan	det	iagttages,	at	der	skabes	en	ramme,	der	skal	sikre,	at	den	forskel,	der	

bliver	iagttaget	mellem	os	og	dem,	skal	udvikles	i	et	forsøg	på	at	gøre	dem	til	os	ved,	at	

nyankomne	udlændinge	skal	kunne	deltage	på	lige	fod	med	andre	borgere	i	samfundet.	

Der	kommunikeres	med	denne	lov	et	mål	om	at	inkludere	udlændinge	i	det	danske	sam-

fund,	så	de	på	sigt	kan	integreres	i	dét	os,	der	skabes	i	semantikken.	Da	der	i	semantik-

ken	kan	iagttages	et	os	og	et	dem,	vil	vi	nu	iagttage,	hvordan	disse	begreber	optræder	i	

semantikken,	og	hvordan	der	i	lovteksten	tilskrives	en	bestemt	mening	til	konstruktio-

nen	af	dem.	Vi	får	samtidig	i	Integrationsloven	blik	for,	at	lovgivningen	konstruerer	ud-

lændinge	som	et	dem,	der	er	indvandrere	og	flygtninge,	der	lovligt	opholder	sig	i	Dan-

mark,	hvilket	kan	iagttages	i	følgende	citat.		

“§	2.	Loven	gælder	for	udlændinge	med	lovligt	ophold	i	Danmark.	Ved	udlændinge	

forstås	i	denne	lov	flygtninge	og	indvandrere,	jf.	stk.	2,	med	lovligt	ophold	i	Dan-

mark.”	(Folketinget,	1998a).		

Det	kan	iagttages,	at	lovgivningen	konstruerer	udlændinge	gennem	distinktionen	flygt-

ninge	og	indvandrere,	der	har	lovligt	ophold	i	Danmark	/	flygtninge	og	indvandrere,	der	

ikke	har	lovligt	ophold	i	Danmark,	hvor	forskellen	udgøres	af	begrebet	udlændinge.	Det	

kan	dermed	også	iagttages,	at	lovgivningen	ikke	iagttager	personer,	som	opholder	sig	

ulovligt	i	Danmark	som	værende	udlændinge.	Dermed	åbnes	der	op	for,	at	udlændinge	

iagttages	som	et	dem,	der	udelukkende	opholder	sig	lovligt	i	Danmark.	Der	tilskrives	

yderligere	mening	til	dét	dem,	der	iagttages	i	teksten,	da	det	i	følgende	citat	kan	iagtta-

ges,	at	dem	fikseres	ved	ikke	at	være	statsborger	i	et	andet	nordisk	land	eller	ikke	er	

statsborger	i	lande,	der	er	omfattet	af	eller	tilsluttet	Det	Europæiske	Fællesskab,	Det	Eu-

ropæiske	Økonomiske	Samarbejde	og	Det	Europæiske	Fællesskabs	regler	om	visumfri-

tagelse.	

“Stk.	3.	Loven	gælder	ikke	for	udlændinge,	der	er	statsborgere	i	et	andet	nordisk	

land	eller	er	statsborgere	i	et	land,	der	er	tilsluttet	Det	Europæiske	Fællesskab	eller	

er	omfattet	af	aftalen	om	Det	Europæiske	Økonomiske	Samarbejde,	eller	er	omfat-

tet	af	Det	Europæiske	Fællesskabs	regler	om	visumfritagelse	og	om	ophævelse	af	

indrejse-	og	opholdsbegrænsninger	i	forbindelse	med	arbejdskraftens	frie	bevæge-

lighed,	etablering	og	udveksling	af	tjenesteydelser	m.v.”	(Folketinget,	1998a).		
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Der	konditioneres	ved	denne	formulering	et	bestemt	blik	for,	hvilke	udlændinge	lovnin-

gen	er	gældende	for.	Gennem	denne	konditionering	skabes	der	en	bestemt	konstruktion	

af	udlændinge,	som	har	behov	for	integration.	Der	konditioneres	altså	to	konstruktioner	

af	udlændinge	i	semantikken.	Vi	kan	i	den	forbindelse	iagttage,	at	det	kun	er	én	af	disse	

konstruktioner	af	udlændinge,	der	er	omfattet	af	Integrationsloven.	Dette	gøres	ved	at	få	

blik	for,	hvem	lovgivningen	ikke	iagttager	som	dét	dem,	der	konstrueres	i	lovgivningen.	

Integrationslovens	semantik	vidner	om,	at	der	er	et	formål	om	at	integrere	de	netop	be-

skrevne	udlændinge.	Dette	gøres	blandt	andet	ved	hjælp	af	dét,	som	lovgivningen	be-

skriver	som	introduktionsprogrammet.		

“§	16.	Udlændinge,	der	på	tidspunktet	for	kommunalbestyrelsens	overtagelse	af	an-

svaret	er	fyldt	18	år,	skal	tilbydes	et	af	den	ansvarlige	kommunalbestyrelse	tilrette-

lagt	introduktionsprogram”	(Folketinget,	1998a).		

Det	er	nu	kommunens	ansvar	at	varetage	udlændinges	introduktion	til	det	danske	sam-

fund.	Introduktionsprogrammet	bliver	i	forlængelse	heraf	det	redskab,	som	det	der	skal	

være	tilstede	for,	at	integrationen	finder	sted.	Introduktionsprogrammet	omfatter	en	

række	tiltag,	som	skal	fordre	integrationen	af	den	enkelte	udlænding.	Introduktionspro-

grammet	beskrives	på	følgende	måde	i	Integrationsloven.		

“Stk.	2.	Et	introduktionsprogram	omfatter	kursus	i	samfundsforståelse,	jf.	§	20,	

danskundervisning,	jf.	§§	21	og	22,	og	aktivering,	jf.	§§23	og	24.	Omfang	og	indhold	

af	introduktionsprogrammet	for	den	enkelte	udlænding	fastlægges	i	en	individuel	

handlingsplan,	jf.	§	19”	(Folketinget,	1998a).	

Med	udgangspunkt	i	ovenstående	citat	fikseres	distinktionen	os	/	dem	gennem	følgende	

distinktioner	os	med	tilstrækkelig	samfundsforståelse	/	dem	uden	tilstrækkelig	samfunds-

forståelse,	os	der	taler	dansk	/	dem	der	ikke	taler	dansk	og	os	der	ikke	har	behov	for	akti-

vering	/	dem	der	har	brug	for	aktivering.	Ydermere	vurderes	de	tre	tiltag	nødvendige	for,	

at	den	enkelte	udlænding	kan	integreres	i	det	danske	samfund.	Vi	vil	derfor	nu	udfolde	

de	tre	tiltag,	således,	at	vi	kan	belyse,	hvordan	der	fikseres	mening	til	de	enkelte	tiltag	i	

introduktionsprogrammet.		
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En	del	af	introduktionsprogrammet	er	et	kursus	i	danske	samfundsforhold.	Dette	kursus	

beskrives	i	Integrationsloven	på	følgende	måde.	

“§	20.	Kommunalbestyrelsen	skal	tilbyde	udlændinge	omfattet	af	§	16	et	kursus	i	

forståelsen	af	danske	samfundsforhold	m.v.	Kursuset	skal	have	en	varighed	af	

mindst	20	timer.	Stk.	2.	Kommunalbestyrelsen	kan	undlade	at	tilbyde	en	udlænding	

deltagelse	i	kurset,	når	den	pågældende	må	anses	for	at	have	tilstrækkelig	viden	

om	de	emner,	kursuset	omhandler,	eller	når	ganske	særlige	grunde	i	øvrigt	taler	

derfor”	(Folketinget,	1998a).		

Som	det	kan	ses	i	citat,	optræder	distinktionen,	os	med	tilstrækkelig	samfundsforståelse	/	

dem	uden	tilstrækkelig	samfundsforståelse,	hvilket	vi	får	blik	for	i	citatet	ved	konstruktio-

nen	af,	at	“den	pågældende	må	anses	for	at	have	tilstrækkelig	viden...”.	Dermed	viser	det	

sig,	at	såfremt	man	har	dét,	der	beskrives	som	tilstrækkelig	samfundsforståelse,	indgår	

man	ikke	længere	i	det	konstruerede	dem.	Den	pågældende	udlænding	vil	nu	opstå	på	

distinktionens	inderside,	da	vedkommende	nu	er	en	del	af	det	konstruerede	os,	der	har	

tilstrækkelig	samfundsforståelse.	Det	kan	videre	iagttages,	at	tilstrækkelig	samfundsfor-

ståelse	kan	opnås	gennem	et	kursus	af	mindst	20	timers	varighed.	Som	det	bliver	be-

skrevet	ovenfor	er	danskundervisning	en	del	af	introduktionsprogrammet.	Vi	vil	med	

det	næste	citat	iagttage,	hvordan	undervisning	i	dansk	vurderes	nødvendig	for	at	mind-

ske	forskellen	mellem	det	konstruerede	os	og	det	konstruerede	dem.		

“Undervisningen	i	dansk	har	til	formål	at	sætte	udlændinge	i	stand	til	at	gennem-

føre	en	normal	samtale	på	dansk	og	læse	og	skrive	tekster	på	det	niveau,	som	den	

enkeltes	introduktionsprogram	retter	sig	imod”	(Folketinget,	1998a).	

Distinktionen	i	stand	til	at	gennemføre	en	normal	samtale	på	dansk	/	ikke	i	stand	til	at	

gennemføre	en	normal	samtale	på	dansk	træder	frem	i	ovenstående	citat.	Lovgivningen	

konstruerer	et	os,	der	konditioneres	gennem	evnen	til	at	kunne	føre	en	normal	samtale	

på	dansk.	Evnen	til	at	kunne	kommunikere	på	dansk	mindsker	da	forskellen	mellem	os	

og	dem.	Altså	konstrueres	dem,	som	et	dem	der	ikke	er	i	stand	til	at	gennemføre	en	nor-

mal	samtale	på	dansk.	Denne	iagttagelse	understøttes	af	følgende	citat,	hvor	der	gennem	

distinktionen	har	tilstrækkelige	danskkundskaber	/	har	ikke	tilstrækkelige	danskkund-

skaber	vurderes	behovet	for,	hvorvidt	udlændinge	skal	tilbydes	undervisning	i	dansk.	
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“Stk.	4.	Kommunalbestyrelsen	kan	helt	eller	delvis	undlade	at	tilbyde	en	udlænding	

deltagelse	i	danskundervisning,	når	den	pågældendes	danskkundskaber	skønnes	at	

være	tilstrækkelige,	eller	når	ganske	særlige	grunde	i	øvrigt	taler	derfor”	(Folketin-

get,	1998a).	

Det,	der	fikseres	som	tilstrækkelige	danskkundskaber,	er	her	et	redskab	til	at	iagttage	

dem	på	indersiden	af	forskellen	os	og	dem.	Dem	bliver	altså	til	os,	fordi	dem	ikke	længere	

er	en	del	af	dét	dem,	som	bliver	tilbudt	danskundervisning.	Derved	vurderes	de	til	at	be-

sidde	tilstrækkelige	danskkundskaber,	og	de	bliver	derfor	i	denne	semantik	til	en	del	af	

os,	da	det	dem	ikke	længere	bliver	fikseret	som	dem,	idét	at	de	ikke	bliver	tilbudt	dansk-

undervisning	fordi,	at	de	vurderes	til	at	have	tilstrækkelige	danskkundskaber.	Det	sidste	

element	er,	det	der	beskrives	som	aktivering.	Lovgivningen	iagttager	aktivering	på	føl-

gende	måde.		

“§	23.	Udlændinge,	der	i	medfør	af	kapitel	5	er	berettiget	til	introduktionsydelse,	

skal	af	kommunalbestyrelsen	tilbydes	aktivering.	Aktiveringen	tilrettelægges	i	

overensstemmelse	med	den	enkelte	udlændings	handlingsplan,	jf.	§	19.	Stk.	2.“	(Fol-

ketinget,	1998a).		

Distinktionen	skal	tilbydes	aktivering	/	skal	ikke	tilbydes	aktivering	træder	nu	frem	in-

denfor	kategorien	af	udlændinge,	som	er	berettiget	til	introduktionsydelse.	Denne	dis-

tinktion	bidrager	til	konstruktionen	af	os	og	dem	ved,	at	det	konstruerede	dem	skal	til-

bydes	aktivering.	Såfremt	man	ikke	tilbydes	aktivering,	så	vil	det	tidligere	konstruerede	

dem	nu	iagttages	som	os.	Derved	kan	det	iagttages,	at	tilbuddet	om	aktivering	determi-

nerer,	hvorvidt	du	konstrueres	som	os	eller	dem.		

	

Der	er	en	gennemgående	semantik	til	stede	i	Integrationsloven,	der	tilskynder,	at	loven	

iagttager	begrebet	integration	gennem	en	individualiseret	strategi,	der	skal	kunne	iagt-

tage	den	enkelte	udlændings	evner	og	behov.	Dette	får	vi	blik	for	i	følgende	citat,	hvor	

lovgivningen	beskriver	grundlaget	for,	hvordan	handlingsplanerne	skal	udarbejdes.			

“Stk.	2.	Handlingsplanen	skal	udarbejdes	på	grundlag	af	en	vurdering	af	den	en-

kelte	udlændings	individuelle	færdigheder	og	forudsætninger	og	skal	målrettet	

sigte	mod	den	enkelte	udlændings	introduktion	på	arbejdsmarkedet	eller	mod	en	

uddannelse.”	(Folketinget,	1998a).		
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I	ovenstående	citat	skabes	distinktionen	individuelle	handlingsplaner	/	generelle	hand-

lingsplaner.	Individuelle	handlingsplaner	optræder	på	indersiden	af	forskellen,	hvilket	

også	viser,	hvordan	undervisning	i	samfundsforståelse,	undervisning	i	dansk	samt	til-

bud	om	aktivering	mindsker	forskellen	mellem	det	konstruerede	os	og	det	konstruerede	

dem.	Kommunalbestyrelserne	kan	undlade	at	tilbyde	udlændinge	kurser	i	samfundsfor-

ståelse,	når	den	enkelte	udlænding	har	tilstrækkelig	viden	herom.	Undervisningen	i	

samfundsforståelse	træder	også	frem	gennem	distinktionen	individuelle	handlingsplaner	

/	generelle	handlingsplaner.	Den	samme	distinktion	kan	læses	i	semantikken	om	under-

visning	i	dansk,	hvor	der	ligeledes	kommunikeres,	at	undervisning	i	dansk	tilrettelæg-

ges	ud	fra	den	enkelte	udlændings	introduktionsprogram.	Derudover	kan	initiativet	om-

kring	aktivering	ligeledes	tilrettelægges	med	udgangspunkt	i	den	enkelte	udlændings	

handlingsplan	og	individuelle	ønsker.	Distinktionen	individuelle	handlingsplaner	/	gene-

relle	handlingsplaner	er	altså	Integrationslovens	iagttagelse	af,	hvordan	det	konstrue-

rede	dem	gøres	til	det	konstruerede	os,	og	dermed	opnår	status	af	dét,	som	loven	beskri-

ver	som	dets	formål:	at	sikre	at	nyankomne	udlændinge	sikres	muligheden	for	at	kunne	

deltage	i	det	danske	samfund	på	lige	fod	med	andre	borgere	(Folketinget,	1998a).			

3.1.1 Opsummerende for Integrationsloven 

Opsummerende	for	semantikken	i	Integrationsloven	fra	1998	er,	at	semantikken	kred-

ser	om	integration	af	udlændinge.	Vi	kan	gennem	distinktionen	os	og	dem	få	blik	for,	at	

der	i	semantikken	forsøges	at	gøre	dem	til	os,	hvorfor	det	semantiske	fokus	på	dette	

tidspunkt	handlede	om	at	integrere	den	enkelte	udlænding	på	en	sådan	måde,	at	den	

enkelte	udlænding	kan	begå	sig	på	lige	fod	med	andre	borgere	i	det	danske	samfund.	

Der	bliver	i	lovgivningen	fokuseret	på	at	skabe	integration	gennem	et	introduktionspro-

gram	med	en	individuel	handlingsplan,	der	skal	sikre,	at	den	enkelte	udlænding	opnår	

tilstrækkelig	samfundsforståelse,	tilstrækkelige	danskkundskaber	og	ikke	skal	tilbydes	ak-

tivering.	Disse	tre	begreber	konditionerer	altså	måden,	hvorpå	udlændinge	bliver	inte-

greret	i	det	danske	samfund.	Med	iagttagelsen	af,	at	der	konstrueres	et	os	og	dem	samt,	

at	der	konstrueres	en	række	tiltag,	som	kan	gøre	dem	til	os,	får	vi	også	blik	for,	at	der	sø-

ges	at	fiksere	fremtiden	på	en	bestemt	måde	gennem	integration.	Dette	gøres	gennem	

en	aktualisering	af	en	potentialiseret	fremtid,	hvor	et	dem	gennem	lovens	integrations-

tiltag	potentialiseres	til	at	blive	til	os.			
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3.2 Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven 

med flere love anno 2002 

I	dette	afsnit	vil	vi	videre	iagttage	begreberne	udlændinge	og	integration.	Vi	vil	i	den	vi-

dere	analyse	iagttage	i	semantikken,	hvordan	loven	konditionerer	disse	begreber	sær-

ligt	med	henblik	på,	hvordan	der	semantisk	er	sket	en	udvikling	i	konstruktionen	af	os	

og	dem.	Afsnittet	tager	udgangspunkt	i	loven	om	ændring	af	udlændingeloven	og	ægte-

skabsloven	med	flere	love,	der	i	dette	afsnit	vil	refereres	som	L365.	Dette	vil	give	os	blik	

for,	hvorvidt	der	i	semantikken	kan	iagttages	en	udvikling	i	tilskrivningen	af	mening	til	

begreberne	udlændinge	og	integration,	fra	Integrationsloven	i	1998	til	L365	som	blev	

vedtaget	i	2002.	Ligesom	i	analysen	af	Integrationsloven	fra	1998,	vil	vi	iagttage	gennem	

socialdimensionen	med	henblik	på	at	få	blik	for,	hvordan	semantikken	konstruerer	et	os	

og	et	dem.		

	

Ud	fra	iagttagelser	af	L365,	er	der	en	semantik,	der	kredser	sig	om	betingelser	for	opnå-

else	af	opholdstilladelse.	Disse	betingelser	konstruerer	et	os	og	et	dem,	som	vi	vil	iagt-

tage,	hvorvidt	har	udviklet	sig	fra	vores	netop	fremanalyserede	os	og	dem	i	Integrations-

loven	fra	1998.	Et	af	de	steder	i	semantikken,	hvor	udlændinge	tilskrives	ny	mening	er,	

når	der	i	semantikken	iagttages	gennem	forskellen	os	der	lever	op	til	kravene	for	op-

holdstilladelse	/	dem	der	ikke	lever	op	til	kravene	for	opholdstilladelse.	Denne	distinktion	

optræder	i	følgende	citat:		

	

“§	10.	En	udlænding	kan	ikke	gives	opholdstilladelse	efter	§§	6-9	e,	hvis	1)	udlæn-

dingen	må	anses	for	en	fare	for	statens	sikkerhed,	2)	udlændingen	må	anses	for	en	

alvorlig	trussel	mod	den	offentlige	orden,	sikkerhed	eller	sundhed.		…		

	 Stk.	2.	En	udlænding	kan	uden	for	de	i	stk.	1	nævnte	tilfælde	ikke,	medmindre	

særlige	grunde	taler	derfor,	gives	opholdstilladelse	efter	§§	6-9	e,	hvis	1)	udlændin-

gen	uden	for	landet	er	dømt	for	et	forhold,	som	kunne	medføre	udvisning	efter	§§	

22,	23	eller	24,	såfremt	pådømmelsen	var	sket	her	i	landet,	2)	der	er	alvorlig	grund	

til	at	antage,	at	udlændingen	uden	for	landet	har	begået	en	lovovertrædelse,	som	

kunne	medføre	udvisning	efter	§§	22,	23	eller	24,”	(Folketinget,	2002).		
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I	citatet	konstrueres	der	nye	distinktioner	og	fikseringer	af	dét	dem,	der	markerer	den	

konstitutive	yderside	i	distinktionen	os	og	dem.	Der	fikseres	mening	til	dem	gennem	dis-

tinktionen	os	der	ikke	er	til	fare	for	samfundet	/	dem	der	er	til	fare	for	samfundet.	Det	kan	

ud	fra	denne	distinktion	iagttages,	at	der	konstrueres	et	dem,	der	vurderes	til	at	være	til	

fare	for	samfundet,	og	derfor	ikke	kan	tildeles	opholdstilladelse.	Udlændinge	skal	derfor	

blandt	andet	vurderes	til	ikke	at	være	til	fare	for	samfundet	for	at	kunne	tildeles	op-

holdstilladelse.	Vurderingen	af	om	en	udlænding	er	farlig	er	altså	determinerende	for,	

hvorvidt	det	konstruerede	dem	kan	blive	til	det	konstruerede	os.	Der	skabes	i	citatet	en	

yderligere	distinktion,	som	ligeledes	adskiller	sig	fra	distinktionerne	i	Integrationsloven	

fra	1998.	Den	distinktion,	der	iagttages	gennem,	er	os	der	ikke	har	begået	en	lovovertræ-

delse	/	dem	har	begået	en	lovovertrædelse.	Ud	fra	denne	distinktion	vurderes	det,	at	der	i	

lovgivningens	semantik	skildres,	at	udlændinge	der	har	begået	en	lovovertrædelse	ikke	

kan	opnå	opholdstilladelse.	Dette	medfører,	at	udlændinge	uden	en	kriminel	baggrund	

opfylder	et	af	kravene	for	at	kunne	opnå	opholdstilladelse	i	Danmark,	og	dermed	også	

potentielt	kan	fikseres	som	en	del	af	det	konstruerede	os.		

	

I	semantikken	fra	L365	finder	vi	et	begreb,	som	ikke	optræder	i	Integrationsloven	fra	

1998.	Begrebet	er	udvisning.	Som	det	fremgår	af	det	netop	bearbejdede	citat,	kan	retten	

til	opholdstilladelse	stå	frem	gennem	distinktionen	har	ikke	begået	en	lovovertrædelse	

der	kunne	medføre	udvisning	/	har	begået	en	lovovertrædelse	der	kunne	medføre	udvis-

ning.	Der	åbnes	her	op	for	begrebet	udvisning,	når	der	kommunikeres	om	krav	til	op-

holdstilladelse,	der	indebærer,	at	man	ikke	må	have	begået	kriminalitet,	hverken	i	Dan-

mark,	eller	i	et	andet	land	end	Danmark	som	kan	overføres	til	brud	på	dansk	lovgivning,	

og	som,	såfremt	lovbruddet	var	sket	i	Danmark,	ville	have	ført	til	en	udvisning	fra	Dan-

mark.	En	anden	distinktion,	der	optræder	med	henblik	på	at	vurdere,	hvorvidt	den	en-

kelte	udlænding	kan	tildeles	opholdstilladelse	i	Danmark,	er	distinktionen	har	ikke	for-

falden	gæld	til	det	offentlige	/	har	forfalden	gæld	til	det	offentlige.	Ud	fra	denne	distink-

tion	vurderes	det,	at	forfalden	gæld	konstrueres	som	en	determinerende	faktor,	der	her	

skaber	en	bestemt	betingelse,	som	den	enkelte	udlænding	skal	efterleve	for,	at	udlæn-

dingen	er	i	betragtning	til	at	kunne	opnå	opholdstilladelse.	Denne	distinktion	træder	

frem	i	nedenstående	citatet.	

“3)	ikke	har	forfalden	gæld	til	det	offentlige,	jf.	stk.	8.”	(Folketinget,	2002).		



Cand.soc. Politisk Kommunikation og Ledelse  D. 17. Maj 2021 
Copenhagen Business School   
 

   40/150 
 
 

Vi	får	altså	blik	for,	at	semantikken	kredser	om,	at	den	enkelte	udlænding	ikke	skal	være	

en	økonomisk	belastning	for	samfundet.	Dette	fremgår	af	nedenstående	citat,	hvor	ud-

lændinge	fikseres	gennem	distinktionen	kan	få	ansættelse	inden	for	et	fagområde,	hvor	

der	er	mangel	på	særligt	kvalificeret	arbejdskraft	/	kan	ikke	få	ansættelse	inden	for	et	fag-

område,	hvor	der	er	mangel	på	særligt	kvalificeret	arbejdskraft.	

“§9	a	Der	kan	efter	ansøgning	gives	opholdstilladelse	til	en	udlænding,	hvis	væsent-

lige	beskæftigelsesmæssige	eller	erhvervsmæssige	hensyn	taler	for	at	imødekomme	

ansøgningen,	herunder	hvis	udlændingen	kan	få	ansættelse	inden	for	et	fagområde,	

hvor	der	er	mangel	på	særligt	kvalificeret	arbejdskraft.”	(Folketinget,	2002).		

Ud	fra	citatet	og	distinktionen	får	vi	blik	for,	at	konstruktionen	af	udlændinges	mulighed	

for	at	blive	tildelt	opholdstilladelse	vurderes	gennem	den	enkelte	udlændings	evne	til	at	

indfri	behovet	for	kvalificeret	arbejdskraft.	Ud	fra	dette	kan	vi	iagttage	en	udvikling	i	se-

mantikken	i	Integrationsloven	fra	1998	og	til	L365	i	2002.	Hvor	integration	i	1998	kon-

strueres	gennem	udfærdigelsen	af	en	individuelt	udarbejdet	handlingsplan,	hvis	ud-

gangspunkt	blev	taget	i	den	enkelte	udlænding,	bliver	den	enkelte	udlændings	hand-

lingsplan	i	L365	fra	2002	udarbejdes	gennem	generelle	konstruerede	samfundsmæssige	

behov,	og	dermed	ikke	længere	udfra	den	enkelte	udlændings	behov.	Der	sker	altså	i	

denne	periode	en	forskydning	af	udgangspunktet	for	den	individuelle	handlingsplan,	

hvor	iagttagelsespunktet	har	ændret	sig	fra	at	være	den	enkelte	udlænding	til	at	være	

samfundets	generelle	konstruerede	behov.			

Ud	fra	ovenstående	fremanalyserede	distinktioner	iagttages	der	gennem	en	ny	distink-

tion,	som	skaber	en	ny	ramme	for	den	overordnede	distinktion	os	og	dem.	Som	et	resul-

tat	af,	at	der	opstilles	en	række	betingelser,	som	den	enkelte	udlænding	skal	opfylde	for	

at	kunne	komme	i	betragtning	til	opholdstilladelse,	konstrueres	der	samtidig	en	ny	dis-

tinktion	i	semantikken,	som	skaber	et	nyt	dem.	Den	nye	distinktion	er	dem	der	kan	

komme	i	betragtning	til	opholdstilladelse	/	dem	der	ikke	kan	komme	i	betragtning	til	op-

holdstilladelse.	Vi	ser	her	en	forskel	i	konstruktionen	af	dem	og	os	fra	Integrationsloven.	

Udlændinge	med	enten	en	kriminel	baggrund	eller	med	gæld	til	det	offentlige	kan	ikke	

ændre	status	i	fikseringen	af	dem,	som	dét	dem	er	ikke	kan	komme	i	betragtning	til	op-

holdstilladelse.	Derfor	skaber	denne	distinktion	en	statisk	forskel	mellem	dem,	der	kan	

komme	i	betragtning	til	opholdstilladelse	og	dem,	der	ikke	kan	komme	i	betragtning	til	
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opholdstilladelse,	som	i	modsætning	til	distinktionen	os	og	dem	fra	1998	kunne	iagttages	

mere	dynamisk,	og	hvor	det	konstruerede	dem	kunne	rykkes	ind	over	forskellen	og	ud-

vikle	sig	til	det	konstruerede	os.	Med	ovenstående	distinktion	kan	det	iagttages,	at	grup-

pen	af	udlændinge	iagttages	gennem	en	distinktion,	der	selekterer,	hvilke	udlændinge	

som	er	i	stand	til	at	komme	i	betragtning	til	en	opholdstilladelse.	Derved	kan	det	vurde-

res,	at	nogle	udlændinge	kan	opnå	opholdstilladelse,	men	at	der	samtidig	iagttages	en	

ny	gruppe	udlændinge,	som	ikke	er	i	stand	til	at	komme	i	betragtning	til	at	kunne	blive	

til	os.		

3.2.1 Opsummering af Lov om ændring af udlændingeloven og 

ægteskabsloven med flere love 

Opsummerende	for	L365	fra	2002	er,	at	semantikken	kredser	om	konstruktionen	af	en	

ny	distinktion,	som	ikke	er	til	stede	i	Integrationsloven	fra	1998.	Distinktionen	er	dem	

der	kan	komme	i	betragtning	til	opholdstilladelse	/	dem	der	ikke	kan	komme	i	betragtning	

til	opholdstilladelse,	og	vi	kan	via	denne	få	blik	for,	at	der	konstrueres	et	nyt	dem,	nemlig	

et	dem	som	enten	kan	eller	ikke	kan	komme	i	betragtning	til	at	blive	det	dem,	der	kan	

blive	til	os.	Der	opsættes	altså	forskellige	krav,	som	udlændinge	skal	leve	op	til	for	at	

kunne	komme	i	betragtning	til	at	kunne	blive	tildelt	opholdstilladelse,	og	i	den	forbin-

delse	konstrueres	der	i	semantikken	muligheds-	og	umulighedsbetingelser	for	at	blive	

det	dem,	der	kan	blive	til	os.	Denne	vurdering	konditioneres	gennem	distinktionerne,	os	

der	ikke	har	begået	en	lovovertrædelse	/	dem	har	begået	en	lovovertrædelse,	os	der	ikke	er	

til	fare	for	samfundet	/	dem	der	er	til	fare	for	samfundet	og	har	ikke	forfalden	gæld	til	det	

offentlige	/	har	forfalden	gæld	til	det	offentlige.	Der	konstrueres	i	denne	periode	et	yder-

ligere	dem,	og	der	tilskrives	dermed	ny	mening	til	begrebet	udlændinge,	da	begrebet	ud-

visning	nu	optræder	i	semantikken,	som	en	konsekvens	for	det	dem	der	er	til	fare	for	

samfundet,	som	ikke	kan	blive	til	os.		Der	tilskrives	nu	mening	til	begrebet	udlændinge	

ved,	at	alle	udlændinge	ikke	kan	komme	i	betragtning	til	opholdstilladelse	og	dermed	få	

muligheden	for	at	blive	til	det	konstruerede	os	ved,	at	de	ikke	blot	tildeles	opholdstilla-

delse	men	også	tildeles	retten	til	at	blive	en	del	af	det	samfund,	som	det	konstruerede	os	

indgår	i.	Udlændinge	iagttages	gennem	distinktionen	kan	få	ansættelse	inden	for	et	fag-

område,	hvor	der	er	mangel	på	særligt	kvalificeret	arbejdskraft	/	kan	ikke	få	ansættelse	

inden	for	et	fagområde,	hvor	der	er	mangel	på	særligt	kvalificeret	arbejdskraft.	Der	
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skabes	her	en	ny	betingelse	for,	hvornår	den	enkelte	udlænding	kan	tildeles	opholdstil-

ladelse.	Udlændinge	bliver	i	L365	fikseret	gennem	en	vurdering	af,	hvorvidt	den	enkelte	

udlænding	kan	indfri	de	beskæftigelsesmæssige	behov,	som	det	danske	samfund	har.	

Når	den	enkelte	udlænding	lever	op	til	de	konstruerede	betingelser	for	at	komme	i	be-

tragtning	til	opholdstilladelsen,	kan	den	enkelte	udlænding	nu	indlemmes	i	det	sam-

fund,	som	det	konstruerede	os	er	en	del	af.	Dermed	bliver	opholdstilladelsen	konstrue-

ret,	som	dét	der	gør	den	enkelte	udlænding	i	stand	til	at	leve	i	samfundet	på	lige	fod	med	

det	konstruerede	os.	Der	konstrueres	i	denne	lovtekst	to	potentialiserede	fremtidsud-

sigter	for	udlændinge,	da	de	enten	kan	blive	til	os	eller	kan	blive	udvist.	Det	vidner	om	

en	udvikling	fra	den	foregående	lovtekst,	Integrationsloven,	der	kun	iagttager	ét	aktuali-

seret	dem	med	en	potentialiseret	fremtid	for	den	enkelte	udlænding,	der	kan	blive	til	

os.					

3.3 Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven 

anno 2005 
I	det	følgende	afsnit	vil	vi	fortsætte	med	at	iagttage	begreberne	udlændinge	og	integra-

tion.	Vores	analytiske	blik	vil	fortsat	være	konditioneret	efter	at	få	blik	for	det	konstrue-

rede	os	og	det	konstruerede	dem,	da	dette	kan	vise,	hvordan	der	tilskrives	mening	til	ud-

lændinge	og	integration.	Afsnittet	tager	udgangspunkt	i	ændring	af	integrationsloven	og	

udlændingeloven	fra	2005.	I	afsnittet	vil	lovændringen	refereres	som	L243.	Med	dette	

empiriske	nedslag	søger	vi	at	kunne	iagttage,	hvordan	semantikken	potentielt	har	ud-

viklet	sig	fra	Integrationsloven	i	1998	til	L365	i	2002	og	så	videre	til	L243	i	2005.		

	

Vi	vil	nu	søge	at	få	blik	for	steder	i	semantikken,	hvor	der	viser	sig	en	udvikling	i	lov-

tekst	L243.	I	loven	får	vi	for	første	gang	blik	for	begrebet	aktivt	medborgerskab,	der	age-

rer	som	en	determinerende	faktor	for,	hvorvidt	udlændinge	kan	iagttages	som	os.	I	ne-

denstående	citat	bliver	udlændinge	konstrueret	gennem	distinktionen	aktiv	medborger	/	

inaktiv	medborger.		

		

“3.		Efter	§	11	b	indsættes:		
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»§	11	c.		Meddelelse	af	tidsubegrænset	opholdstilladelse	er	betinget	af,	at	udlæn-

dingen	har	underskrevet	en	integrationskontrakt	og	en	erklæring	om	integration	

og	aktivt	medborgerskab	i	det	danske	samfund,”	(Folketinget,	2005).		

	

Ud	fra	distinktionen	aktiv	medborger	/	inaktiv	medborger	konstrueres	udlændinge	gen-

nem	begrebet	aktivt	medborgerskab,	og	der	konstrueres	altså	her	ny	mening	til	begrebet	

udlændinge.	Med	distinktionen	aktiv	medborger	/	inaktiv	medborger	tilskrives	der	me-

ning	til	udlændinge	ved,	at	den	konstruerede	udlænding,	for	at	kunne	blive	til	det	kon-

struerede	dem,	der	kan	komme	i	betragtning	til	tidsubegrænset	opholdstilladelse,	nu	

skal	leve	op	til	aktivt	medborgerskab.	Det	kan	ud	fra	begrebet	medborgerskab	også	iagt-

tages	gennem	distinktionen	medborgerskab	/	modborgerskab.	Udlændinge	konstrueres	

gennem	en	iagttagelse	af,	at	udlændinge	enten	er	medborgere	eller	modborgere.	Udlæn-

dinge	konstrueres	da	gennem	en	ny	distinktion,	som	hverken	var	på	spil	i	semantikken	i	

Integrationsloven	fra	1998	eller	L365	fra	2002.	Det	kan	i	citatet	iagttages,	at	der	fikseres	

mening	til	aktivt	medborgerskab	og	dermed	også	til	begrebet	medborger	gennem	dis-

tinktionen	har	underskrevet	en	erklæring	om	integration	og	aktivt	medborgerskab	/	har	

ikke	underskrevet	en	erklæring	om	integration	og	aktivt	medborgerskab.	I	følgende	citat	

får	vi	blik	for,	hvordan	erklæringen	om	integration	og	aktivt	medborgerskab	i	det	danske	

samfund	fikserer	mening	til	henholdsvis	aktivt	medborgerskab	og	dermed	også	medbor-

ger.		

	

“Jeg	anerkender,	at	der	i	Danmark	skal	være	lige	respekt	og	udfoldelsesmuligheder	

for	alle	børn	–	både	piger	og	drenge	–	så	de	kan	vokse	op	til	at	blive	aktive	og	an-

svarlige	medborgere,	der	er	i	stand	til	at	træffe	deres	egne	valg.	Jeg	vil	sikre,	at	

mine	børn	får	den	bedst	mulige	opvækst,	skolegang	og	integration	i	Danmark.	

Blandt	andet	vil	jeg	sørge	for,	at	mit	barn	lærer	dansk	så	tidligt	som	muligt	og	læ-

ser	lektier	gennem	skoleforløbet,	og	jeg	vil	samarbejde	aktivt	med	barnets	daginsti-

tution	eller	skole.”	(Folketinget,	2005[Erklæring	om	integration	og	aktivt	med-

borgerskab	i	det	danske	samfund]).		

	

Der	fikseres	mening	til	det	konstruerede	dem	i	citatet	og	dermed	udlændinge	gennem	

distinktionen	jeg	anerkender,	at	der	i	Danmark	skal	være	lige	respekt	og	udfoldelsesmu-

ligheder	for	alle	børn	/	jeg	anerkender	ikke,	at	der	i	Danmark	skal	være	lige	respekt	og	
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udfoldelsesmuligheder	for	alle	børn.	Ud	fra	distinktionen	tilskrives	der	mening	til	med-

borgeren	ved,	at	medborgeren	anerkender,	at	der	skal	være	lige	respekt	og	udfoldelses-

muligheder	for	alle	børn.	Dermed	viser	det	sig	også,	at	såfremt	der	ikke	knyttes	an	til	

den	markerede	inderside,	fikseres	udlændingen	i	denne	henseende	som	en	modborger.	I	

citatet	fikseres	begrebet	aktivt	medborgerskab	gennem	distinktionen	sørge	for,	at	mit	

barn	lærer	dansk	så	tidligt	som	muligt	og	læser	lektier	gennem	skoleforløbet,	og	jeg	vil	

samarbejde	aktivt	med	barnets	daginstitution	eller	skole	/	sørge	ikke	for,	at	mit	barn	lærer	

dansk	så	tidligt	som	muligt	og	læser	lektier	gennem	skoleforløbet,	og	jeg	vil	samarbejde	

aktivt	med	barnets	daginstitution	eller	skole.	Der	fikseres	mening	til	aktivt	medborger-

skab	ved,	at	den	enkelte	udlænding	aktivt	skal	sørge	for,	at	vedkommendes	børn	lærer	

dansk,	og	at	udlændingen	samarbejder	aktivt	med	barnets	daginstitution	eller	skole.	Det	

træder	dog	også	frem,	at	såfremt	udlændingen	ikke	sikrer,	at	vedkommendes	barn	læ-

rer	dansk,	eller	hvis	udlændingen	ikke	samarbejder	med	skoler	og	daginstitutioner,	vil	

dette	fikseres	som	et	inaktivt	medborgerskab.		

	

Det	konstruerede	dem	konstrueres	samtidigt	også	gennem	distinktionen	opfylder	inte-

grationskontrakt	/	opfylder	ikke	integrationskontrakt.	Denne	konstruktion	af	det	kon-

struerede	dem	ser	vi	i	følgende	citat.				

	

“Jeg	ved,	at	det	er	en	betingelse	for	at	få	tidsubegrænset	opholdstilladelse,	at	jeg	

har	opfyldt	min	integrationskontrakt	ved	at	deltage	i	de	fastsatte	aktiviteter	–	

gerne	ved	at	være	i	uddannelse	eller	arbejde	fra	et	tidligt	tidspunkt	–	at	jeg	har	be-

stået	danskuddannelsens	afgangsprøve,	og	at	jeg	ikke	har	forfalden	gæld	til	det	of-

fentlige.	Jeg	ved,	at	kriminelle	handlinger	vil	kunne	udskyde	eller	forhindre,	at	jeg	

får	tidsubegrænset	opholdstilladelse.”	(Folketinget,	2005	[Erklæring	om	integra-

tion	og	aktivt	medborgerskab	i	det	danske	samfund])	

	

Gennem	distinktionen,	udlændinge	opfylder	/	ikke	opfylder	deres	integrationskontrakter,	

kan	det	iagttages,	om	den	enkelte	udlænding	er	i	stand	til	at	opfylde	de	betingelser,	som	

udlændingen	skal	leve	op	til	for	at	kunne	blive	iagttaget	som	det	konstruerede	dem,	der	

på	sigt	kan	blive	iagttaget	som	det	konstruerede	os.	Det	betyder,	at	opfyldelsen	af	inte-

grationskontraktens	betingelser	bliver	rammesættende	for	den	konstruktion,	der	laves	

af	dem,	og	for	hvordan	det	dem	potentielt	kan	blive	til	os.	Samtidigt	er	disse	betingelser	
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konstrueret	som	afgørende	for,	om	den	enkelte	udlænding	overhovedet	knytter	an	til	at	

ville	underskrive	en	kontrakt.	Nedenfor	i	citatet	tilskrives	mening	til	selve	integrations-

kontrakten:			

	

“5.		§	19,	stk.	1,	affattes	således:		

»Kommunalbestyrelsen	skal	inden	1	måned	efter	at	have	overtaget	ansvaret	

for	en	udlænding	omfattet	af	§	16	i	samarbejde	med	udlændingen	udarbejde	

en	integrationskontrakt.	Udlændingen	og	kommunalbestyrelsen	skal	under-

skrive	integrationskontrakten.	Udlændingen	skal	samtidig	underskrive	en	er-

klæring	om	integration	og	aktivt	medborgerskab	i	det	danske	samfund.	Er-

klæringen	udformes	af	ministeren	for	flygtninge,	indvandrere	og	integration.	

2.	og	3.	pkt.	finder	ikke	anvendelse,	hvis	der	foreligger	ganske	særlige	om-

stændigheder.«”	(Folketinget,	2005).		

	

I	citatet	tilskrives	der	mening	til	begrebet	integrationskontrakt	gennem	distinktionen	

skal	underskrive	integrationskontrakten	/	skal	ikke	underskrive	integrationskontrakten.	

Ud	fra	denne	distinktion	er	integrationskontrakten	én	betingelse,	der	skal	underskrives	

for,	at	udlændingen	kan	komme	i	betragtning	til	at	kunne	blive	det	konstruerede	dem,	

der	kan	blive	til	det	konstruerede	os.	Dermed	er	integrationskontrakten	altså	determine-

rende	for,	hvordan	den	enkelte	udlænding	iagttages	som	enten	dét	dem,	der	kan	blive	til	

det	konstruerede	os,	eller	om	udlændingen	iagttages	som	det	konstruerede	dem,	der	

ikke	kan	blive	til	det	konstruerede	os.	Begrebet	integrationskontrakt	kan	også	iagttages	

som	en	udvikling	i	semantikken.	I	Integrationsloven	fra	1998	udarbejdes	individuelle	

handlingsplaner	for	den	enkelte	udlænding.	Semantikken	omkring	dette	begreb	har	nu	

udviklet	sig	til	i	2005	at	blive	iagttaget	gennem	begrebet	integrationskontrakt.	Der	sker	

en	videre	semantisk	udvikling	i	L365	fra	2002	til	L243	fra	2005	indenfor	samarbejdet	

om	udarbejdelsen	af	den	individuelle	handlingsplan	til	nu,	i	2005,	hvor	der	er	fokus	på	

en	integrationskontrakt,	hvilket	kan	læses	i	citatet.	

“11.		§	19,	stk.	7,		affattes	således:		

»Stk.	7.		Hvis	der	ikke	kan	opnås	enighed	mellem	kommunalbestyrelsen	og	udlæn-

dingen	om	kontraktens	indhold,	fastsætter	kommunalbestyrelsen	indholdet	af	kon-

trakten.«”	(Folketinget,	2005).		



Cand.soc. Politisk Kommunikation og Ledelse  D. 17. Maj 2021 
Copenhagen Business School   
 

   46/150 
 
 

	

Hvor	Integrationsloven	kredser	om	en	fælles	udarbejdelse	af	handlingsplanerne	for	den	

enkelte	udlænding,	så	sker	der	i	L243	en	udvikling,	og	begrebet	samarbejde	er	nu	gen-

kendt	ved,	at	et	samarbejde	er	et	samarbejde,	indtil	der	ikke	længere	kan	opnås	enighed	

om	indholdet	af	integrationskontrakten.	Hvis	denne	uenighed	opstår,	vil	samarbejdet	

ophøre	og	alle	beslutningskompetencer	overgå	til	kommunalbestyrelsen.	Derved	inde-

holder	begrebet	samarbejde	en	klar	grænse	for,	hvornår	samarbejdet	ophører.	En	anden	

semantisk	udvikling,	der	kan	finder	sted	i	forbindelse	med	integrationskontrakten,	er	

indførelsen	af	begrebet	sanktioner,	som	kan	ses	i	følgende	citat.		

“10.	§	19,	stk.	5,	affattes	således:	

»Stk.	5.	Det	skal	fremgå	af	kontrakten,	hvilke	sanktioner	der	efter	lovgivningen	gæl-

der	over	for	udlændingen,	hvis	udlændingen	uden	rimelig	grund	afviser	at	tage	

imod	arbejde,	eller	hvis	udlændingen	uden	rimelig	grund	udebliver	fra	eller	afviser	

en	eller	flere	af	de	aktiviteter,	der	er	aftalt	eller	fastsat	i	kontrakten.«”	(Folketinget,	

2005).		

	

Det	viser	sig	her,	at	brud	på	integrationskontrakten	resulterer	i	sanktioner.	Anvendelsen	

af	begrebet	sanktioner	er	en	udvikling	i	semantikken	omkring	udlændinge	og	integra-

tion.	Vi	får	blik	for,	at	de	udlændinge,	som	indgår	en	integrationskontrakt,	som	beskre-

vet	ovenfor,	opfylder	nogle	af	betingelserne	for	at	kunne	blive	til	det	konstruerede	dem,	

der	kan	blive	til	os.	Samtidigt	skabes	der	også	i	konstruktionen	af	dem	sanktionsmulighe-

der	for	det	konstruerede	dem,	der	ikke	kan	blive	til	os,	hvilket	dermed	markerer	en	ud-

vikling	i	semantikken	og	mulighedsbetingelserne	mellem	det	konstruerede	dem	og	det	

konstruerede	os.	Videre	konstrueres	der	en	udvikling	i	fikseringen	af	det	dem,	der	kan	

blive	til	os,	da	det	konstruerede	dem,	ved	brud	på	integrationskontrakten,	nu	vil	iagtta-

ges	som	det	dem,	der	ikke	kan	blive	til	os.	Forholdet	mellem	det	dem,	der	kan	blive	til	os,	

og	det	dem	der	ikke	kan	blive	til	os,	fremstår	nu	på	en	ny	måde	i	semantikken.			

	

Vi	får	samtidig	blik	for	en	yderligere	udvikling	i	semantikken,	der	viser	sig	i	processen	

for	integrationen	af	den	enkelte	udlænding	gennem	en	generelt	udfærdiget	erklæring	

om	integration	og	aktivt	medborgerskab	i	det	danske	samfund.	Kontrakten	indeholder	en	

lang	række	punkter	af	erklæringer,	som	den	enkelte	udlænding	skal	underskrive	og	
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efterleve,	hvis	denne	vil	komme	i	betragtning	til	at	blive	det	dem,	der	kan	blive	til	os.	Et	

eksempel	kan	ses	i	nedenstående	citat.				

	

“Jeg	vil	på	alle	måder	overholde	den	danske	lovgivning	og	værne	om	de	danske	de-

mokratiske	principper.”	(Folketinget,	2005	[Erklæring	om	integration	og	aktivt	

medborgerskab	i	det	danske	samfund])	

	

I	denne	erklæring,	der	indgår	som	en	del	af	processen	for	indgåelsen	af	integrationskon-

trakten,	skal	den	enkelte	udlænding	tilslutte	sig	en	række	på	forhånd	bestemte	generelle	

betingelser,	som	er	nødvendige	for	at	kunne	komme	i	betragtning	til	at	kunne	indgå	en	

integrationskontrakt,	og	dermed	blive	det	konstruerede	dem,	der	opfylder	betingelserne	

til	potentielt	at	kunne	blive	til	det	konstruerede	os.	Der	er	altså	sket	en	udvikling	i	L432,	

når	semantikken	nu	tager	form	af	en	generel	kontraktliggjort	semantik,	hvor	den	en-

kelte	udlænding	iagttages	som	forpligtet	til	at	underskrive	generelle	betingelser	for	at	

komme	i	betragtning	til	at	kunne	indgå	integrationskontrakten.	Udviklingen	tager	altså	i	

denne	periode	form	af	kontrakter,	som	er	rammesættende	for	integrationen.		

	

3.3.1 Opsummering af Lov om ændring af integrationsloven og 

udlændingeloven 

Det	opsummerende	for	L432	fra	2005	er,	at	der	i	denne	periode	tilskrives	mening	til	be-

grebet	udlændinge	gennem	distinktionerne	aktiv	medborger	/	inaktiv	medborger	og	

medborgerskab	/	modborgerskab.	Der	tilskrives	samtidig	mening	til	udlændinge	ved,	at	

den	aktive	medborger	opstår	på	indersiden	af	forskellen,	hvorfor	der	i	denne	periode	

også	tilskriver	mening	til	udlændinge	ved	betegnelsen	inaktiv	medborger.	Der	tilskrives	

med	denne	fremanalyserede	distinktion	også	mening	til	begrebet	udlændinge,	ved,	at	

udlændinge	konstrueres	som	enten	med-	eller	modborgere.	Der	tilskrives	også	mening	

til	begrebet	udlændinge	som	enten	med	samfundet	eller	mod	samfundet.	Vi	får	videre	

blik	for,	at	begrebet	integration	konditioneres	gennem	generaliserede	kontraktlige	er-

klæringer	om	integration	og	aktivt	medborgerskab.	Den	enkelte	udlænding	skal,	gen-

nem	kontrakter	og	erklæringer,	som	de	forpligtes	til	at	underskrive,	knytte	an	til	på	for-

hånd	bestemte	betingelser,	som	nu	fikseres	til	begrebet	aktivt	medborgerskab.	Den	kon-

traktliggjorte	semantik	indbefatter	samtidig	sanktioner	skulle	den	enkelte	udlænding	
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ikke	knytte	an	til	erklæringen.	Dette	står	frem	gennem	distinktionerne	har	underskrevet	

en	erklæring	om	integration	og	aktivt	medborgerskab	/	har	ikke	underskrevet	en	erklæ-

ring	om	integration	og	aktivt	medborgerskab	og	opfylder	integrationskontrakt	/	opfylder	

ikke	integrationskontrakt	som	er	determinerende	for,	hvorvidt	det	konstruerede	dem	

kan	blive	til	det	dem,	der	kan	blive	til	os.	Det	kan	med	ovenstående	distinktioner	iagtta-

ges,	at	der	i	dette	empiriske	nedslag,	fikseres	ny	mening	til	det	konstruerede	os	og	til	det	

konstruerede	dem	gennem	distinktioner,	som	ikke	tidligere	har	optrådt	i	semantikken.	

Derfor	kan	de	ovenfor	nævnte	distinktioner	vidne	om	en	semantisk	udvikling	indenfor	

dette	politiske	område.			

	

3.4 Lov om ændring af udlændingeloven anno 2010 
I	det	følgende	afsnit	vil	vi	fortsat	iagttage,	hvordan	lovgivningen	iagttager	begreberne	

udlændinge	og	integration.	Vores	blik	vil	som	i	det	foregående	afsnit	være	konditioneret	

efter	at	kunne	iagttage,	hvordan	lovgivningen	iagttager	det	konstruerede	os	og	det	kon-

struerede	dem.	Afsnittet	tager	udgangspunkt	i	Lov	om	ændring	af	udlændingeloven	fra	

2010.	I	afsnittet	vil	lovændringen	refereres	til	som	L572.	Vi	søger	med	dette	afsnit	at	

kunne	iagttage,	hvordan	der	i	denne	lovtekst	tilskrives	mening	til	begreberne	udlæn-

dinge	og	integration,	med	henblik	på	at	kunne	iagttage,	hvorvidt	tilskrivningen	af	me-

ning	til	begreberne	har	udviklet	sig	fra	vores	tidligere	empiriske	nedslag	og	til	denne	

lovtekst.		

	

Der	bliver	i	nedenstående	afsnit	tilskrevet	mening	til	begrebet	udlændinge	på	en	måde,	

som	ikke	før	er	set	i	semantikken.	Denne	nye	meningstilskrivelse	viser	sig	i	distinktio-

nen	dem	der	rejser	på	ferie	eller	andet	korterevarende	ophold	til	det	land	hvor	den	myn-

dighed,	der	har	givet	opholdstilladelsen,	har	fundet	at	udlændingen	risikerer	forfølgelse	/	

dem	der	ikke	rejser	på	ferie	eller	andet	korterevarende	ophold	til	det	land	hvor	den	myn-

dighed,	der	har	givet	opholdstilladelsen,	har	fundet	at	udlændingen	risikerer	forfølgelse.	

Denne	distinktion	i	nedenstående	citat	viser,	hvori	der	konstrueres	et	nyt	dem	ved	at	til-

skrive	det	konstruerede	dem	ny	mening.		

	

“4)	når	en	udlænding,	der	har	opholdstilladelse	efter	§	7	eller	§	8,	stk.	1	eller	

2,	rejser	på	ferie	eller	andet	korterevarende	ophold	til	det	land,	hvor	den	
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myndighed,	der	har	givet	opholdstilladelsen,	har	fundet	at	udlændingen	risi-

kerer	forfølgelse	omfattet	af	§	7	og	forholdene,	der	har	begrundet	opholdstil-

ladelsen,	har	ændret	sig	på	en	sådan	måde,	at	udlændingen	ikke	længere	risi-

kerer	sådan	forfølgelse,	jf.	§	7	og	§	8,	stk.	1	og	2.	En	opholdstilladelse	kan	ind-

drages	efter	1.	pkt.	indtil	10	år	efter	det	tidspunkt,	hvor	opholdstilladelsen	er	

meddelt	første	gang.”	(Folketinget,	2010)	

	

Det	konstruerede	dem	fikseres	på	en	måde,	at	såfremt	den	enkelte	udlænding	tager	op-

hold	i	dét	land,	hvorpå	deres	opholdstilladelse	i	Danmark	baseres,	er	udlændingen	ikke	

længere	berettiget	til	opholdstilladelse	i	Danmark.	I	den	forbindelse	er	muligheden	for	

at	rejse	til	dét	land,	hvorfra	den	enkelte	udlænding	har	baseret	sin	opholdstilladelse	på,	

determinerende	for,	hvorvidt	den	enkelte	udlænding	kan	iagttages	som	det	konstrue-

rede	dem,	der	kan	blive	til	det	konstruerede	os,	eller	hvorvidt	den	enkelte	udlænding	

iagttages	som	det	dem,	der	ikke	kan	blive	til	os.	En	anden	distinktion,	der	viser	sig	i	cita-

tet,	er	distinktionen	forholdene	der	har	begrundet	opholdstilladelsen,	har	ændret	sig	på	

en	sådan	måde,	at	udlændingen	ikke	længere	risikerer	sådan	forfølgelse	/	forholdene	der	

har	begrundet	opholdstilladelsen,	har	ikke	ændret	sig	på	en	sådan	måde,	at	udlændingen	

ikke	længere	risikerer	sådan	forfølgelse.	Ud	fra	denne	distinktion	viser	det	sig,	at	op-

holdstilladelse	i	Danmark	er	betinget	af,	at	forholdene	der	har	begrundet	opholdstilla-

delsen	ikke	har	ændret	sig,	således	at	den	enkelte	udlænding	ikke	længere	risikerer	for-

følgelse.	Dermed	er	det	altså	således,	at	såfremt	forholdene,	der	har	begrundet	opholds-

tilladelsen,	ændrer	sig,	vil	den	enkelte	udlænding	blive	frataget	sin	opholdstilladelse.	

Dette	markerer	en	udvikling	i	semantikken,	da	vi	derved	får	blik	for,	at	konstruktionen	

af	det	dem,	der	kan	blive	til	os,	determineres	af,	at	såfremt	grundlaget	for	deres	opholds-

tilladelse	ikke	ændrer	sig,	så	de	kan	vende	tilbage	uden	risiko	for	forfølgelse.		

	

I	nedenstående	citat	optræder	begrebet	pointsystemet	i	semantikken	og	fremstilles	her	

determinerende	for,	hvorvidt	den	enkelte	udlænding	kan	tildeles	tidsubegrænset	op-

holdstilladelse.			

	

“Stk.	3.	Medmindre	der	er	grundlag	for	at	inddrage	opholdstilladelsen	efter	§	

19,	kan	der	efter	ansøgning	meddeles	tidsubegrænset	opholdstilladelse	til	en	

udlænding	over	18	år,	der	har	opnået	mindst	100	point	efter	reglerne	i	stk.	4-
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6,	heraf	70	point	efter	stk.	4,	15	point	efter	stk.	5	og	15	point	efter	stk.	6,	jf.	

dog	stk.	10-12.”	(Folketinget,	2010).		

	

I	citatet	fikseres	pointsystemet	gennem	distinktionen	opnår	100	point	/	opnår	ikke	100	

point,	og	Pointsystemet	konstrueres	her	som	en	af	forudsætningerne	for	at	kunne	opnå	

tidsubegrænset	opholdstilladelse.	Dermed	fremgår	det	også,	at	i	tilfælde	af,	at	den	en-

kelte	udlænding	ikke	optjener	100	point,	så	er	udlændingen	ikke	berettiget	til	tidsube-

grænset	opholdstilladelse.	Ud	fra	dette	konstrueres	der	altså	et	nyt	dem	i	form	af	dis-

tinktionen	dem	der	optjener	100	point	/	dem	der	ikke	optjener	100	point.	Det	konstruerer	

en	ny	forudsætning,	som	den	enkelte	udlænding	skal	kunne	leve	op	til	for	at	kunne	blive	

det	konstruerede	dem,	der	kan	blive	til	os.	Udlændingen	skal	indenfor	pointsystemet	

opnå	100	point	for	at	tildeles	retten	til	tidsubegrænset	opholdstilladelse.	Den	enkelte	

udlænding	kan	optjene	100	point	ved	at	opfylde	det	følgende	beskrevet	i	nedenstående	

citat.		

	

“Stk.	4.	Udlændingen	opnår	70	point,	hvis	følgende	betingelser	er	opfyldt:	“	

	

Under	denne	betingelse	findes	en	længere	oversigt	over	hvilke	betingelser	

som	skal	være	opfyldt,	hvis	man	ønsker	at	opnå	de	70	point.	I	denne	er	der	

særligt	fokus	på	fængselsstraf,	gæld	til	det	offentlige	og	at	udlændingen	har	

underskrevet	en	erklæring	om	integration	og	aktivt	medborgerskab	i	det	

danske	samfund.	

	

“Stk.	5.	Udlændingen	opnår	15	point,	hvis	udlændingen	har	bestået	en	med-

borgerskabsprøve,	jf.	integrationslovens	§	41	a,	eller	har	udvist	aktivt	med-

borgerskab	her	i	landet	gennem	mindst	1	års	deltagelse	i	bestyrelser,	organi-

sationer	m.v.”	

	

“Stk.6.	Udlændingen	opnår	15	point,	hvis	udlændingen:”			

	

Under	denne	betingelse	er	der	en	oversigt	over,	hvilke	erhvervs-	eller	uddan-

nelsesmæssige	betingelser	udlændingen	skal	have	opfyldt	for	at	modtage	15	

point.		
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(Folketinget,	2010).	

	

Den	enkelte	udlænding	kan	optjene	100	point	ved	at	opfylde	ovenstående,	såfremt	den	

enkelte	udlænding	ønsker	opholdstilladelse	kan	vedkommende	optjene	100	point	ved	

at	opfylde	alle	hovedbetingelser.	Distinktionen	dem	der	optjener	100	point	/	dem	der	

ikke	optjener	100	point	er	determinerende	for,	hvorvidt	den	enkelte	udlænding	kan	til-

deles	tidsubegrænset	opholdstilladelse.	Pointsystemet	optræder	nu	som	et	nyt	begreb	i	

semantikken,	da	opnåelsen	af	100	point	er	en	af	betingelserne,	som	den	enkelte	udlæn-

ding	skal	kunne	opfylde	for	at	kunne	opholde	sig	i	Danmark	på	en	tidsubegrænset	op-

holdstilladelse.	I	forlængelse	heraf	skaber	pointsystemet	nogle	generelle	betingelser	i	

forbindelse	med	integrationen	af	den	enkelte	udlænding.	I	forlængelsen	af	L243,	hvor	

der	i	semantikken	bliver	opstillet	generelle	betingelser	for	den	enkelte	udlænding,	sker	

der	nu	en	videre	udvikling,	hvor	generaliserende	betingelser	opstilles	for	den	enkelte	

udlænding,	som	denne	skal	knytte	an	til	for,	at	det	konstruerede	dem,	kan	blive	til	det	

konstruerede	os.			

	

3.4.1 Opsummering af Lov om ændring af udlændingeloven 

Opsummerende	kan	det	i	L572	fra	2010	iagttages,	at	der	i	denne	periode	bliver	tilskre-

vet	mening	til	begrebet	udlændinge	blandt	andet	gennem	distinktionen	dem	der	rejser	

på	ferie	eller	andet	korterevarende	ophold	til	det	land	hvor	den	myndighed,	der	har	givet	

opholdstilladelsen,	har	fundet	at	udlændingen	risikerer	forfølgelse	/	dem	der	ikke	rejser	på	

ferie	eller	andet	korterevarende	ophold	til	det	land	hvor	den	myndighed,	der	har	givet	op-

holdstilladelsen,	har	fundet	at	udlændingen	risikerer	forfølgelse.	Det	kan	ud	fra	denne	dis-

tinktion	iagttages,	at	opholdstilladelsen	altså	er	determineret	af,	hvorvidt	den	enkelte	

udlænding	risikerer	forfølgelse	ved	hjemvendelse	til	det	land,	hvorfra	opholdstilladel-

sen	baseres.	Dermed	konstrueres	der	betingelser	for	konstruktionen	af	det	dem,	der	kan	

blive	til	os	som	et	dem,	hvis	fiksering	som	det	dem,	der	kan	blive	til	det	konstruerede	os	

baseres	på	vurderingen	af,	hvorvidt	den	enkelte	udlænding	kan	vende	tilbage	til	eget	

land	uden	farer	for	forfølgelse.	Der	tilskrives	da	mening	på	en	måde,	som	ikke	tidligere	

er	blevet	iagttaget	i	semantikken.				
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Dernæst	bliver	begreberne	udlændinge	og	integration	i	denne	periode	iagttaget	gennem	

begrebet	pointsystem.	Udlændinge	fikseres	gennem	distinktionen	dem	der	optjener	100	

point	/	dem	der	ikke	optjener	100	point.	Pointsystemet	anvendes	som	et	begreb,	der	kan	

tilskrive	mening	til	den	enkelte	udlænding,	men	som	også	tilskriver	mening	til	begrebet	

integration,	da	opnåelse	af	100	point	viser	sig	som	en	forudsætning	for	at	kunne	blive	

det	konstruerede	dem,	der	kan	blive	til	det	konstruerede	os.	Begrebet	pointsystem	er	

dermed	en	udvikling	i	semantikken,	da	begrebet	anvendes	på	en	måde	i	semantikken,	

som	skaber	ny	mening	til	begreberne	udlændinge	og	integration.	Begrebet	kan	seman-

tisk	iagttages	som	foranlediget	af	semantikken,	der	opstod	i	L243	fra	2005,	hvor	begre-

berne	udlændinge	og	integration	fikseres	gennem	en	kontraktliggørelse,	som	er	deter-

minerende	for,	hvordan	den	enkelte	udlænding	kan	blive	integrerbar	og	dermed	blive	til	

det	konstruerede	dem,	som	kan	blive	til	det	konstruerede	os.	Introduktionen	af	både	in-

tegrationskontrakten	og	pointsystemet	konditionerer	da	begrebet	integration	gennem	

generaliserende	betingelser,	som	den	enkelte	udlænding	skal	knytte	an	til,	for	at	kunne	

blive	iagttaget	som	det	konstruerede	dem,	der	kan	blive	til	det	konstruerede	os.	Dette	

efterlader	en	aktualisering	i	L243	af	et	dem,	som	konstrueres,	som	et	dem	der	skal	

knytte	an	til	og	opfylde	en	række	betingelser,	vi	ikke	tidligere	har	fået	blik	for	i	den	sam-

lede	semantik,	der	potentielt	efterlader	dem	som	et	dem,	der	ikke	kan	blive	til	det	dem,	

der	kan	blive	til	os.		

	

3.5 Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre 

love anno 2012 

I	det	følgende	afsnit	vil	vi	iagttage,	hvordan	lovgivningen,	lov	om	ændring	af	udlændinge-

loven	og	forskellige	andre	love	fra	2012,	iagttager	og	tilskriver	mening	til	begreberne	ud-

lændinge	og	integration.	Vores	blik	vil	som	i	det	foregående	afsnit	ligeledes	være	kondi-

tioneret	efter	at	kunne	iagttage,	hvordan	lovgivningen	iagttager	det	konstruerede	os	og	

det	konstruerede	dem.	I	afsnittet	vil	loven	refereres	til	som	L418.		

	

Denne	lovgivning	giver	os	blik	for	en	udvikling	indenfor	begreberne	udlændinge	og	inte-

gration.	I	nedenstående	citat	fikseres	opholdstilladelse	for	den	enkelte	udlænding	gen-

nem	optagelse	på	en	uddannelsesinstitution,	hvor	vi	får	blik	for,	at	begrebet	udlændinge	

fikseres	gennem	distinktionen,	er	optaget	på	en	uddannelse	eller	et	kursus	ved	en	
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uddannelsesinstitution	her	i	landet	/	er	ikke	optaget	på	en	uddannelse	eller	et	kursus	ved	

en	uddannelsesinstitution	her	i	landet,	denne	distinktion	optræder	i	nedenstående	citat.		

	

“»§	9	i.	Der	kan	efter	ansøgning	gives	opholdstilladelse	til	en	udlænding	med	hen-

blik	på	uddannelse,	hvis	den	pågældende	er	optaget	på	en	uddannelse	eller	et	kur-

sus	ved	en	uddannelsesinstitution	her	i	landet.	Der	kan	endvidere	efter	ansøgning	

gives	opholdstilladelse	til	en	udlænding,	hvis	ganske	særlige	uddannelsesmæssige	

hensyn	i	øvrigt	tilsiger	det.”	(Folketinget,	2012).		

	

Med	denne	distinktion	kan	det	videre	iagttages,	at	der	konstrueres	et	dem,	som	gennem	

optagelsen	på	en	uddannelse	er	berettiget	til	opholdstilladelse	og	et	dem,	som	ikke	er	

optaget	på	en	uddannelse	og	dermed	ikke	er	berettiget	til	opholdstilladelse.	Der	kon-

strueres	her	et	dem,	som	ikke	før	er	behandlet	i	afhandlingens	arkiv,	hvorfor	konstrukti-

onen	af	dette	dem	er	en	udvikling	i	fiksering	af	begrebet	udlændinge.	Det	viser	sig	i	se-

mantikken,	at	optagelse	på	en	uddannelse	er	determinerende	for,	hvorvidt	den	enkelte	

udlænding	er	det	dem,	der	kan	tildeles	opholdstilladelse.		

	

Vi	får	samtidig	blik	for,	at	begrebet	udlændinge	fikseres	gennem	nye	distinktioner	som	

optræder	i	nedenstående	semantik.	Vi	får	blik	for,	at	der	i	nedenstående	tilskrives	me-

ning	til	udlændinge	gennem	en	iagttagelse	af,	hvorvidt	de	opholder	sig	lovligt	i	Dan-

mark.				

	

“Hvis	udlændingen	ikke	har	lovligt	ophold,	hvis	udlændingen	har	fået	fastsat	en	ud-

rejsefrist,	eller	hvis	udlændingen	har	en	anden	ansøgning	under	behandling,	kan	

ansøgning	efter	stk.	1	ikke	indgives	her	i	landet,	medmindre	Danmarks	internatio-

nale	forpligtelser	kan	tilsige	det.”	(Folketinget,	2012).		

	

Begrebet	udlændinge	bliver	her	konditioneret	gennem	distinktionen	har	lovligt	ophold	/	

har	ikke	lovligt	ophold.	Udlændinge	iagttages	da	som,	dem	der	opholder	sig	lovligt	i	Dan-

mark	og	dem	der	ikke	har	lovligt	ophold	i	Danmark.	Det	kan	ud	fra	denne	distinktion	får	

vi	blik	for,	at	den	enkelte	udlænding	skal	befinde	sig	i	Danmark	på	lovligt	ophold	for	at	

kunne	komme	i	betragtning	til	at	kunne	ansøge	om	opholdstilladelse,	og	dermed	
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komme	i	betragtning	til	at	blive	det	konstruerede	dem,	der	kan	blive	til	det	konstrue-

rede	os.		

	

En	yderligere	distinktion	har	ikke	en	fastsat	udrejsefrist	/	har	en	fastsat	udrejsefrist,	

fremgår	af	citatet	ovenfor,	og	viser	samtidig,	at	denne	distinktion	determinerer,	hvor-

vidt	den	enkelte	udlænding	har	ret	til	at	kunne	indgive	en	ansøgning	om	opholdstilla-

delse	i	Danmark.	Såfremt	den	enkelte	udlænding	har	en	fastsat	udrejsefrist,	så	er	den	

enkelte	udlænding	ikke	berettiget	til	at	kunne	ansøge	om	opholdstilladelse	i	Danmark.	

Dermed	konstrueres	der	et	dem,	der	ikke	har	en	fastsat	udrejsefrist	og	et	dem,	der	har	

en	fastsat.	

	

Lovgivningen	tilskriver	også	mening	til	begrebet	udlændinge	gennem	distinktionen	dem	

der	er	volontør	og	udfører	humanitært	og	socialt	arbejde	her	i	landet	/	den	der	ikke	er	vo-

lontør	og	udfører	humanitært	og	socialt	arbejde	her	i	landet.	Denne	distinktion	kan	ska-

bes	i	nedenstående	citat.		

	

“§	9	k.	En	udlænding	kan	i	uddannelsesmæssigt	øjemed	efter	ansøgning	få	opholds-

tilladelse	med	henblik	på	at	være	praktikant	her	i	landet.	En	udlænding	kan	endvi-

dere	efter	ansøgning	få	opholdstilladelse	som	volontør	med	henblik	på	at	udføre	

humanitært	og	socialt	arbejde	her	i	landet.”	(Folketinget,	2012).		

	

Såfremt	den	enkelte	udlænding	er	det	dem,	der	er	en	volontør,	der	udfører	humanitært	

og	socialt	arbejde	her	i	landet,	så	er	den	enkelte	udlænding	berettiget	til	opholdstilla-

delse.	Såfremt	de	udfører	arbejde	her	i	landet,	så	kan	den	enkelte	udlænding	blive	iagt-

taget	som	det	konstruerede	dem,	der	kan	blive	til	det	dem,	der	kan	blive	til	os.		

	

3.5.1 Opsummerende for Lov om ændring af udlændingeloven og 

forskellige andre love 

Opsummerende	for	L418	fra	2012	kan	det	iagttages,	at	der	i	denne	periode	tilskrives	

mening	til	begrebet	udlændinge	gennem	distinktionerne	er	optaget	på	en	uddannelse	el-

ler	et	kursus	ved	en	uddannelsesinstitution	her	i	landet	/	er	ikke	optaget	på	en	uddannelse	

eller	et	kursus	ved	en	uddannelsesinstitution	her	i	landet,	dem	der	opholder	sig	lovligt	i	
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Danmark	/	dem	der	ikke	har	lovligt	ophold	i	Danmark,	har	ikke	en	fastsat	udrejsefrist	/	

har	en	fastsat	udrejsefrist	og	sidst	den	netop	beskrevne	distinktion,	dem	der	er	volontør	

og	udfører	humanitært	og	socialt	arbejde	her	i	landet	/	den	der	ikke	er	volontør	og	udfører	

humanitært	og	socialt	arbejde	her	i	landet.	Det	konstrueret	dem,	skal	leve	op	til	ovenstå-

ende	distinktioner,	for	at	den	enkelte	udlænding	er	berettiget	til	opholdstilladelse.	Dis-

tinktionerne	tjener	da	som	dét,	der	determinerer,	hvorvidt	den	enkelte	udlænding	er	

det	konstruerede	dem,	der	kan	blive	det	dem,	der	kan	tildeles	opholdstilladelse.	Det	er	

gennemgående	for	L418,	at	der	ikke	er	en	fremtrædende	semantisk	udvikling	fra	de	fo-

regående	lovgivninger,	som	det	ellers	har	været	tilfældet	ved	de	tidligere	lovgivninger.			

	

3.6 Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, 

repatrieringsloven og forskellige andre love anno 2019 
I	følgende	afsnit	vil	vi	analysere	Lov	om	ændring	af	udlændingeloven,	integrationsloven,	

repatrieringsloven	og	forskellige	andre	love	fra	2019,	som	i	dette	afsnit	vil	refereres	til	

som	L140.	Vi	vil	i	afsnittet	have	blik	for,	hvordan	lovgivningen	iagttager	og	tilskriver	

mening	til	begreberne	udlændinge	og	integration	med	henblik	på	at	kunne	iagttage,	

hvordan	der	konstrueres	et	os	og	et	dem	i	semantikken.		

	

Det	første	vi	bliver	mødt	med	i	L140	er	lovens	formål,	dette	formål	er	vi	blevet	mødt	

med	tidligere,	da	det	også	optræder	i	Integrationsloven	fra	1998.	Det	kan	iagttages,	at	

om	end	formålet	med	L140	trækker	tråde	tilbage	til	Integrationsloven	fra	1998,	hvilket	

kan	iagttages	i	nedenstående	citat,	får	vi	senere	blik	for,	at	der	er	en	ny	meningstilskri-

velse	på	spil	i	semantikken.				

“»§	1.	Lovens	formål	er	at	sikre,	at	nyankomne	udlændinge	har	mulighed	for	at	ud-

nytte	deres	evner	og	ressourcer	med	henblik	på	at	blive	selverhvervende	og	aktivt	

deltage	i	og	bidrage	til	det	danske	samfund	på	lige	fod	med	øvrige	borgere	i	over-

ensstemmelse	med	grundlæggende	værdier	og	normer	i	det	danske	samfund.	Dette	

skal	ske	gennem	en	indsats,	der	

1)	tager	udgangspunkt	i	udlændingens	ansvar	for	sin	egen	integration,	
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2)	bidrager	til,	at	nyankomne	udlændinge	sikres	mulighed	for	deltagelse	på	lige	

fod	med	andre	borgere	i	samfundets	politiske,	økonomiske,	arbejdsmæssige,	so-

ciale,	religiøse	og	kulturelle	liv,	

3)	bidrager	til,	at	nyankomne	udlændinge	hurtigst	muligt	bliver	selvforsørgende	

gennem	beskæftigelse,	og	

4)	bibringer	den	enkelte	udlænding	en	forståelse	for	det	danske	samfunds	

grundlæggende	værdier	og	normer”	(Folketinget,	2019).		

	

Pkt.	2,	3	&	4,	bliver	kommunikeret	på	en	måde,	hvor	semantikken	er	identisk	med	Inte-

grationslovens	§1	pkt.	1,	2	&	3	fra	1998.	Lovgivningens	formål	i	pkt.	2,	3	&	4	har	ikke	ud-

viklet	sig	i	perioden	1998	-	2019,	det	kan	derfor	i	§1	pkt.	2,	3	&	4	iagttages,	at	den	se-

mantiske	udvikling	for	begreberne	udlændinge	og	integration	i	denne	del	bliver	tilskre-

vet	den	samme	mening,	som	var	gældende	i	Integrationslovens	§1	pkt.	1,	2	&	3	fra	1998.	

Det	kan	videre	iagttages,	at	der	tilskrives	mening	til	disse	punkter	i	lovens	formål,	og	

derved	også	begrebet	udlændinge	på	en	måde,	hvor	det	konstruerede	dem	og	os	fortsat	

her	iagttages	gennem	netop	den	semantik,	som	Integrationsloven	fra	1998	fikserer	be-

grebet.	Der	skabes	i	denne	del	en	ramme	i	semantikken,	ligesom	i	1998,	hvor	der	med	

lovens	tiltag	konstrueres	en	tilskrivning	af	mening,	hvor	nyankomne	udlændinge	kan	

deltage	på	lige	fod	med	andre	borgere	i	samfundet	og	dermed	gøre	det	konstruerede	

dem	til	det	konstruerede	os.	Dog	optræder	begrebet	integration	på	en	måde	i	semantik-

ken,	som	det	ikke	var	tilfældet	i	den	tidligere	semantik.	I	citatet	ovenfor	kan	det	iagtta-

ges,	at	den	enkelte	udlænding	er	ansvarlig	for	sin	egen	integration.	Denne	formulering	

markerer	en	udvikling	i	måden,	hvorpå	der	iagttages	og	tilskrives	mening	til,	begre-

berne	udlændinge	og	integration.	Den	enkelte	udlænding	fikseres	gennem	distinktionen	

tager	ansvar	for	egen	integration	/	tager	ikke	ansvar	for	egen	integration.	Der	konditio-

neres	her	gennem	distinktionen	personligt	ansvar	for	integration	/	Statens	ansvar	for	in-

tegration.	Med	de	netop	beskrevne	distinktioner	fikseres	begrebet	udlændinge	gennem	

distinktionen	dem	der	tager	et	personligt	ansvar	for	integration	/	dem	der	ikke	tager	et	

personligt	ansvar	for	integration.	Det	kan	ud	fra	distinktionen	iagttages,	at	konstruktio-

nen	af	dem	der	tager	et	personligt	ansvar	for	integration	konstrueres	på	forskellens	kon-

stitutive	inderside,	hvorfor	personligt	ansvar	for	integration	er	determinerende	for,	

hvorvidt	den	enkelte	udlænding	er	det	konstruerede	dem,	der	kan	blive	til	det	dem,	der	

kan	blive	til	os.	Dette	levn	fra	Integrationsloven	er	interessant,	da	vi	efterfølgende	i	
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lovteksten	begynder	at	få	blik	for	en	ny	meningstilskrivelse	til	begreberne	integration	

og	udlændinge,	som	vi	ikke	tidligere	i	den	foregående	semantik	har	fået	blik	for.	Det	er	

især	interessant,	da	vi	i	semantikken	får	blik	for,	at	muligheden	for	at	blive	os	kun	eksi-

sterer	i	denne	semantiske	vending,	da	det	senere	viser	sig,	at	integration	og	permanent	

ophold	skrives	ud	af	lovteksten.			

	

Iagttages	den	videre	lovgivning	i	L140,	sker	der	en	ændring	i	semantikken,	og	dermed	

også	i	meningstilskrivelsen	til	begrebet	udlændinge	og	dennes	mulighed	for	opholdstil-

ladelse.	Denne	udvikling	kan	vi	se	i	følgende	citat,	hvor	opholdstilladelser	nu	er	midler-

tidige.			

	

“1.	I	§	7,	stk.	1	og	to	steder	i	stk.	2,	og	i	§	8,	stk.	1	og	2,	indsættes	efter	»opholdstilla-

delse«:	»med	henblik	på	midlertidigt	ophold«.”	(Folketinget,	2019).	

	

Der	tilføjes	nu	i	lovgivningen	med	henblik	på	midlertidigt	ophold	til	begrebet	opholdstil-

ladelse,	hvorfor	opholdstilladelser	i	denne	lovgivning	nu	omtales	som	opholdstilladelser	

med	henblik	på	midlertidigt	ophold.	Begrebet	opholdstilladelse	bliver	nu	fikseret	gennem	

distinktionen	midlertidigt	ophold	/	permanent	ophold.	Permanent	ophold	optræder	gen-

nem	distinktionen	på	den	konstitutive	yderside,	hvorfor	opholdstilladelser	nu	samtidig	

konditioneres	midlertidige.	Dette	betyder,	at	den	tidligere	omtalte	distinktion	os	/	dem	

fikseres	på	en	måde,	som	der	ikke	tidligere	har	optrådt	i	semantikken.	Denne	nye	iagtta-

gelse,	hvor	midlertidigt	ophold	opstår	på	forskellens	konstitutive	inderside,	vil	det	tidli-

gere	konstruerede	dem	som	kunne	blive	til	det	konstruerede	os,	nu	aldrig	blive	til	det	

dem,	der	kan	blive	til	os,	da	udlændinge	kun	skal	opholde	sig	midlertidigt	i	Danmark.	Der	

er	ikke	længere	er	et	konstrueret	dem,	der	kan	blive	til	det	konstruerede	os,	til	stede	i	

semantikken.		

	

Lovgivningen	fikserer	udlændinge	gennem	en	ny	distinktion,	som	ikke	tidligere	har	op-

trådt	i	semantikken.	Distinktionen	markerer	derfor	en	begrebsforskydning	i	semantik-

ken,	og	dermed	også	en	ny	fiksering	af	begrebet	udlændinge	i	nedenstående	citat.		

	

“Kommunalbestyrelsen	kan	tilbyde	vejledning	og	opkvalificering	i	Danmark	til	per-

soner	omfattet	af	§	3,	hvor	det	vurderes	relevant	med	henblik	på	at	kunne	
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understøtte	eller	forberede	tilbagevenden	til	hjemlandet	eller	et	tidligere	opholds-

land.”	(Folketinget,	2019).		

	

Begrebet	udlændinge	fikseres	her	gennem	distinktionen,	dem	der	kan	understøttes	eller	

forberedes	til	tilbagevenden	til	hjemlandet	eller	et	tidligere	opholdsland	/	dem	der	ikke	

kan	understøttes	eller	forberedes	til	tilbagevenden	til	hjemlandet	eller	et	tidligere	opholds-

land.	Ud	fra	distinktionen	kan	vi	se,	at	udlændinge	skal	understøttes	således,	at	de	kan	

kan	forberedes	på	en	tilbagevenden	til	deres	hjemland	eller	et	tidligere	opholdsland.	Så-

fremt	den	enkelte	udlænding	ikke	kan	forberedes	og	understøttes	til	at	kunne	vende	til-

bage	til	udlændingens	hjemland	eller	tidligere	opholdsland,	er	udlændingen	nu	placeret	

på	forskellens	konstitutive	yderside.	Det	kan	ud	fra	distinktionen	iagttages,	at	der	til-

skrives	mening	til	begrebet	udlændinge,	som	udlændinge	der	kan	forberedes	og	vejledes	

til	tilbagesendelse	og	udlændinge,	der	ikke	kan	forberedes	og	vejledes	til	tilbagesen-

delse.	Såfremt	udlændinge	er	i	stand	til	at	kunne	opkvalificeres	og	vejledes	til	at	kunne	

vende	tilbage	til	deres	respektive	tidligere	opholds-	eller	hjemlande	så	pålægges	kom-

munalbestyrelsen	et	ansvar	for	at	varetage	denne	vejledning	og	opkvalificering.	Kom-

munalbestyrelses	rolle	har	her	gennemgået	en	udvikling	indenfor	semantikken	i	forbin-

delse	med	den	enkelte	udlændings	integration.	Tidligere	skulle	kommunalbestyrelsen	

udarbejde	integrationsplaner,	og	senest	integrationskontrakter,	i	samarbejde	med	den	

enkelte	udlænding	med	henblik	på	at	blive	til	det	dem,	der	kan	blive	til	os.	I	L140	er	

kommunalbestyrelsens	opgave	at	forberede	og	opkvalificere	den	enkelte	udlænding,	så-

ledes	at	den	enkelte	udlænding	gøres	i	stand	til	at	vende	tilbage	til	det	tidligere	opholds-	

eller	hjemland.	Dette	markerer	en	semantisk	forskydning,	når	kommunalbestyrelsens	

rolle	går	fra	at	opkvalificere	et	dem,	der	kan	blive	til	os,	hvorimod	det	nu	handler	om	at	

opkvalificere	et	dem,	så	det	kan	blive	til	det	dem,	der	kan	blive	til	det	dem,	der	ikke	kan	

blive	til	os.		

	

Som	vi	indledningsvist	påpeger,	er	der	i	L140	et	enkelt	levn	fra	Integrationsloven,	dog	

ser	vi	nu,	at	begrebet	integration	glider	ud	af	semantikken,	hvilket	netop	viser	sig	inte-

ressant	da	vi	i	nedenstående	citat,	blandt	andet	får	blik	for	at	begrebet	integrationskon-

trakt	nu	erstattes	med	begrebet	kontrakt.	Ordet	integration	udelades	nu	fra	det	nye	be-

greb,	som	nu	udelukkende	er	kontrakt.		
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“3.	Overalt	i	loven	ændres	»integrationskontrakt«	til:	»kontrakt«,	»integrationskon-

trakten«	til:	»kontrakten«,	»integrationskontrakter«	til:	»kontrakter«,	»Integrati-

onskontrakt«	til:	»Kontrakt«,	og	»Integrationskontrakten«	til:	»Kontrakten«.”	(Fol-

ketinget,	2019).		

	

En	yderligere	og	identisk	semantisk	udvikling	i	lovgivningen	er	begrebsforskydninger	i	

begreberne,	som	opstod	i	Integrationsloven	fra	1998,	integrationsprogram	og	integrati-

onsydelse.		

	

“1.	Overalt	i	loven	ændres	»integrationsprogram«	til:	»selvforsørgelses-	og	hjemrej-

seprogram	eller	introduktionsprogram«,	»integrationsprogrammer«	til:	»selvfor-

sørgelses-	og	hjemrejseprogrammer	eller	introduktionsprogrammer«,	»integrati-

onsprogrammet«	til:	»selvforsørgelses-	og	hjemrejseprogrammet	eller	introdukti-

onsprogrammet«,	»integrationsprogrammets«	til:	»selvforsørgelses-	og	hjemrejse-

programmets	eller	introduktionsprogrammets«,	»Integrationsprogram«	til:	»Selv-

forsørgelses-	og	hjemrejseprogram	eller	introduktionsprogram«,	og	»Integrations-

programmet«	til:	»Selvforsørgelses-	og	hjemrejseprogrammet	eller	introduktions-

programmet«.”	(Folketinget,	2019).		

	

“2.	Overalt	i	loven	ændres	»integrationsydelse«	til:	»selvforsørgelses-	og	hjemrejse-

ydelse	eller	overgangsydelse«,	og	»integrationsydelsen«	til:	»selvforsørgelses-	og	

hjemrejseydelsen	eller	overgangsydelsen«.”	(Folketinget,	2019).		

	

Det	blev	i	det	senest	analyserede	citat	iagttaget,	at	begrebet	integration	i	denne	lovgiv-

ning	glider	ud	af	semantikken,	da	begrebet	integrationskontrakt	nu	er	begrebet	kon-

trakt.	En	lignende	udvikling	ser	vi	i	ovenstående	citat,	hvor	der	sker	en	semantisk	udvik-

ling,	hvor	begrebet	integrationsprogram	nu	erstattes	af	begrebet	selvforsørgelses-	og	

hjemrejseprogram	eller	introduktionsprogram.	Begrebet	integration	udelades	og	erstat-

tes	med	begreberne	selvforsørgelses-	og	hjemrejseprogram.	Endnu	en	lignende	seman-

tisk	udvikling	kan	iagttages	i	citatet,	hvor	begrebet	integrationsydelse	erstattes	med	be-

grebet	selvforsørgelses-	og	hjemrejseydelse.	Det	kan	ligeledes	med	denne	begrebsfor-

skydning	iagttages,	at	begrebet	integration	glider	ud	af	semantikken	og	erstattes	med	

begreberne	selvforsørgelses-	og	hjemrejseydelse.	Ud	fra	denne	semantiske	udvikling,	
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tilskrives	der	nu	mening	til	begreberne	gennem	distinktionerne	selvforsørgelse	/	ikke	

selvforsørgelse,	hjemrejse	/	udrejse.	Den	enkelte	udlændings	hjem,	fikseres	nu	som	et	

sted,	der	forudsætter	en	hjemrejse.	Dermed	bliver	hjemrejse	iagttaget	gennem	forskel-

len	udrejse.	Udrejse	er	den	rejse	den	enkelte	udlænding	tager	på,	når	de	rejser	ud	af	de-

res	respektive	hjemland	og	kommer	til	Danmark.	Derfor	opstår	hjemrejse	nu	på	forskel-

lens	konstitutive	inderside,	og	udrejse	fra	deres	oprindelige	hjemland	opstår	på	forskel-

lens	konstitutive	yderside.	Den	yderligere	distinktion	er	selvforsørgelse	/	ikke	selvforsør-

gelse.	Begrebet	selvforsørgelse	optræder	på	forskellens	konstitutive	inderside,	hvorfor	

der	tilskrives	mening	til	denne	ydelse	gennem	et	mål	om	at	sikre,	at	den	enkelte	udlæn-

ding	kan	blive	selvforsørgende.	Det	betyder,	at	den	manglende	evne	til	at	forsørge	sig	

selv	optræder	på	forskellens	konstitutive	yderside.	De	netop	beskrevne	semantiske	be-

grebsforskydninger	medfører,	at	begrebet	integration	ikke	længere	er	til	stede	i	seman-

tikken.	Begrebet	erstattes	med	begreberne	selvforsørgelse	og	hjemrejse.	Der	tilskrives	

derved	mening	til	henholdsvis	selvforsørgelses-	og	hjemrejseprogrammet	samt	selvfor-

sørgelses-	og	hjemrejseydelsen	som	et	program	og	en	ydelse,	der	skal	fordre,	at	den	en-

kelte	udlænding	er	selvforsørgende	og	hjemsendelsesparat.		

	

Der	kan	i	følgende	citat	iagttages	en	yderligere	semantisk	udvikling	i	semantikken,	hvor	

det,	som	det	også	var	tilfældet	i	den	netop	behandlede	semantik,	at	begrebet	integration	

udelades	i	semantikken.	Det	ser	vi	ved,	at	erklæringen	om	integration	og	aktivt	medbor-

gerskab	i	det	danske	samfund	udvikles,	så	erklæringen	nu	har	titlen,	opholds-	og	selvfor-

sørgelseserklæring,	som	det	her	fremgår	af	citatet.	

	

“38.	I	§	51	b,	stk.	2,	1.	pkt.,	ændres	»erklæring	om	integration	og	aktivt	med-

borgerskab	i	det	danske	samfund«	til:	»opholds-	og	selvforsørgelseserklæ-

ring«.”	(Folketinget,	2019).		

	

Udover	udeladelsen	af	begrebet	integration,	er	også	en	anden	semantisk	begrebsfor-

skydning	til	stede	i	semantikken.	Begrebet	aktivt	medborgerskab	udgår	fra	semantikken,	

hvorfor	begrebet	som	beskrevet	i	analysen	fra	L243	(2005)	har	udviklet	sig.	Samtidig,	

foruden	begrebsforskydningen	i	semantikken,	kan	der	iagttages	en	udvikling	i	måden,	

hvorpå	der	konstrueres	og	tilskrives	mening	til	det	konstruerede	dem.	Der	konstrueres	
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her	et	nyt	dem,	som	ikke	er	iagttaget	i	semantikken	tidligere.	Det	kan	i	denne	del	af	L140	

iagttages,	at	der	tilskrives	mening	til	dette	konstruerede	dem,	ved	at	iagttage	dem	gen-

nem	begreberne	selvforsørgelse	og	ophold.	Der	blev	tidligere	tilskrevet	mening	til	erklæ-

ringen	ved,	at	den	enkelte	udlænding	skulle	tilslutte	sig	erklæringen	om	at	ville	integre-

res	og	være	en	aktiv	medborger	i	det	danske	samfund.	Gennem	de	nyligt	introducerede	

begreber	selvforsørgelse	og	ophold,	kan	det	iagttages,	at	den	enkelte	udlænding	nu	ikke	

længere	skal	tilslutte	sig	erklæringen	med	henblik	på	integration	og	aktivt	medborger-

skab,	men	at	det	nu	er	med	henblik	på	selvforsørgelse	og	midlertidigt	ophold.	Der	tilskri-

ves	altså	ikke	længere	mening	til	erklæringen	med	integration,	men	i	stedet	selvforsør-

gelse	og	ophold	som	i	semantikken	ikke	fikseres	til	at	være	med	henblik	på	integration	

og	aktivt	medborgerskab.		

	

3.6.1 Opsummerende for Lov om ændring af udlændingeloven, 

integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love 

De	ovenstående	iagttagelser	af	L140	fortæller	os,	at	der	konstrueres	et	nyt	dem	i	seman-

tikken,	som	samtidig	også	markerer	måden,	hvorpå	der	tilskrives	mening	til	begreberne	

udlændinge	og	integration.	Som	det	blev	beskrevet	ovenfor	udelades	begrebet	integra-

tion	i	semantikken,	hvorfor	den	tidligere	fremanalyserede	meningstilskrivelse	til	dis-

tinktionen	os	/	dem	ikke	længere	er	til	stede	i	semantikken.	Den	semantiske	forskydning	

skaber	nye	meningstilskrivelser,	der	udelukkende	konstruerer	en	potentialisering	af	et	

dem,	der	ikke	kan	blive	til	os,	da	udlændinge	kun	kan	opholde	sig	i	Danmark	midlertidigt.	

Der	tilskrives	altså	mening,	til	begrebet	udlændinge	gennem	en	ny	distinktion,	som	ikke	

tidligere	var	iagttaget	i	semantikken.	Nu	kan	det	i	stedet	iagttages,	at	en	ny	distinktion	

optræder,	som	samtidig	konstruerer	et	nyt	dem.	Den	gennemgående	distinktionen	er	i	

denne	del	af	L140	dem	der	er	selvforsørgende	og	kan	rejse	tilbage	til	hjemlandet	/	dem	

der	ikke	er	selvforsørgende	og	ikke	kan	rejse	tilbage	til	hjemlandet.	Det	viser	os,	at	inte-

grationen	nu	glider	ud,	og	at	midlertidigheden	tager	over.	Dermed	aktualiseres	der	en	

bestemt	fremtid,	da	alle	udlændinge,	der	er	omfattet	af	lovgivningen,	i	sidste	ende	skal	

hjemsendes.	Der	efterlades	derfor	ikke	andre	mulige	potentielle	fremtidsudsigter,	hvor-

for	midlertidigheden	nu	fikserer	en	aktuel	fremtid	for	den	enkelte	udlænding.		
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3.7 Muligheds- og umulighedsbetingelserne for os og dem 
I	dette	afsnit	vil	vi	med	afsæt	i	ovenstående	belyse,	hvordan	begreberne	udlændinge	og	

integration	udvikler	sig.	Vi	vil	med	udgangspunkt	i	de	fremanalyserede	distinktioner	

iagttage	og	undersøge,	hvordan	distinktionerne	markerer	semantiske	udviklinger	for	

dermed	at	kunne	få	blik	for,	hvordan	der	har	været	en	udvikling	fra	arkivets	start	i	1998	

til	arkivets	ende	i	2019.	Vi	vil	med	afsæt	i	det	konstruerede	dem	iagttage,	hvordan	til-

skrivningen	af	mening	til	begrebet	har	udviklet	sig.	Vi	vil	belyse,	hvordan	fikseringen	af	

det	konstruerede	dem	kan	udvikle	sig,	for	at	kunne	iagttage	hvilke	mulighedsbetingelser	

der	iagttages	gennem	med	henblik	på	at	kunne	få	blik	for,	hvordan	disse	udvikler	sig.		

	

Vores	analytiske	blik	har	været	konditioneret	til	at	iagttage	socialdimensionen	i	seman-

tikken,	hvor	vores	ledeforskel	for	iagttagelsen	af	arkivet	var	os	/	dem.	Ved	arkivets	start	

i	Integrationsloven	fra	1998	var	udgangspunktet	derfor	at	iagttage	distinktionen	os	/	

dem.	Den	distinktion,	som	det	blev	iagttaget,	at	udlændinge	fikseres	gennem,	er	distink-

tionen	os	/	dem	der	kan	blive	til	os,	og	at	forskellen	for	iagttagelsen	var	udlændinge.	Det	

kan	ydermere	iagttages,	at	distinktionen	os	/	dem	der	kan	blive	til	os	samtidig	fikserer	en	

fortid	for	den	enkelte	udlænding	som	en	fortid,	hvor	det	konstruerede	dem	kan	blive	til	

os.	Der	skabes	dermed	en	forventningshorisont,	hvori	der	tilskrives	fremtiden	en	me-

ning,	hvor	udlændinge	kan	blive	til	os,	og	dermed	indgå	i	det	danske	samfund	på	lige	fod	

med	det	konstruerede	os.	Iagttages	dette	videre	gennem	tidsdimensionen	viser	det	sig,	at	

der	konstrueres	en	potentialisering	af	fremtidige	mulighedsbetingelser	gennem	forvent-

ningshorisonten	af	mening.	I	Integrationsloven	fra	1998	konstrueres	et	aktualiseret	

dem,	der	potentielt,	ved	at	tilegne	sig	sprog-	og	samfundsmæssige	færdigheder,	kan	

opnå	status	af	os.	Det	kan	iagttages,	at	der	med	udgangspunkt	i	distinktionen	os	/	dem	

der	kan	blive	til	os	konstrueres	en	potentialisering	af	fremtiden,	hvor	de	udlændinge	der	

kommer	til	Danmark	kan	blive	til	konstruktionen	af	os.	Der	tilskrives	mening	til	begre-

bet	integration	ved,	at	udlændinge	opnår	sproglige	færdigheder,	samfundsmæssigt	

kendskab	samt	indgår	i	aktivering.	Dette	vurderes	som	at	være	i	stand	til	at	blive	inte-

greret	og	dermed	konditioneres	mulighedsbetingelserne	på	en	måde,	hvor	udlændinge	

kan	iagttages	som	det	konstruerede	os.	Integrationslovens	gennemgående	distinktion	

iagttages	derfor	som	følgende	os	/	dem	der	kan	blive	til	os,	som	illustreres	herunder:						
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Efter	nu	at	have	behandlet	Integrationsloven	er	det	empiriske	udgangspunkt	for	den	vi-

dere	analyse	nu	L365	fra	2002.	Vores	blik	er	ligeledes	konditioneret	til	at	iagttage	soci-

aldimensionen,	da	vi	ønskede	at	få	blik	for,	hvordan	der	bliver	tilskrevet	mening	til	be-

greberne	udlændinge	og	integration.	Denne	lov	iagttager	begrebet	udlændinge	gennem	

distinktionen,	dem	der	kan	blive	til	det	dem,	der	kan	blive	til	os	/	dem	der	ikke	kan	blive	til	

det	dem,	der	kan	blive	til	os.	Begrebet	udlændinge	fikseres	gennem	en	ny	distinktion,	som	

gør	det	muligt	at	iagttage	en	distinktion,	som	til	forskel	fra	Integrationsloven	i	1998,	

konstruerer	en	ny	social	dimension,	da	distinktionen	mellem	os	og	dem	iagttages	på	en	

ny	måde,	der	åbner	op	for	nye	mulighedsbetingelser	i	semantikken.	Ud	fra	denne	dis-

tinktion	konstrueres	der	en	ny	tidsdimension,	da	der	iagttages	en	potentiel	fremtid,	

hvor	udlændinge	både	kan	være	dem,	der	kan	blive	til	det	dem,	der	kan	blive	til	os,	men	

nu	også	er	et	dem,	der	ikke	kan	blive	til	det	dem,	der	kan	blive	til	os.	Der	skabes	nye	mu-

lighedsbetingelser	i	semantikken,	da	de	nu	konstruerer	et	dem,	som	ikke	kan	blive	til	det	

dem,	der	kan	blive	til	os.	I	analysen	fremstår	en	række	kriterier	som	er	determinerende	

for,	hvorvidt	den	enkelte	udlænding	er	det	dem,	der	kan	blive	til	os.	Med	udgangspunkt	i	

disse	distinktioner	opsættes	nogle	mulighedsbetingelser	for	konstruktionen	af	det	dem,	

der	ikke	kan	blive	til	os	ved	blandt	andet	at	iagttage	dem,	der	ikke	lever	op	til	kravene	for	

opholdstilladelse	som	potentialiserende	mulighedsbetingelser,	der	kan	determinere	

konstruktionen	af	udlændinges	mulighed	for	at	blive	til	det	dem,	der	kan	blive	til	os.	Der	

kan	i	denne	opstilling	af	mulighedsbetingelser	fremstå	potentielle	umulighedsbetingel-

ser	for,	hvorvidt	den	enkelte	udlænding	er	det	dem,	der	kan	blive	til	os.	Disse	umulig-

hedsbetingelser	kan	iagttages	ved,	at	der	nu	konstrueres	umulighedsbetingelser	for,	at	

det	dem	der	ikke	kan	blive	til	os	kan	iagttages	som	det	konstruerede	os.	Umulighedsbe-

tingelserne	markerer	en	udvikling	i	semantikken,	og	iagttagelsen	af	udlændinge,	da	
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disse	ikke	tidligere	har	optrådt	i	afhandlingens	empiriske	arkiv.	Det	kan	derfor	iagtta-

ges,	at	der	sker	en	udvikling	i	tilskrivningen	af	mening	til	begreberne	udlændinge	og	in-

tegration,	da	disse	umulighedsbetingelser	konstruerer	en	øget	kompleksitet	til	begre-

berne,	da	udlændinge	nu	skal	leve	op	til	krav	for	at	kunne	integreres	og	dermed	blive	til	

det	dem,	der	kan	blive	til	os.	Kompleksiteten	øges	af,	at	den	enkelte	udlænding	nu	kan	

blive	udvist,	hvis	denne	ikke	efterlever	de	opstillede	krav.	Den	gennemgående	distink-

tion	for	L365	kan	iagttages	i	den	nedenstående	illustration,	som	samtidig	markerer	ud-

viklingen	fra	Integrationsloven	i	1998:		

	

		
	

Det	næste	empiriske	nedslag	i	analysen	er	L243	fra	2005.	I	denne	lovtekst	bliver	begre-

berne	udlændinge	og	integration	fikseret	gennem	distinktionen	dem	der	kan	blive	til	det	

dem,	der	kan	blive	til	os	/	dem	der	ikke	kan	blive	til	det	dem,	der	kan	blive	til	os,	som	det	

også	var	tilfældet	i	L365	fra	2002.	Om	end	distinktionen	går	igen,	tilskrives	der	ny	me-

ning	til	udlændinge	og	integration.	Den	semantiske	udvikling	markeres	ved	indførelsen	

af	begrebet	integrationskontrakt,	som	er	medvirkende	til	at	opstille	nye	muligheds-	og	

umulighedsbetingelser.	Da	den	enkelte	udlænding	skal	underskrive	og	efterleve	integra-

tionskontraktens	bestemmelser,	konstrueres	der	nu	nye	mulighedsbetingelse,	som	kon-

struerer	nye	muligheder	for,	at	udlændinge	kan	blive	det	dem,	der	lever	op	til	integrati-

onskontraktens	bestemmelser,	og	dermed	kan	blive	til	det	dem,	der	kan	blive	til	os.	Der	

skabes	i	forlængelse	heraf	en	øget	kompleksitet	i	semantikken,	som	gennem	nye	krav	

gør,	at	der	konstrueres	en	potentialisering	af	fremtiden,	såfremt	den	enkelte	udlænding	

underskriver	og	efterlever	integrationskontraktens	bestemmelser,	kan	vedkommende	

blive	til	det	dem,	der	kan	blive	til	os.	Dette	skaber	samtidig	også	umulighedsbetingelser,	

da	der	samtidig	konstrueres	et	dem,	der	ikke	underskriver	og	efterlever	integrations-

kontraktens	bestemmelser,	hvilket	konstruerer	en	potentialisering	af	fremtiden,	hvor	
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den	enkelte	udlænding	ikke	kan	blive	det	dem,	der	kan	blive	til	os.	Denne	semantiske	ud-

vikling	kan	iagttages	i	nedenstående	illustration,	hvor	𝐷𝑒𝑚!	markerer	en	ny	meningstil-

skrivelse:			

	

	
	

Det	næste	empiriske	nedslag	er	L572	fra	2010.	Som	det	var	tilfældet	med	L243	fra	2002	

iagttages	der	gennem	distinktionen,	dem	der	kan	blive	til	det	dem,	der	kan	blive	til	os	/	

dem	der	ikke	kan	blive	til	det	dem,	der	kan	blive	til	os.	I	L243	tilskrives	der	ny	mening	til	

begreberne	udlændinge	og	integration	på	trods	af,	at	distinktionen	går	igen.	I	L243	op-

træder	pointsystemet	som	en	ny	tilskrivning	af	mening	til	begreberne	udlændinge	og	in-

tegration.	Pointsystemet	fikserer	udlændinge	gennem	følgende	distinktion,	som	samtidig	

opstiller	nye	potentialiserende	fremtidsfikseringer,	dem	der	optjener	100	point	/	dem	

der	ikke	optjener	100	point.	Pointsystemet	er	determinerende	for	den	enkelte	udlæn-

dings	potentialiserende	fremtid,	da	opnåelsen	af	100	point	er	dét,	som	den	enkelte	ud-

lænding	skal	optjene	for	at	kunne	blive	det	dem,	der	kan	blive	til	os.	Dermed	opstilles	der	

også,	gennem	pointsystemet,	nye	umulighedsbetingelser	for	den	enkelte	udlændings	in-

tegration.	Såfremt	at	den	enkelte	udlænding	ikke	optjener	100	point,	så	er	den	enkelte	

udlænding	det	dem,	der	ikke	kan	blive	til	os.	Den	semantiske	udvikling	der	kan	iagttages	i	

dette	empiriske	nedslag,	er	derfor	måden,	hvorpå	der	på	ny	tilskrives	mening	til	
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begreberne	udlændinge	og	integration.	Denne	semantiske	udvikling	er	ligeledes	illustre-

ret	nedenfor,	hvor	𝐷𝑒𝑚"	markerer	den	nye	måde,	hvorpå	der	tilskrives	mening.		

	

	
	

Det	næste	empiriske	nedslag	er	L418	fra	2012.	Som	det	også	var	tilfældet	med	de	oven-

stående	lovtekster,	bliver	begreberne	udlændinge	og	integration	fikseres	gennem	dis-

tinktionen	dem	der	kan	blive	til	det	dem,	der	kan	blive	til	os	/	dem	der	ikke	kan	blive	til	det	

dem,	der	kan	blive	til	os,	der	tilskrives	dog	her	en	ny	mening	til	begreberne.	I	analysen	

får	vi	blik	for,	at	der	tilskrives	mening	til	begreberne	udlændinge	og	integration	gennem	

følgende	distinktion,	som	ligeledes	er	determinerende	for,	hvorvidt	den	enkelte	udlæn-

ding	bliver	det	dem,	der	kan	blive	til	os,	eller	bliver	det	dem,	der	ikke	kan	blive	til	os,	dem	

der	opholder	sig	lovligt	i	Danmark	og	dem	der	ikke	har	lovligt	ophold	i	Danmark.	Der	ska-

bes	nye	mulighedsbetingelser	for	den	potentialiserende	fremtid	for	den	enkelte	udlæn-

ding,	da	lovligt	ophold	i	Danmark	nu	er	determinerende	for,	hvorvidt	den	enkelte	udlæn-

ding	kan	blive	det	dem,	der	kan	blive	til	os.	Dermed	konstrueres	der	også	nye	umulig-

hedsbetingelser	for	integrationen	af	den	enkelte	udlænding,	da	ulovligt	ophold	i	Dan-

mark	er	en	umulighed	for	at	kunne	blive	det	dem,	der	kan	blive	til	os.	Den	semantiske	ud-

vikling,	som	kan	iagttages,	er	dermed	udviklingen	i	tilskrivningen	af	mening	til	det	kon-

struerede	dem.	Denne	udvikling	kan	iagttages	i	nedenstående	illustration,	hvor	𝐷𝑒𝑚#	

markerer	den	nye	tilskrivning	af	mening	til	det	konstruerede	dem.			



Cand.soc. Politisk Kommunikation og Ledelse  D. 17. Maj 2021 
Copenhagen Business School   
 

   67/150 
 
 

	

	

	

Afhandlingens	semantiske	analyses	afsluttende	empiriske	nedslag	er	L140	fra	2019.	Det	

blev	i	denne	lov	iagttaget,	at	der	tilskrives	mening	til	begreberne	udlændinge	og	integra-

tion	på	en	måde,	som	ikke	tidligere	har	kunnet	iagttages	i	semantikken.	L140	markerer	

på	mange	måder	en	semantisk	udvikling	fra	den	eksisterende	semantik,	da	det	kan	iagt-

tages,	at	måden,	hvorpå	iagttageren	tilskriver	mening	til	begreberne	udlændinge	og	inte-

gration,	iagttages	gennem	nye	distinktioner	med	nye	konstitutive	inder-	og	ydersider.	I	

denne	lovtekst	fikseres	begreberne	overordnet	gennem	distinktionen	midlertidigt	op-

hold	/	permanent	ophold.	Ud	fra	denne	distinktion	kan	det	iagttages,	at	midlertidigt	op-

hold	optræder	på	forskellens	konstitutive	inderside,	hvorfor	det	kan	iagttages,	gennem	

tidsdimensionen,	at	der	konstrueres	en	potentialiserende	fremtid,	hvor	den	enkelte	ud-

lænding	opholder	sig	midlertidigt	i	Danmark.	På	den	måde	konstrueres	der,	et	dem	som	

aldrig	kan	blive	til	det	konstruerede	os,	da	udlændinge,	såfremt	det	er	muligt,	skal	tilde-

les	en	midlertidig	opholdstilladelse	med	henblik	på	hjemrejse.		
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En	yderligere	semantisk	udvikling	er,	at	begrebet	integration	udgår	fra	semantikken.	

Det	blev	i	analysen	af	L140	iagttaget,	at	begrebet	integration	blandt	andet	fjernes	fra	in-

tegrationskontrakt,	som	i	denne	lovtekst	nu	fikseres	som	kontrakt.	Denne	semantiske	

udvikling	markerer	en	gennemgående	udvikling	i	semantikken,	da	integration,	som	i	ek-

semplet	ovenfor,	konstruerer	en	ny	semantik,	hvor	begrebet	integration	ikke	længere	er	

tilstede.	Denne	nye	semantik,	konstruerer	samtidig	nye	mulighedsbetingelser,	da	der	

konstrueres	en	potentialisering	af	fremtiden,	hvor	den	enkelte	udlænding	ikke	søges	in-

tegreret	men	søges	hjemsendt,	så	snart	dette	er	muligt.	Der	skabes	med	denne	kon-

struktion	kommunikative	umulighedsbetingelser	for	udlændinge,	som	skal	tildeles	per-

manent	opholdstilladelse.	Der	konstrueres	i	semantikken	en	umulighed	for	udlændinge	

gennem	en	begrebsforskydning,	hvor	den	enkelte	udlænding	nu	skal	opholde	sig	mid-

lertidigt	i	Danmark	med	henblik	på	hjemsendelse.	Derfor	kan	det	i	den	forlængelse	iagt-

tages,	at	semantikken	skaber	dens	egen	umulighed,	da	der	også	iagttages	en	gruppe	af	

udlændinge,	som	skal	tildeles	permanent	opholdstilladelse.	Umulighedsbetingelsen	kan	

dermed	iagttages	ved,	at	der	skabes	et	dem,	der	ikke	kan	blive	til	det	dem,	der	kan	rejse	

hjem,	der	optræder	på	forskellens	konstitutive	yderside.	Dette	konstruerer	dermed	en	

umulighed,	da	konstruktionen	af	udlændinge	her	ikke	lever	op	til	de	konstruerede	be-

tingelser	for	at	kunne	blive	det	dem,	der	kan	blive	til	det	dem,	der	kan	rejse	hjem.	Denne	

semantiske	udvikling	i	L140	kan	iagttages	i	nedenstående	illustration:			
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Vi	har	nu	fået	blik	for	den	semantiske	udvikling,	der	finder	sted	i	perioden	fra	1998	til	

2019,	hvor	den	mest	gennemgående	udvikling	er	en	udvikling	hen	imod	indførelsen	af	

midlertidighed.	Vi	vil	nu,	i	lyset	af	disse	analyser,	forfølge,	hvordan	konstruktionen	af	

dem	og	os	er	blevet	konstrueret	indenfor	det	diskursive	felt	om	udlændinge-	og	

integrationspolitik,	og	hvilke	kampe	der	finder	sted	om	at	fiksere	bestemte	betegnere	til	

dette	felt.	Denne	analyse	vil	derfor	tage	sit	udgangspunkt	i	Laclau	&	Mouffes	

diskursteori.		

4.0 En diskursanalyse af det udlændinge- og 

integrationspolitiske felt 

I	dette	afsnit	vil	vi	udarbejde	diskursanalyse,	hvor	vi	søger	at	få	blik	for,	hvordan	tre	

politiske	partier,	Venstre,	Dansk	Folkeparti	og	Socialdemokratiet,	i	deres	artikulation	

kæmper	om	at	fiksere	mening	til	det	diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	

integrationspolitik.	Vi	vil	med	udgangspunkt	i	partiernes	artikulerede	betegnere	

iagttage,	hvilke	ækvivalente	relationer	der	konstrueres	i	artikulationen	med	henblik	på	

at	kunne	iagttage,	hvorvidt	der	kan	iagttages	en	udvikling	i	partiernes	forsøg	på	

fiksering	af	det	diskursive	felt	med	henblik	på	at	opnå	hegemonisk	status.	Analysen	vil	

være	opdelt	i	to,	hvor	den	første	vil	være	forankret	i	perioden	fra	1998	til	2002,	og	hvor	

den	anden	delanalyse	vil	være	baseret	på	perioden	2015	til	2019.	Vi	ønsker	at	

fremanalysere	de	diskursive	positioner,	som	artikulationen	fra	de	respektive	partier	

giver	os	blik	for.	Vi	ønsker	afslutningsvist	at	belyse,	hvordan	en	eventuel	udvikling	

udfolder	sig	mellem	de	to	perioder.	Dette	vil	ske	gennem	en	komparativ	tilgang,	hvor	vi	

ønsker	at	få	blik	for,	hvordan	de	forskellige	partiers	ækvivalenskæder	udvikler	sig.			
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4.1 Tre partiers fiksering af den danske udlændingepolitik fra 

1998 til 2002 

I	dette	afsnit	vil	vi	analysere	den	hegemoniske	kamp,	som	udspiller	sig	i	det	diskursive	

felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitikken	i	perioden	fra	1998	til	2002.	Vi	

iagttager	Integrationsloven	fra	1998,	som	det	første	diskursive	skred	der	kan	iagttages	

indenfor	det	diskursive	felt	om	udlændinge-	og	integrationspolitik	i	Danmark	indenfor	

den	overordnede	tidsperiode,	da	loven	markerer	den	første	regulering	af	

integrationsområdet.	Derfor	kan	det	iagttages,	at	der	i	perioden,	der	følger	umiddelbart	

efter	vedtagelsen	af	loven,	udkæmpes	hegemoniske	kampe	om	at	fiksere	det	politiske	

område,	som	ved	vedtagelsen	af	loven	er	dislokeret.	Analysen	vil	indledningsvis	søge	at	

få	blik	for	hvilke	ækvivalenskæder,	der	kan	iagttages	inden	for	det	diskursive	felt	for	

herefter	at	kunne	analysere,	hvordan	der	kæmpes	om	at	opnå	hegemonisk	status	

indenfor	udlændinge-	og	integrationspolitikken.	Der	iagttages	gennem	tre	

toneangivende	politiske	partiers	artikulationer,	som	hver	især	fikserer	det	diskursive	

felt	gennem	forskellige	meningstilskrivelser.	Som	beskrevet	i	afhandlingens	empiriske	

afsnit,	udgør	vedtagelsen	af	Integrationsloven	i	1998	en	historisk	milepæl	i	dansk	

politik.	Med	vedtagelsen	af	denne	lov,	var	det	samtidig	markeringen	af	en	ny	politisk	

periode,	da	loven	var	første	politiske	regulering	af	Integrationsområdet.	Derfor	kan	det	

iagttages,	at	der	ved	lovens	vedtagelse	konstrueres	et	diskursivt	felt,	hvori	der	kæmpes	

om	at	fiksere	mening	til	bestemte	måder,	at	selvfølgeliggøre	udlændinge-	og	

integrationspolitik.	

	

4.1.1 Socialdemokratiets artikulatoriske udvikling fra 1998 til 2002 

    - det mest omfattende tiltag 	
Det	følgende	citat	udspiller	sig	i	forbindelse	med	Folketingets	åbning	i	1998.	Det	er	fra	

en	tale,	der	bliver	afholdt	efter	vedtagelsen	af	Integrationsloven,	hvilket	vidner	om	den	

samtid	citatet	bliver	artikuleret	indenfor.	Integrationsloven	er	den	første	regulering	af	

området	for	integration.	Der	skabes	i	artikulationen	betegnere,	som	vi	nu	vil	få	blik	få.	

	

“At	ville	være	foregangsland	er	mange	ting.	Et	af	de	steder,	hvor	regeringen	især	

lægger	vægt	på	at	være	det,	er	på	udlændingeområdet.	Kort	før	sommerferien	fik	vi	
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vedtaget	en	ny	integrationslov	–	den	mest	omfattende,	der	kendes	i	Europa	eller	

formentlig	i	hele	verden.	Integrationsloven	indebærer	bl.a.,	at	ansvaret	for	

integration	af	flygtninge	og	indvandrere	nu	lægges	ud	til	kommunerne.	

Hvor	var	det	omstridt	på	det	tidspunkt,	og	hvor	er	det	flot	i	dag	at	kunne	

konstatere,	at	kommunerne	har	løftet	den	opgave	frivilligt,	hurtigt	og	

menneskeligt.	Det	er	et	foregangsland	værdigt,	og	den	opgave	skal	vi	følge	op.	

Regeringen	vil	som	led	i	arbejdsmarkedsreformen	foreslå,	at	der	gøres	en	indsats	

for	i	højere	grad	at	integrere	de	etniske	minoriteter	på	arbejdsmarkedet	gennem	

målrettede	og	kvalificerede	tilbud.”	(Nyrup,	1998[dansketaler.dk]).		

	

Vedtagelsen	af	denne	lov	er	på	daværende	tidspunkt,	ifølge	Socialdemokratiet	og	det	

dertilhørende	parlamentariske	flertal,	det	mest	omfattende	lovmæssige	tiltag	indenfor	

dette	politiske	felt.	Som	belyst	i	semantikanalysen	bevæger	Integrationsloven	sig	

omkring,	hvordan	det	konstruerede	dem	bliver	integreret	i	det	danske	samfund	for	

potentielt	at	kunne	blive	det	konstruerede	os.	Vi	kan	derved	udlede,	at	begrebet	

integration	i	denne	periode	er	toneangivende	for	Socialdemokratiets	artikulationer.	På	

den	måde	opstår	integration,	som	en	betegner	i	artikulationen.	I	det	følgende	vil	vi	nu	

søge	at	få	blik	for	hvilke	ækvivalente	relationer,	der	knytter	sig	til	betegneren	

integration.		

	

Den	første	betegner,	der	fremtræder	i	citatet,	er	mest	omfattende	politiske	tiltag.	I	citatet	

fikseres	der	mening	til	Integrationsloven	som	det	mest	omfattende	politiske	tiltag.	

Artikulationen	af	betegneren	fikserer	en	kontingent	artikulatorisk	proces,	hvor	der	

åbnes	op	for,	at	andre	kan	knytte	an	til	denne	fiksering	af,	at	de	politiske	tiltag	på	

udlændinge-	og	integrationsområdet	er	de	mest	omfattende	politiske	tiltag.	

Socialdemokratiet	mener,	med	artikulationen	af	denne	betegner,	at	

Integrationslovgivningen	er	løsningen	på	de	Integrationsudfordringer	Danmark	står	

overfor.	Der	kan	også	videre	argumenteres	for,	at	Socialdemokratiet	med	artikulationen	

af	denne	betegner	markerer,	at	udlændinge	skal	integreres	i	det	danske	samfund,	da	

dette,	som	det	blev	vist	i	afhandlingens	semantiske	analyse,	er	det	overordnede	formål	

med	Integrationsloven.	Derfor	markerer	citatet	også	en	tematisering	i	

Socialdemokratiets	fiksering	af	det	diskursive	felt,	hvor	integration	af	udlændinge,	og	

samtidigt	forsøget	på	at	gøre	det	konstruerede	dem	til	os,	er	rammesættende	for	
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Socialdemokratiets	tilgang	til	dette	politiske	område.	En	betegner,	som	også	optræder	i	

citatet,	er	betegneren,	menneskeligt.	Betegneren	menneskeligt	artikuleres	på	en	måde,	

hvor	der	fikseres	mening	til	det	diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	

integrationspolitik	som	noget,	der	skal	implementeres	menneskeligt.	Med	afsæt	i	

afhandlingens	semantikanalyse	fikserer	Socialdemokratiet	mening	til	at	integration	skal	

foregå	med	et	menneskeligt	udgangspunkt.	Denne	menneskelighed	fikseres	i	

Integrationsloven	blandt	andet	gennem	tiltag	som	individuelt	udarbejdede	

handlingsplaner	med	afsæt	i	den	enkelte	udlændings	ønsker	og	kompetencer.	Helt	

overordnet	har	lovgivningen	sit	primære	fokus	på	den	enkelte	udlænding	gennem	

individuel	vurdering	af	dennes	behov	og	mulighed	for	integration.	Denne	betegner	

optræder	derfor	som	en	ækvivalent	relation	til	betegneren	integration	indenfor	det	

diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik.	Med	afsæt	i	

Socialdemokratiets	fiksering	af	betegneren	menneskeligt,	vil	integration,	der	ikke	

rummer	individuelt	udarbejdede	handlingsplaner,	fremstå	som	ikke	menneskeligt,	

hvilket	derfor	vil	skabe	en	umulighed	for,	hvorvidt	Socialdemokratiet	kan	knytte	an	til	

en	politisk	retning,	som	i	deres	optik	er	ikke	menneskelig.	

	

En	betegner	der	også	optræder	i	citatet	er,	indsats	for	i	højere	grad	at	integrere	de	

etniske	minoriteter	på	arbejdsmarkedet	gennem	målrettede	og	kvalificerede	tilbud.	Der	

fikseres	mening	til	det	diskursive	felt	om	udlændinge-	og	integrationspolitik	gennem	

ovenstående	betegner	ved,	at	politikken	på	området	skal	facilitere	en	indsats	for	at	

integrere	etniske	minoriteter	på	arbejdsmarkedet.	Betegneren	fikserer	dermed	mening	

til	dette	politiske	område	på	en	måde,	hvor	der	nu	er	beskæftigelse	på	spil,	som	

betegneren	integration	af	etniske	minoriteter	på	arbejdsmarkedet	tematiseres	gennem.	

Da	afhandlingens	semantikanalyse	giver	os	blik	for,	at	Integrationsloven	søger	at	

mindske	forskellen	på	det	konstruerede	dem	og	det	konstruerede	os	gennem	

integration,	kan	denne	betegner	ses	som	et	forsøg	på	netop	dette.	Beskæftigelses	

tematiseringen	indenfor	betegneren	integration	viser	sig,	når	etniske	minoriteter	med	

tiltagene	opfordres	til	at	blive	del	af	arbejdsmarkedet,	her	vil	de	indgå	i	en	

sammenhæng,	hvor	de	er	i	beskæftigelse	og	derved	potentielt	kan	blive	en	del	af	det	

konstruerede	os.	Derfor	kan	tiltaget	for	at	integrere	etniske	minoriteter	på	

arbejdsmarkedet,	være	et	forsøg	på	at	mindske	forskellen	på	os	og	dem,	hvorfor	denne	

betegner	bidrager	til	at	betegne	integration.		
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De	netop	fundne	betegnere	udgør	ækvivalente	relationer	til	betegneren	integration	

indenfor	det	diskursive	felt	om	udlændinge-	og	integrationspolitik.	I	ovenstående	citat,	

og	med	ovenstående	betegnere,	fremtræder	Socialdemokratiets	fiksering	af	det	

diskursive	felt	om	udlændinge-	og	integrationspolitik	på	en	måde,	hvor	dette	artikuleres	

som	selvfølgeligheder.		

	

Socialdemokratiet	fikserer	yderligere	mening	til	det	diskursive	felt	om	udlændinge-	og	

integrationspolitik	i	nedenstående	citat.			

	

"Jeg	har	sagt,	at	jeg	ikke	ville	lave	noget	om,	før	evalueringen	var	færdig.	Og	

evalueringen	viser	tydeligt,	at	der	er	et	problem.	De	har	for	få	penge	til	daglig,"	

(Ritzau	[Simonsen],	1999).	

	

Ovenstående	citat,	artikuleres	i	forlængelse	af	en	debat,	om	hvorvidt	udlændinges	

integrationsydelse	er	for	lav.	Med	udgangspunkt	i	en	undersøgelse,	der	belyser,	at	der	

ikke	eksisterer	tilstrækkeligt	mange	jobs	til,	at	udlændinges	indkomst,	i	

Socialdemokratiets	optik,	er	høj	nok.	Socialdemokratiet	udtaler	i	citatet,	at	udfordringen	

med	den	manglende	beskæftigelse	af	udlændinge,	blandt	andet	skal	løses	ved	at	hæve	

integrationsydelsen	for	den	enkelte	udlænding.	Som	det	netop	er	blevet	fremanalyseret,	

artikulerer	Socialdemokratiet	blandt	andet	integration	ud	fra	et	rationale	om,	at	

udlændinge	skal	i	beskæftigelse.	Samtidig	baseret	på	den	manglende	beskæftigelse,	som	

medfører,	at	udlændinges	indtægt	ikke	er	tilstrækkelig	høj,	anvender	Socialdemokratiet	

da	en	social	politik,	som	skal	sikre,	at	den	manglende	beskæftigelse	opvejes	af	en	højere	

integrationsydelse.	Derfor	kan	der	argumenteres	for,	at	Socialdemokratiet,	ud	fra	en	

social	politik,	søger	at	sikre,	at	det	konstruerede	dem,	trods	den	manglende	

beskæftigelse,	stadig	potentielt	har	mulighed	for	at	kunne	indgå	i	samfundet	som	det	

konstruerede	os,	da	de	økonomiske	udfordringer	er	determinerende	for,	om	

integrationen	kan	lykkes.	På	den	måde	fikseres	der	mening	til	betegneren	integration	

indenfor	det	diskursive	felt	om	udlændinge-	og	integrationspolitik	gennem	betegneren	

højere	integrationsydelser.	Dermed	bliver	dette	begreb	en	ækvivalent	relation	til	de	

tidligere	betegnere,	som	også	skaber	en	ækvivalent	relation	til	betegneren	integration.	I	

den	forbindelse	opsætter	Socialdemokratiet	manglende	beskæftigelse	samt	manglende	
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indtægt	for	den	enkelte	udlænding	lig	med	en	umulighedsbetingelse	for	integrationen.		

	

Yderligere	betegnere	fremtræder	af	Socialdemokratiets	artikulation	i	nedenstående	

citat.	Udtalelsen	er	et	svar	i	en	spørgetime	i	Folketinget,	hvor	Socialdemokratiet	

besvarer	spørgsmålet	om,	hvorvidt	Danmark	er	og	skal	være	et	multietnisk	samfund,	

med	ghettodannelser	og	mangel	på	integrationspolitik.		

	

“Jeg	ønsker	ikke	et	Danmark	med	ghettodannelser.	Jeg	ønsker	ikke	et	Danmark,	

hvor	der	ikke	tales	dansk	overalt	i	vort	samfund.	Og	jeg	ønsker	ikke	et	Danmark,	

hvor	der	er	en	social	lagdeling,	der	beror	på,	at	vi	ikke	har	været	gode	nok	til	at	få	

de	mennesker,	der	kommer	til	landet,	enten	som	flygtninge	eller	på	anden	måde,	

ind	i	det	danske	samfund.”	(Folketinget	[Nyrup],	2000)	

	

I	ovenstående	citat	fikseres	der	mening	til	det	diskursive	felt	gennem	betegneren	

Danmark	uden	ghettodannelser.	Socialdemokratiet	ønsker	ikke	ghettodannelser,	da	

disse	artikuleres	som	en	umulighedsbetingelse	for	integrationen.	Ghettodannelser	

artikuleres	som	medvirkende	til,	at	der	skabes	social	ulighed,	og	dermed	også	skaber	en	

større	forskel	for	det	konstruerede	os	og	det	konstruerede	dem.	Der	kan	derfor	

argumenteres	for,	at	et	opbrud	med	ghettodannelser	ligeledes,	gennem	en	social	politik,	

er	medvirkende	til,	at	den	sociale	ulighed	mindskes,	hvorfor	muligheden,	for	at	det	

konstruerede	dem	kan	integreres	i	samfundet	og	dermed	blive	til	konstruerede	os,	øges.	

Danmark	uden	ghettodannelser	knytter	sig	til	betegneren	integration	indenfor	det	

diskursive	felt	om	udlændinge-	og	integrationspolitik.	Den	ovennævnte	sociale	ulighed	

optræder	også	i	citatet	med	betegneren	social	lagdeling.	Ved	denne	betegner	tilskrives	

der	en	mening	til	den	sociale	ulighed	gennem	en	iagttagelse	af,	at	social	lagdeling	skaber	

en	umulighedsbetingelse	for	integration.	Denne	meningstilskrivelse	søger,	

sammenholdt	med	betegneren	Danmark	uden	ghettodannelser,	at	sikre	en	

integrationspolitik	der	begrænser	forskellen	og	uligheden	mellem	det	konstruerede	os	

og	det	konstruerede	dem.	Dermed	knytter	betegneren	sig	som	en	ækvivalent	relation	til	

betegneren	integration.	En	anden	betegner,	som	kan	iagttages	i	ovenstående	citat,	er	

betegneren	tale	dansk	overalt	i	samfundet.	Denne	artikulation	fikserer	mening	til	det	

diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik	ved	en	meningstilskrivelse	

om,	at	det	danske	sprog	skal	tales	overalt	i	det	danske	samfund.	I	den	forbindelse	
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optræder	dét	at	tale	dansk,	som	medvirkende	til	at	mindske	forskellen	på	det	

konstruerede	dem	og	det	konstruerede	os,	hvilket	dermed	også	vidner	om,	at	evnen	til	

at	tale	dansk	fikseres	som	en	betingelse	for	at	kunne	integreres	i	samfundet	og	på	den	

måde	potentielt	blive	til	det	konstruerede	os.	Betegneren	bliver	en	ækvivalent	relation	

til	betegneren	integration.	Fælles	for	de	ækvivalente	betegnere	er,	at	de	artikuleres	ud	

fra	et	social	politisk	rationale,	hvor	forskellen	på	det	konstruerede	os	og	det	

konstruerede	dem	søges	mindsket	gennem	en	politik,	der	skal	sikre,	at	der	ikke	opstår	

social	ulighed	i	form	af	ghettodannelse,	social	lagdeling	og	manglende	danskkundskaber,	

men	derimod	lighed	mellem	os	og	dem.		

	

I	nedenstående	citat	udtaler	daværende	formand	for	Socialdemokratiet,	Poul	Nyrup	

Rasmussen	sig	i	forbindelse	med	Socialdemokratiets	kongres.	I	talen	adresserer	han,	at	

han	tager	skarp	afstand	til	de	nuværende	regler	for	opholdstilladelser,	men	at	han	

samtidig	mener,	at	der	er	en	øvre	grænse	for	antallet	af	udlændinge	i	Danmark.		

	

“socialdemokraterne	vil	ikke	gennemføre	ændringer	i	udlændingelovgivningen,	

som	medfører	større	stigninger	i	antallet	af	indvandrere,	end	det	vi	i	dag	kender”	

(DR	[Nyrup],	2002).		

	

I	citatet	fremtræder	betegneren,	ingen	større	stigninger	i	antallet	af	indvandrere.	

Socialdemokratiet	giver,	gennem	deres	artikulation,	udtryk	for,	at	de	ikke	vil	

gennemføre	ændringer	i	udlændingeloven,	som	medfører	større	stigninger	i	antallet	af	

indvandrere.	Dette	vidner	om	en	meningstilskrivelse,	der	artikulerer,	at	såfremt	at	de	

udlændinge,	som	kommer	til	Danmark,	skal	kunne	integreres,	er	der	derfor	behov	for	at	

sætte	en	øvre	grænse	for	antallet	af	indvandrere.	Derved	kan	begrænsningen	i	antallet	

af	indvandrere	ses	som	et	forsøg	på	at	sikre,	at	forskellen	på	dem	og	os	mindskes,	for	de	

udlændinge	og	indvandrere	der	allerede	er	i	Danmark.	Betegneren	ingen	større	stigning	

af	indvandrere	markerer,	at	der	også	hér	er	en	social	politik	på	spil	i	artikulationen,	da	

betegneren	knytter	sig	til	betegneren	integration.	Med	denne	betegner	får	vi	ligeledes	

blik	for,	at	en	større	stigning	i	antallet	af	indvandrere	opstiller	en	umulighedsbetingelse	

for	integration.	Det	kan	i	artikulationen	ses,	at	en	begrænsning	i	antallet	af	indvandrere	

er	dét,	der	gør	det	muligt	at	integrere,	så	det	konstruerede	dem	potentielt	kan	blive	til	

det	konstruerede	os.		
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Fælles	for	alle	de	fremanalyserede	betegnere	er,	at	de	på	forskellig	vis	tilskriver	mening	

til	dét,	som	Socialdemokratiet	fikserer	som	integration.	Det	fremgår	af	

Socialdemokratiets	artikulation,	at	de	enkelte	betegnere	enten	præges	af	en	social-	eller	

beskæftigelsespolitik,	men	fælles	for	alle	betegnere	er,	at	de	betegner	integration.	Vi	har	

ligeledes	fået	blik	for,	hvilke	umulighedsbetingelser	de	enkelte	betegnere	skaber	for	

integration.		

	

Betegnerne	er	grafisk	illustreret	nedenfor,	hvor	det	fremgår,	at	betegnerne	alle	kobles	

til	betegneren	integration,	der	er	til	stede	indenfor	det	diskursive	felt	om	udlændinge-	

og	integrationspolitik.			

	

 
4.1.2 Venstres artikulatoriske udvikling fra 1998 til 2002 
    - Der er brug for en ny udlændingepolitik  
	

I	dette	afsnit	vil	vi	analysere	artikulationerne	med	henblik	på	at	kunne	iagttage,	hvordan	

Venstre	tilskriver	og	fikserer	mening	til	det	diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	

integrationspolitik.	I	1998	udtaler	tidligere	medlem	af	Folketinget,	Birthe	Rønn	
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Hornbech,	for	Venstre	sig	omkring	oprettelsen	af	flygtningelejre	i	nærområderne	i	et	

forsøg	på	at	redegøre	for	Venstres	politiske	linje	på	dette	område.	Det	fremgår	af	citatet.			

	

“Min	tanke	er,	at	vi	skal	have	en	pause	i	tilstrømningen	af	flygtninge	fra	

Langtbortistan.	Hvis	de	kommer	herop,	så	må	vi	sige	til	dem,	at	de	må	sidde	i	en	

flygtningelejr	-	i	deres	eget	nærområde.	…	Jeg	vil	kalde	det	luksuslejre,	for	så	har	vi	

jo	ansvaret	for	lægehjælp	o.s.v.”	(Hornbech,	1998/1997	[Information,	2000])	

	

Betegneren	pause	i	tilstrømningen	af	flygtninge	optræder	i	citatet	som	en	betegner,	der	

fikserer	Venstres	holdning	til	at	hjælpe	i	nærområder.	Ud	fra	citatet	artikuleres	

betegneren	pause	i	tilstrømningen	af	flygtninge	på	en	sådan	måde,	at	Venstre	ikke	

ønsker	at	flygtninge	eller	udlændinge	skal	hjælpes	i	Danmark,	men	derimod	skal	blive	i	

nærområderne.	Venstre	ønsker	altså	ikke,	at	udlændinge	skal	komme	til	Danmark.	Ved	

at	yde	lægehjælp	til	de	enkelte	udlændinge	i	nærområderne	mener	Venstre,	at	de	yder	

den	hjælp,	som	flygtningene	har	brug	for.	Dette	citat	vidner	om,	at	Venstre	ikke	ønsker	

at	integrere	flere	udlændinge	i	det	danske	samfund,	da	de	hellere	ser,	at	udlændinge	

ikke	kommer	til	Danmark.	En	betegner,	der	ligeledes	optræder	i	Venstres	artikulation,	

som	vidner	om	samme	fiksering	af	ikke	at	modtage	flere	udlændinge,	men	hjælpe	dem	i	

nærområderne,	er	betegneren	flygtningelejr	-	i	nærområderne.	Fælles	for	disse	

betegnere	er,	at	de	knytter	an	til	betegneren	pause	i	tilstrømningen,	som	er	en	

determinerende	faktor	for	Venstres	fiksering	af	det	diskursive	felt	omkring	udlændinge-	

og	integrationspolitik.	Dermed	optræder	begge	ovennævnte	betegnere	som	ækvivalente	

relationer,	der	har	udgangspunkt	i	en	logik,	der	skaber	en	politik,	hvor	udlændinge	ikke	

skal	komme	til	Danmark.		

	

I	2000	holder	daværende	formand	for	Venstre,	Anders	Fogh	Rasmussen,	en	tale	der	

markerer,	hvordan	han,	som	leder	af	oppositionen,	vil	forvalte	regeringsembedet,	hvis	

de	vinder	regeringsmagten	tilbage.	I	nedenstående	citat,	udtaler	Anders	Fogh	

Rasmussen,	hvordan	Venstre	ønsker	at	forandre	udlændinge-	og	integrationspolitikken.	

	

“Der	er	brug	for	en	ny	udlændingepolitik.	En	ny	politik,	som	på	den	ene	side	meget	

markant	strammer	kursen	over	for	kriminelle	og	voldelige	udlændinge.	Men	også	
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en	ny	politik,	som	er	mere	positiv	over	for	de	lovlydige	udlændinge,	der	kan	og	vil	

arbejde	og	yde	et	bidrag	til	det	danske	samfund.”	(Fogh,	2000).		

	

I	citatet	optræder	betegneren	en	markant	strammere	kurs,	som	artikuleres	og	vidner	om	

et	forsøg	på	at	fiksere	det	diskursive	felt	om	udlændinge-	og	integrationspolitik	på	en	ny	

måde.	Med	betegneren	fikserer	Venstre	en	udlændingepolitisk	kurs,	som,	de	mener,	er	

markant	strammere	overfor	kriminelle	og	voldelige	udlændinge.	Derved	kan	det	ses,	at	

Venstre	skaber	en	distinktion	mellem	kriminelle	samt	voldelige	udlændinge	og	de	

lovlydige,	hvilket	også	vidner	om,	at	Venstre	ønsker	en	politik,	der	selekterer	i	hvilke	

udlændinge,	de	vil	integrere	i	det	danske	samfund.	Denne	skelnen	mellem	dét	dem,	der	

kan	blive	til	det	konstruerede	os,	og	dét	dem,	der	ikke	kan	blive	til	det	konstruerede	os,	

skaber	med	distinktionen	mellem	lovlydige	og	kriminelle	udlændinge	to	forskellige	

konstruktioner	af	dem.	Dét	lovlydige	dem,	fikseres	på	en	måde,	hvorpå	de	kan	blive	til	

det	konstruerede	os,	og	de	kriminelle	fikseres	på	en	måde,	hvor	dette	ikke	kan	lade	sig	

gøre.	Denne	meningstilskrivelse,	vi	samtidig	fik	blik	for	i	afhandlingens	semantiske	

analyse,	hvor	det	blev	påvist,	at	der	løbende	i	semantikken	konstrueres	flere	

konstruktioner	af	dem,	som	markerer	en	udvikling,	der	gør	det	sværere	for	udlændinge	

at	blive	til	os.	I	forlængelse	heraf	kan	vi	nu	iagttage,	at	der	skabes	nye	

meningstilskrivelser,	som	skaber	anknytningsmuligheder,	der	gør	det	muligt	for	

betegneren	markant	strammere	kurs	at	knytte	an	til	betegneren	stram	udlændingepolitik	

og	dermed	skabe	en	ækvivalent	relation	mellem	disse	betegnere.	Det	kan	i	den	

forbindelse	udledes,	at	stram	udlændingepolitik	optræder	i	artikulationen,	men	

samtidigt	opstilles	der	en	række	betingelser,	som	mulig-	og	umuliggør	det	at	komme	i	

betragtning	til	at	være	det	konstruerede	dem,	der	potentielt	kan	blive	det	konstruerede	

os.	

	

I	nedenstående	citat	kan	der	iagttages	yderligere	betegnere,	som	optræder	ækvivalent	

med	de	ovenfor	fremanalyserede	betegnere.	Citatet	udtales	af	daværende	formand	for	

Venstre	og	leder	af	oppositionen,	Anders	Fogh	Rasmussen,	på	Venstres	landsmøde	i	

2001.	I	talen	adresserer	Anders	Fogh	Rasmussen,	Al-Qaedas	angreb	på	World	Trade	

Center	samt	den	udvikling	verden,	og	særligt	Danmark,	oplever	blandt	antallet	af	

udlændinge,	der	ankommer	til	landet	særligt	af	mellemøstlig	baggrund.	Citatet	er	derfor	
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udtryk	for	Venstres	holdning	til	udlændinge,	i	umiddelbar	forlængelse	af	

terrorangrebet.		

	

“Jeg	vil	godt	sige	tingene	ligeud:	Der	kommer	i	øjeblikket	for	mange	udlændinge	til	

Danmark.	Der	kommer	for	mange,	som	giver	problemer.	Til	gengæld	kommer	der	

nok	for	få	af	dem,	som	Danmark	har	brug	for	–	dem	der	vil	arbejde	og	yde	et	bidrag	

til	det	danske	samfund.	

Vi	er	nødt	til	at	stramme	flygtningepolitikken.	Der	kommer	så	mange	flygtninge	til	

Danmark,	at	mange	kommuner	efterhånden	ikke	kan	skaffe	boliger	til	dem	alle.	

Selvfølgelig	skal	vi	give	et	fristed	til	reelle	flygtninge,	så	længe	de	er	på	flugt.	Men	

meningen	må	være,	at	de	vender	tilbage	til	deres	hjemland,	så	snart	situationen	

tillader	det.”	(Fogh	Rasmussen,	2001).		

	

I	citatet	optræder	betegneren	der	kommer	i	øjeblikket	for	mange	udlændinge	til	

Danmark.	Med	denne	betegner	konstruerer	Anders	Fogh	Rasmussen	en	

anknytningsmulighed,	hvor	der	kan	knyttes	an	til	fikseringen	af,	at	der	kommer	for	

mange	udlændinge	til	Danmark.	Dette	vidner	om	en	fiksering	af	betegneren,	hvori	

Venstre	ønsker	et	Danmark,	der	tager	imod	færre	udlændinge.	Denne	betegner	knytter	

sig	til	betegneren	stram	udlændingepolitik.	Samtidig	skabes	der	i	artikulationen	en	

betegner,	der	kommer	for	få	af	dem,	som	Danmark	har	brug	for.	Denne	betegner	viser	

den	udvikling,	som	Venstre	ønsker	for	de	udlændinge,	som	kommer	til	Danmark,	og	at	

disse	altså	skal	være	nogle,	som	Danmark	har	brug	for,	for	at	de	kan	blive	det	dem,	som	

kan	blive	til	os.	Betegneren	knytter	sig	til	en	anden	betegner,	beskæftigelse,	da	

artikulationen	markerer,	at	Venstre	mener,	at	Danmark	tager	imod	for	mange,	der	ikke	

vil	arbejde	og	yde	et	bidrag	til	det	danske	samfund.	Det	kan	dermed	iagttages,	at	Venstre	

tematiserer	denne	betegner	gennem	beskæftigelsespolitik,	da	Venstre	ser,	at	de	

udlændinge	der	kommer	til	Danmark,	skal	være	dem	Danmark	har	brug	for,	og	som	kan	

arbejde	og	bidrage.			

	

I	citatet	artikuleres	betegneren,	vil	arbejde	og	yde	et	bidrag	til	det	danske	samfund,	hvor	

det,	at	ville	arbejde	og	bidrage	til	det	danske	samfund,	gøres	til	en	betegner,	der	

karakteriserer	Venstres	fiksering	af	udlændinge-	og	integrationspolitik,	som	en	

betegner	der	igen	viser,	hvordan	der	skabes	forskellige	meningstilskrivelser	indenfor	
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det	diskursive	felt.	Dette	vidner	igen	om	Venstres	opdeling	af	udlændinge,	da	de	her,	

som	det	også	fremgår	af	semantikanalysen,	konstruerer	et	yderligere	dem	i	kraft	af	

opdelingen	af	dem	der	kan	blive	til	os,	og	det	dem	der	ikke	kan	blive	til	os.	Denne	betegner	

knytter	sig	til	betegneren	beskæftigelse,	da	betegneren	vil	arbejde	og	yde	et	bidrag	til	det	

danske	samfund	tematiseres	i	artikulationen,	som	determinerende	for	om	det	

konstruerede	dem	potentielt	kan	blive	til	os	på	en	måde,	hvor	betegneren	kredser	

omkring	beskæftigelse	i	form	af	at	bidrage	til	det	danske	samfund.	Dermed	skabes	der	

også	en	different	relation,	som	knytter	sig	til	denne	betegner	samt	Venstres	fiksering	af	

området,	vil	ikke	arbejde	og	yde	et	bidrag	til	det	danske	samfund.	Denne	betegner	viser	

dermed	endnu	klarere,	at	Venstre	laver	en	opdeling	af	hvilke	typer	af	udlændinge,	de	

ønsker	at	modtage	og	integrere	i	det	danske	samfund.	Samtidig	optræder	også	

betegneren	vende	tilbage	til	hjemlandet	i	artikulationen.	Denne	betegner	vidner	

ligeledes	om,	at	Venstre	skelner	mellem	udlændinge	i	form	af	det	dem,	der	kan	blive	i	

Danmark,	og	det	dem,	der	skal	vende	tilbage	til	hjemlandet.	Samtidig	skaber	Venstre	

med	denne	artikulation	ligeledes	en	ny	anknytningsmulighed	i	form	af,	at	Venstre	

introducerer	fikseringen	af	udlændinge	som	personer	på	midlertidigt	ophold.	I	citatet	

konstruerer	Venstre	en	anknytningsmulighed,	hvor	Danmark	skal	huse	de	udlændinge,	

der	har	reel	brug	for	beskyttelse,	dog	skal	udlændinge	vende	hjem	lige	så	snart,	at	

grundlaget	for	beskyttelse	ikke	længere	eksisterer.	Dermed	knytter	denne	betegner	sig	

til	betegneren	stram	udlændingepolitik,	da	Venstre	med	denne	betegner	konstruerer	

ophold	som	midlertidigt.	Vi	har	den	forbindelse	nu	fået	blik	for,	hvordan	Venstre	i	deres	

artikulation	fra	2001	fikserer	mening	til,	behovet	for	en	ny	og	stram	udlændingepolitik.		

	

I	nedenstående	artikulation	fra	2002,	hvor	Venstre	nu	sidder	på	regeringsmagten	og	

ligeledes	er	med	til	at	indføre	L365,	får	vi	blik	for	nye	betegnere,	der	er	medvirkende	til	

at	fiksere	det	diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik.	Det	

nedenstående	citat	er	fra	en	grundlovstale	afholdt	dagen	før	vedtagelsen	af	L365.	

	

“Det	øvrige	samfund	skal	selvfølgelig	også	være	loyalt	over	for	de	nye	medborgere.	

De,	som	er	her,	og	som	gør	en	indsats,	skal	føle	sig	velkomne	-	på	alle	måder.	Det	er	

ikke	bare	tom	snak.	Hvis	vi	lader	stå	til,	vil	Danmark	for	alvor	komme	ind	i	en	farlig	

udvikling.	Indvandrere	skal	i	arbejde.	Det	er	et	ufatteligt	spild	af	menneskelige	og	
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økonomiske	ressourcer,	hvis	indvandrere	med	gode	kvalifikationer	bliver	nægtet	et	

job,	blot	fordi	de	har	et	fremmed	klingende	navn”	(Fogh	Rasmussen,	2002).	

	

I	ovenstående	citat	optræder	betegneren	de,	som	er	her,	og	som	gør	en	indsats,	skal	føle	

sig	velkomne.	Med	denne	betegner	konstruerer	Venstre	en	anknytningsmulighed,	hvor	

der	kan	knyttes	an	til	fikseringen	af,	at	udlændinge	skal	i	beskæftigelse	og	yde	en	

indsats,	og	såfremt	de	gør	dette,	skal	de	føle	sig	velkomne.	Derfor	knytter	betegneren	an	

til	betegneren	beskæftigelse,	hvilket	vidner	om	en	tematisering	af	betegneren,	hvor	

beskæftigelse	er	gennemgående	for	måden,	hvorpå	betegnerne	i	ovenstående	citat	

artikuleres.	I	citatet	optræder	også	betegneren	indvandrere	skal	i	arbejde,	hvilket	igen	

vidner	om	Venstres	fiksering	af	udlændinge	som	personer,	der	skal	bidrage	til	

samfundet,	og	dermed	knytter	denne	betegner	sig	også	til	betegneren	beskæftigelse.	Det	

gennemgående	for	disse	betegnere	er,	at	de	alle	spiller	ind	i	Venstres	opdeling	af	

konstruktionen	af	dem,	som	vi	også	får	blik	for	i	afhandlingens	semantiske	analyse.	

Dette	viser,	i	forbindelse	med	at	Venstre	overtager	regeringsmagten	og	vedtager	L365,	

at	der	indføres	betingelser	for	opholdstilladelse,	der	nu	gør	det	sværere	at	blive	dét	dem,	

der	kan	blive	til	os.	Derfor	optræder	der	også	i	denne	artikulation,	som	vi	samtidig	får	

blik	for	i	den	semantiske	analyse,	en	opdeling	af	udlændinge,	der	fikseres	som	dem	der	

arbejder	og	bidrager,	og	dem	der	ikke	arbejder	og	bidrager.	Der	skabes	derfor	et	nyt	dem,	

der	ikke	kan	blive	til	det	dem,	der	kan	blive	til	os.		

	

I	samme	artikulation	optræder	også	betegneren,	Hvis	vi	lader	stå	til,	vil	Danmark	for	

alvor	komme	ind	i	en	farlig	udvikling.	Der	skabes	med	denne	betegner	en	

anknytningsmulighed,	hvor	der	knyttes	an	til,	at	der	er	brug	for	en	ændring	i	

udlændinge-	og	integrationspolitikken,	hvilket	samtidig	konstruerer	en	yderligere	

anknytningsmulighed,	hvor	der	åbnes	op	for,	at	den	nuværende	retning,	som	Danmark	

bevæger	sig	i,	fikseres	som	farlig.	Der	skabes	derved	også	en	anknytningsmulighed,	

hvor	anknytningen	til	artikulationen	er	forankret	i,	at	den	nuværende	fiksering	af	det	

diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitikken	konstrueres	som	en	

farlig	udvikling.	Denne	udvikling	ønsker	Venstre	at	sætte	en	stopper	for,	hvilket	vi	også	

får	blik	for	i	den	semantiske	analyse	af	L365.	Denne	lovgivning	vedtages	dagen	efter	den	

ovenstående	artikulation,	og	kan	derfor	vidne	om,	at	de	fremanalyserede	

konstruktioner	af	dem	og	os	fra	L365,	fremstår	som	Venstres	fiksering	af,	hvordan	der	
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brydes	med	denne	farlige	udvikling.	Da	den	semantiske	analyse	af	L365	giver	os	blik	for,	

at	betingelserne	for	at	kunne	blive	til	dét	dem	der	kan	blive	til	os	skærpes,	er	Venstres	

løsning	på	denne	farlige	udvikling	skærpede	betingelser	for,	at	dem	kan	blive	til	os.	

Betegneren,	Hvis	vi	lader	stå	til,	vil	Danmark	for	alvor	komme	ind	i	en	farlig	udvikling,	

knytter	sig	i	den	forbindelse	til	betegneren	stram	udlændingepoltik	indenfor	det	

diskursive	felt	om	udlændinge-	og	integrationspolitik,	og	knytter	sig	nu	til	de	andre	

ækvivalente	relationer,	der	optræder	sammen	med	betegneren	stram	udlændingepolitik.				

	

Sammenfattende	for	Venstre	artikulation	for	perioden	1998-2002,	får	vi	blik	for	at	der	

skabes	to	ækvivalenskæder	som	knytter	sig	til	to	betegnere	beskæftigelse	og	stram	

udlændingepolitik.	De	ækvivalente	relationer	fremstår	på	følgende	måde.	
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4.1.3 Dansk Folkepartis artikulatoriske udvikling fra 1998 til 2002 
    - Integrationsstop for et samlet Danmark 
	

Vi	vil,	i	dette	afsnit,	analysere	artikulationerne	fra	Dansk	Folkeparti	med	henblik	på	at	

kunne	få	blik	for,	hvorvidt	der	her	optræder	andre	meningstilskrivelser	i	det	diskursive	

felt.	Nedenstående	citat	er	artikuleret	i	forbindelse	med	vedtagelsen	af	

Integrationsloven	i	1998,	hvor	partiet	tager	afstand	til	den	netop	vedtagede	lovtekst.			

	

“Lovforslagene	vil	cementere	udviklingen	frem	mod	Danmark	som	et	multietnisk	

samfund.	Det	er	med	andre	ord	en	misforståelse,	at	lovforslaget,	som	ikke	gør	op	

med	de	grundlæggende	skævheder	i	dansk	udlændingepolitik,	indeholder	markante	

stramninger.	Der	lægges	op	til,	at	udlændingene	hurtigere	skal	kunne	opnå	fuld	

integration	i	det	danske	samfund,	og	Dansk	Folkeparti	har	den	holdning,	at	

flygtningene	ikke	skal	integreres,	men	derimod	hjemsendes,	så	snart	forholdene	i	

deres	hjemlande	atter	tillader	det.”	(Folketinget	[Dansk	Folkeparti],1998b).	

	

I	ovenstående	citat	fremtræder	betegneren,	flygtninge	skal	ikke	integreres.	Med	denne	

betegner	tilskriver	Dansk	Folkeparti	mening	til	det	diskursive	felt	omkring	udlændinge-	

og	integrationspolitik	gennem	en	fiksering	af,	at	flygtninge	ikke	skal	integreres	i	det	

danske	samfund,	men	derimod	skal	hjemsendes	såfremt	forholdene	i	hjemlandet	

tillader	dette.	Denne	betegner	vidner	derfor	om	Dansk	Folkepartis	fiksering	af	

integration,	som	noget	der	ikke	skal	forekomme	i	Danmark.	Denne	betegner	knytter	sig	

da	til	betegneren	integrationsstop,	som	fremstår	som	en	samlende	betegner	for	dele	af	

Dansk	Folkepartis	artikulation.	Denne	fiksering	viser,	hvordan	Dansk	Folkeparti	

gennem	en	ny	tematisering	indenfor	udlændinge-	og	integrationspolitik,	hvor	

artikulationen	forudsætter,	at	integration	vil	føre	til	et	multietnisk	samfund,	som	i	denne	

artikulation	optræder	som	en	different	relation	til	betegneren	integrationsstop.	Da	

artikulationen	skabes	i	forbindelse	med	en	afstandtagen	fra	den	netop	vedtagede	

Integrationslov,	er	konstruktionen	af,	at	Danmark	vil	udvikle	sig	til	at	være	et	

multietnisk	samfund	fikseret	som	en	negativ	udvikling	og	en	tilstand,	som	Dansk	

Folkeparti	ikke	knytter	an	til.	Dansk	Folkeparti	konstruerer	betegneren	ikke	multietnisk	

samfund	som	ækvivalent	med	betegneren	flygtninge	skal	ikke	integreres.	Betegnerne	
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søger	derfor	alle	på	forskellig	vis	at	betegne	betegneren	integrationsstop,	og	optræder	

derfor	ækvivalente	med	hinanden.	En	yderligere	betegner,	som	optræder	i	

artikulationen,	er	hjemsendelse.	Betegneren	artikuleres	gennem	en	fiksering	af	mening	

til,	at	udlændinge	skal	sendes	hjem,	såfremt	forholdene	i	hjemlandet	tillader	det.	

Overordnet	kan	der	argumenteres	for,	at	denne	betegner	præges	af	en	tematisering,	

hvor	ophold	skal	være	midlertidige.	Denne	midlertidighed	fikseres	på	en	måde,	hvor	

udlændinge	ikke	tildeles	permanent	opholdstilladelse,	og	dermed	ikke	skal	integreres	i	

samfundet,	da	de	i	denne	konstruktion	udelukkende	opholder	sig	i	Danmark	

midlertidigt.	Betegneren	knytter	sig	da	ligeledes	til	betegneren	integrationsstop,	og	

skaber	derfor	ækvivalente	relationer	til	de	øvrige	betegnere	i	artikulationen.	I	

afhandlingens	semantiske	analyse	blev	det	fundet,	at	der	i	Integrationsloven	fra	1998	

konstrueres	et	os	og	et	dem,	hvor	det	konstruerede	dem	gennem	integration	potentielt	

kan	blive	til	det	konstruerede	os.	Vi	får	dog	i	Dansk	Folkepartis	ovenstående	artikulation	

blik	for,	at	der	i	denne	udelukkende	konstrueres	et	dem,	der	ikke	kan	blive	til	os,	ved,	at	

udlændinge	ikke	skal	integreres,	men	derimod	hjemsendes	såfremt	dette	er	muligt.	Der	

kan	derfor	argumenteres	for,	at	årsagen	til,	at	Dansk	Folkeparti	ikke	knytter	an	til	

lovgivningen,	opstår	i	forskelligheden	i	konstruktionerne	af	os	og	dem,	hvor	

lovgivningen	på	dette	tidspunkt	ikke	konstruerer,	et	dem	der	ikke	kan	blive	til	os.			

	

I	nedenstående	citat	optræder	der	yderligere	betegnere	i	artikulationen.	Citatet	er	

artikuleret	i	forbindelse	med	en	debat	i	Folketingssalen	i	2000,	hvori	Dansk	Folkeparti	

kritiserer	den	daværende	statsminister,	Poul	Nyrup	Rasmussen,	for	at	føre	en	

udlændingepolitik,	der	skaber	flere	problemer	for	det	danske	samfund.	

	

“Vi	skal	diskutere	andre	ting.	Men	det	reelle	problem	er,	at	Danmark	er	ved	at	blive	

et	delt	samfund,	fordi	der	kommer	den	her	meget	store	tilvandring,	og	den	

fødselshyppighed,	vi	ser	blandt	de	her	grupper,	er	også	klart	højere	end	blandt	

danskere.	Det	betyder	én	eneste	udvikling,	nemlig	at	der	bare	bliver	flere	og	flere	af	

de	kulturelle	problemer.	De	problemer	med	integration,	som	statsministeren	hele	

tiden	taler	om	skal	løses,	bliver	bare	større	og	større.“	(Folketinget	[Skaarup],	

2000).		
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Den	første	betegner,	der	optræder,	er	betegneren	et	delt	samfund.	Dansk	Folkeparti	

tilskriver	mening	til	betegneren	gennem	en	fiksering	af,	den	store	tilvandring	og	høje	

fødselshyppighed	blandt	udlændinge	skaber	kulturelle	problemer,	der	også	optræder	

som	en	betegner	i	artikulationen.	Med	afsæt	i	denne	fiksering	kan	der	argumenteres	for,	

at	Dansk	Folkeparti	sætter	et	højt	antal	udlændinge	lig	med	et	delt	samfund.	Dansk	

Folkeparti	søger,	med	denne	betegner,	at	betegne	deres	fiksering	af	det	danske	samfund,	

der	optræder	som	en	betegner	i	Dansk	Folkepartis	artikulation	indenfor	det	diskursive	

felt.	I	den	forbindelse	skabes	betegneren	et	samlet	samfund	som	en	ækvivalent	relation	

til	betegneren	det	danske	samfund.	Hvilket	vidner	om,	at	udlændinge,	i	Dansk	

Folkepartis	artikulation,	skaber	et	delt	samfund,	og	derfor	ikke	passer	ind	i	fikseringen	

af	et	samlet	dansk	samfund.	Betegneren	kulturelle	problemer	skaber	en	

anknytningsmulighed,	hvor	der	kan	knyttes	an	til	det	diskursive	felt	omkring	

udlændinge-	og	integrationspolitik.	Dansk	Folkeparti	konstruerer	i	deres	artikulation	en	

ækvivalent	relation	til	betegneren	det	danske	samfund	i	form	af	betegneren	ingen	

kulturelle	problemer.	Dermed	fikserer	Dansk	Folkeparti	et	dansk	samfund	med	

udlændinge	som	et	samfund	med	kulturelle	problemer,	hvorfor	Dansk	Folkeparti	

ligeledes	fikserer	et	dansk	samfund	uden	udlændinge	som	et	samfund	uden	kulturelle	

problemer.			

	

Nedenstående	citat	optræder	i	forbindelse	med	en	pressemeddelelse	vedrørende	

offentliggørelsen	af	befolkningsfremskrivningen	fra	Integrationsministeriet,	hvor,	

daværende	formand,	Pia	Kjærsgaard	giver	udtryk	for	partiets	bekymring	for	den	

udvikling,	der	beskrives.	

	

“Befolkningssammensætningen	i	Danmark	er	i	forvejen	godt	på	vej	til	at	blive	

multietnisk	uden	at	man	på	noget	tidspunkt	har	spurgt	den	danske	befolkning,	om	

den	ønskede	det.”	(Kjærsgaard,	2002).		

	

Betegneren	befolkningen	bliver	spurgt	optræder	i	artikulationen	og	markerer	en	

anknytningsmulighed,	hvor	der	knyttes	an	til,	at	befolkningen	i	Danmark	skal	inddrages	

i	beslutningen	om,	hvorvidt	Danmark	skal	være	multietnisk.	Med	ønsket	om,	at	

befolkningen	skal	spørges,	fikserer	de	samtidigt	befolkningen	til	at	have	de	samme	

ønsker,	som	Dansk	Folkeparti,	når	det	kommer	til	konstruktionen	af	det	danske	
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samfund.	Denne	fiksering	skabes	gennem	Dansk	Folkepartis	artikulation	omkring	det	

danske	samfund	og	de	dertilhørende	ækvivalente	relationer,	der	samtidig	fikserer	det	

diskursive	felt.	Dermed	knytter	betegneren	befolkningen	bliver	spurgt	sig	til	betegneren	

det	danske	samfund.	Med	denne	fiksering	af	befolkningen,	fremstår	Dansk	Folkepartis	

politiske	retning,	som	borgerinkluderende.	Der	kan	dermed	argumenteres	for,	at	Dansk	

Folkeparti	søger	at	konstruere	deres	artikulation	på	en	måde,	hvorpå	den	fremstår	

borgerinddragende,	og	samtidig	fikserer	den	nuværende	politiske	retning	som	mindre	

borgerinddragende	ved,	at	befolkningen	ikke	bliver	hørt	i	de	parlamentariske	processer.		

	

Det	er	gennemgående	for	perioden	1998-2002	blevet	iagttaget,	at	Dansk	Folkeparti	

problematiserer,	hvorvidt	Danmark	skal	være	et	multietnisk	samfund,	hvilket	den	

daværende	integrationslovgivning,	ifølge	dem,	vil	lede	til.	Vedtagelsen	af	L365,	som	vi	

behandlede	i	afhandlingens	semantiske	analyse,	er	særligt	interessant,	da	Dansk	

Folkeparti	var	parlamentarisk	grundlag	for	denne	lovgivning.	Lovgivningen	skærper	

betingelserne	for,	at	udlændinge	kan	integreres	i	det	danske	samfund.	Denne	udvikling	

kan	samtidig	vidne	om,	at	dele	af	Dansk	Folkepartis	fiksering	af	det	danske	samfund	

inkluderes	i	L365,	hvilket	kan	iagttages	ved,	at	der	i	denne	lovgivning	konstrueres	et	

dem,	der	ikke	kan	blive	til	os.	Derved	skabes	der	et	grundlag	for,	at	udlændinge	ikke	kan	

integreres	i	det	danske	samfund.	

	

Alle	de	fremanalyserede	betegnere	i	Dansk	Folkepartis	artikulationer	i	perioden	1998-

2002	har	til	formål	at	tilskrive	mening	til	de	to	konstruerede	ækvivalenskæder,	der	

knytter	sig	til	to	betegnere,	det	danske	samfund	og	integrationsstop.	Betegnerne	er	

grafisk	illustreret	nedenfor:		
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Vi	har	i	ovenstående	analyse	fået	blik	for,	at	der	indenfor	det	diskursive	felt,	

omhandlende	udlændinge-	og	integrationspolitik	i	årene	1998-2002,	er	tre	politiske	

partier,	som	på	hver	sin	måde	søger	at	fiksere	diskursen	således,	at	deres	fiksering	

fremstår	hegemonisk.	Forsøget	på	at	fiksere	diskursen	sker	gennem	en	artikulation	af	

forskellige	betegnere,	som	dermed	skaber	forskellige	former	for	meningstilskrivelse	til	

det	diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik.	Vi	har	derigennem	fået	

blik	for,	at	de	tre	partiers	artikulation	er	forankret	vidt	forskelligt,	og	at	de	på	den	måde	

konstruerer	tre	forskellige	diskursive	positioner	og	dermed	knytter	an	til	forskellige	

subjektpositioner	indenfor	det	diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	

integrationspolitik.	Vi	vil	derfor	i	følgende	afsnit	belyse,	hvordan	dette	skaber	

hegemoniske	kampe.	

	

4.1.4 Kampen om den danske udlændingepolitik  

Vi	har	i	den	foregående	analyse	fremanalyseret	en	række	ækvivalenskæder,	som	opstår	

i	artikulationen	fra	Socialdemokratiet,	Venstre	og	Dansk	Folkeparti.	

Ækvivalenskæderne	søger	at	fiksere	det	diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	

integrationspolitik	i	perioden	fra	1998-2002	gennem	en	række	betegnere,	som	dette	

afsnit	vil	tage	sit	udgangspunkt	i.	Vi	vil	iagttage,	hvordan	der	konstrueres	en	

hegemonisk	kampplads,	hvor	der	kæmpes	om	fikseringen	af	det	diskursive	felt.	Denne	

analyse	vil	tage	udgangspunkt	i	de	artikulerede	betegnere,	og	hvordan	der	i	disse	

skabes	spændinger	mellem	kæderne.	Ligeledes	vil	vi	iagttage,	hvorvidt	disse	

spændinger	udmønter	sig	i	antagonistiske	relationer	i	artikulationernes	fiksering	af	det	

diskursive	felt.	Den	hegemoniske	kampplads	rummer	artikulatoriske	processer,	hvor	de	
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tre	partier	gennem	meningstilskrivelse	konstruerer	muligheder	eller	umuligheder	for,	

at	der	indenfor	det	diskursive	felt	kan	opnås	hegemonisk	status.		

	

Med	afsæt	i	ovenstående	analyse,	har	vi	fået	blik	for,	at	der	i	artikulationen	indenfor	det	

diskursive	felt	skabes	tre	forskellige	primære	meningstilskrivelser	i	form	af	betegnerne	

integration,	beskæftigelse	og	integrationsstop.	Vi	får	ligeledes	blik	for,	hvordan	der	

tilskrives	mening	til	disse	betegnere	i	form	af	en	række	andre	betegnere.	Vi	vil	derfor	nu	

søge	at	få	blik	for,	hvordan	der	skabes	spændinger	eller	ligheder	mellem	

meningstilskrivelserne	med	henblik	på	at	kunne	iagttage,	hvorvidt	der	skabes	

muligheder	eller	umuligheder	for	opnåelse	af	hegemoni	indenfor	det	diskursive	felt.		

	

Socialdemokratiets	artikulation	søger	at	fiksere	dét,	artikulationen	konstruerer	som	

integration.	Socialdemokratiet	tilskriver	mening	til	denne	betegner	gennem	en	række	

betegnere,	som	søger	at	fiksere	det	diskursive	felt	på	en	måde,	hvor	der,	gennem	en	

social	og	beskæftigelses	tematisering,	skabes	en	ramme	for,	at	udlændinge	kan	

integreres	i	det	danske	samfund	og	dermed	potentielt	blive	til	det	konstruerede	os.	

Gennemgående	for	Socialdemokratiets	artikulationer	er	ønsket	om,	at	udlændinge	skal	

integreres,	hvilket	alt	sammen	hører	under	deres	artikulerede	betegner	integration.	Det	

blev	dog,	indenfor	det	diskursive	felt,	iagttaget,	at	der	også	tilskrives	mening	til	feltet	på	

en	måde,	der	synes	at	skabe	spændinger	blandt	de	tre	partiers	meningstilskrivelse	

indenfor	feltet.	Som	det	blev	fremanalyseret,	tilskriver	Dansk	Folkeparti	mening	til	det	

diskursive	felt	gennem	en	række	betegnere,	som	optræder	modstridende	med	

Socialdemokratiets	fiksering.	Det	blev	fundet,	at	Dansk	Folkepartis	artikulation	kredser	

om	betegneren	integrationsstop.	Denne	betegner	tilskrives	mening	gennem	en	række	

betegnere,	der	alle	søger	at	fiksere	det	diskursive	felt	på	en	måde,	hvor	udlændinge	ikke	

skal	integreres	i	det	danske	samfund,	og	derfor	aldrig	vil	få	muligheden	for	at	blive	det	

konstruerede	dem,	der	kan	blive	til	os.	Når	Socialdemokratiet	ønsker	integration	og	

Dansk	Folkeparti	søger	integrationsstop,	vidner	dette	om	en	antagonistisk	relation	

mellem	de	to	forskellige	meningstilskrivelser.	Da	de	to	meningstilskrivelser	ikke	er	

forenelige	med	hinanden	og	tilmed	truer	eksistensen	af	hinandens	fiksering,	kan	der	

argumenteres	for,	at	de	to	meningstilskrivelser	konstruerer	en	umulighed	for,	at	der	

kan	opnås	hegemonisk	status	indenfor	det	diskursive	felt,	da	den	ene	fiksering	ikke	

efterlader	rum	til,	at	den	anden	kan	eksistere.	En	anden	spænding	som	er	til	stede	i	
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artikulationen	fra	Socialdemokratiet	og	Dansk	Folkeparti	optræder	i	form	af	måden,	

hvorpå	artikulationen	tilskriver	mening	til	udlændinge	i	form	af,	hvorvidt	muligheden	

for	at	blive	os	er	til	stede	eller	ej.	Dermed	fikserer	artikulationerne	konstruktionen	af	

dem	forskelligt,	hvilket	vidner	om,	at	der	i	spændingen	kæmpes	om	partiernes	

subjektivering	af	dem.	Partiernes	fiksering	af	konstruktionen	af	dem	vidner	om	

umulighedsbetingelser	for	opnåelse	af	hegemoni,	da	det	kan	iagttages,	at	

Socialdemokratiets	artikulation	konstruerer	dem	gennem	en	mulighed	for	at	kunne	

blive	til	os	gennem	integration,	hvorimod	Dansk	Folkepartis	artikulation	udelukkende	

konstruerer	et	dem,	der	ikke	kan	blive	til	os.	Umuligheden	i	partiernes	fiksering	af	dem	

skal	på	den	måde	findes	i	betegnerne	integration	og	integrationsstop,	der	optræder	som	

modstridende	betingelser	for,	hvordan	det	konstruerede	dem	fikseres.	Den	

antagonistiske	relation	mellem	Socialdemokratiet	og	Dansk	Folkeparti	skabes,	når	det	

ene	parti	fikserer	en	sandhed	om	det	konstruerede	dem,	hvor	det	andet	parti	da	

konstruerer	en	anden	sandhed,	og	på	den	måde	bliver	det	klart,	at	det,	der	i	

virkeligheden	er	på	spil,	er	kampen	om	at	fiksere	det	kontingente	dem.	

	

Venstre	bidrager	gennem	deres	artikulation	også	til	fikseringen	af	det	diskursive	felt	og	

subjektiveringen	af	det	konstruerede	dem.	Gennemgående	for	Venstres	artikulation	er,	

at	den	kredser	omkring	betegneren	beskæftigelse.	Dette	vidner	om,	at	Venstre	

konstruerer	dem	som	en	ressource,	der	skal	bidrage	til	det	danske	samfund.	Denne	

fiksering	optræder	ligeledes	i	Socialdemokratiets	artikulation,	der	også	tilskriver	

mening	til	det	diskursive	felt	gennem	en	fiksering	af,	at	etniske	minoriteter	skal	

inkluderes	på	arbejdsmarkedet.	Derfor	kan	der	argumenteres	for,	at	Venstre	og	

Socialdemokratiets	fiksering	af	det	konstruerede	dem	som	en	ressource,	der	kan	

bidrage	til	det	danske	samfund,	vidner	om	en	enighed	mellem	de	to	partier.	Venstre	og	

Socialdemokratiets	artikulationer	skaber	samtidig	også	umuligheder	for,	at	deres	

fiksering	af	det	diskursive	felt	kan	forenes.	Da	Venstre,	i	deres	artikulation,	konstruerer	

et	yderligere	dem	i	form	af	det	dem,	der	ikke	bidrager	og	tilmeld	fikserer	dette	dem,	som	

et	dem,	der	ikke	kan	integreres	og	blive	til	os,	skaber	artikulationen	umuligheder	for,	at	

partiernes	subjektivering	af	det	konstruerede	dem	kan	forenes.	Grundet	denne	

forskelligartede	subjektivering	får	vi	blik	for,	at	Socialdemokratiet	og	Venstre	

konstruerer	en	antagonistisk	relation	til	hinanden,	da	Socialdemokratiets	fiksering	af	

integration	ikke	kan	rumme	Venstres	konstruktion	af	et	dem,	der	kan	udvises.	Dette	gør	
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sig	også	gældende	i	den	modsatrettede	relation,	da	Venstres	fiksering	af	det	

konstruerede	dem,	er	et	dem	der	skal	kunne	bidrage	for	potentielt	at	blive	til	det	dem,	

der	kan	blive	til	os.	Dette	viser	sig	også	uforeneligt	med	Socialdemokratiets	fiksering	af,	

at	det	konstruerede	dem	der	kan	blive	til	os,	uagtet	om	den	enkelte	udlænding	er	i	

beskæftigelse	og	bidrager	eller	ej.	Dette	får	vi	blik	for	gennem	betegneren	højere	

integrationsydelse,	der	vidner	om,	at	Socialdemokratiet	fikserer	integration	gennem,	at	

de	udlændinge,	som	ikke	er	i	beskæftigelse,	skal	have	en	højere	integrationsydelse	med	

henblik	på	at	den	enkelte	udlænding	skal	kunne	opretholde	en	vis	levestandard,	hvilket	

vi	også	får	blik	for	gennem	betegneren	menneskeligt.	Denne	betegner	vidner	særligt	om,	

at	udlændinge	skal	mødes	med	en	vis	standard	uagtet,	om	de	er	i	beskæftigelse	eller	ej.	

Dette	bliver	også	synligt	i	den	semantiske	analyse,	hvor	vi	i	Integrationsloven	fra	1998	

får	blik	for	det	samme	menneskesyn	i	kraft	af	de	tiltag,	som	lovgivningen	indebærer,	

hvor	særligt	de	individuelle	handlingsplaner	for	den	enkelte	udlænding	fylder.	Her	er	

der	fokus	på	det	individuelle,	hvilket	træder	frem	som	determinerende	for	

lovgivningens	konstruktion	af	dem,	og	hvordan	det	dem	kan	blive	til	os.	

	

Som	det	var	tilfældet	med	de	ovenfor	analyserede	relationer,	kan	der	i	relationen	

mellem	Dansk	Folkepartis	og	Venstres	artikulation	ligeledes	iagttages	spændinger,	der	

vidner	om,	at	partiernes	artikulation	kæmper	om	at	fiksere	det	diskursive	felt.	Der	er	en	

spænding	i	Venstres	fiksering	af	de	udlændinge	der,	gennem	beskæftigelse,	kan	bidrage	

til	samfundet,	og	dermed	også	kan	integreres.	Denne	fiksering	af	det	konstruerede	dem	

bryder	med	måden,	hvorpå	Dansk	Folkeparti	fikserer	det	konstruerede	dem,	som	i	deres	

artikulation	ikke	skal	integreres.	Derfor	skabes	der	en	umulighed	for,	hvorvidt	

partiernes	artikulation	kan	knytte	an	til	en	fælles	fiksering	af	det	konstruerede	dem,	da	

Venstre	fikserer,	at	nogle	udlændinge	kan	integreres,	og	Dansk	Folkeparti	fikserer,	at	

ingen	skal	integreres.	Venstre	konstruerer	i	deres	artikulation	samtidig	et	dem,	der	ikke	

bidrager	til	samfundet	gennem	beskæftigelse,	som	da	ikke	skal	integreres	i	samfundet.	

Konstruktionen	af	dette	dem	skaber	grundlaget	for,	at	Dansk	Folkeparti	og	Venstre	

begge	kan	knytte	an	til	en	konstruktion	af	et	dem,	der	ikke	skal	integreres.	Relationen	

mellem	Venstre	og	Dansk	Folkepartis	artikulationer	optræder,	i	modsætning	til	de	

netop	fremanalyserede	relationer,	ikke	truende	overfor	hinandens	eksistens,	da	deres	

fiksering	af	det	konstruerede	dem	både	skaber	muligheds-	og	umulighedsbetingelser	

for,	at	de	kan	knytte	an	til	hinandens	konstruktioner.	Relationen	mellem	de	to	partiers	
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artikulation	optræder	dog	antagonistisk,	i	Venstres	fiksering	af	en	gruppe	af	

udlændinge,	der	kan	integreres,	hvilket	bryder	med	Dansk	Folkepartis	fiksering	af	

udlændinge,	hvor	ingen	skal	integreres.	Derimod	kan	der	videre	argumenteres	for,	at	

relationen	mellem	artikulationerne	optræder	agonistisk,	da	fikseringen	af,	at	en	gruppe	

af	udlændinge	ikke	kan	integreres	danner	grundlag	for,	at	de	begge	kan	knytte	an	til	en	

fælles	fiksering	af	det	konstruerede	dem.	Den	agonistiske	relation	optræder	derfor	ved,	

at	Dansk	Folkeparti	og	Venstre	begge	anerkender,	at	en	gruppe	af	udlændinge	skal	

hjemsendes,	men	at	der	stadig	efterlades	kamp	til	at	fiksere,	hvorvidt	en	anden	gruppe	

af	udlændinge	skal	integreres.	Derfor	kan	der	argumenteres	for,	at	relationen	mellem	

Venstre	og	Dansk	Folkeparti	ikke	truer	hinandens	eksistens,	men	derimod	optræder	

agonistisk.	Vi	får	i	semantikanalysen	blik	for,	at	der	i	L365	fra	2002	konstrueres	et	dem,	

der	ikke	kan	blive	til	os,	men	samtidig	også	et	dem,	der	kan	blive	til	os,	denne	lovgivning	

bliver	netop	vedtaget	med	mandaterne	fra	de	to	partier.	Med	disse	konstruktioner,	og	

med	afsæt	i	Venstre	og	Dansk	Folkepartis	artikulation	kan	der	argumenteres	for,	at	om	

end	der	ikke	opnås	hegemoni,	så	vidner	semantikken	i	L365,	og	Venstre	og	Dansk	

Folkepartis	fikseringer	af	det	diskursive	felt	om,	at	de	to	partier,	ved	udgangen	af	

perioden	har	en	fælles	fiksering	af	subjektiveringen	af	det	konstruerede	dem,	der	ikke	

kan	blive	til	os.		

	

4.2 Tre partiers fiksering af den danske udlændingepolitik fra 

2015 til 2019 

I	dette	afsnit	vil	vi	analysere	den	hegemoniske	kamp,	der	udspiller	sig	i	det	diskursive	

felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitikken	i	perioden	omkring	folketingsvalget	

i	2015	til	vedtagelsen	af	Lov	140	i	2019.	Analysen	vil,	som	det	var	tilfældet	med	

analysen	ovenfor,	indledningsvis	søge	at	få	blik	for,	hvilke	betegnere	der	kan	iagttages	i	

det	diskursive	felt	for	herefter	at	kunne	foretage	en	komparation	af,	hvilken	udvikling	

der	kan	iagttages	i	betegnerne,	der	er	artikuleret	indenfor	det	diskursive	felt	om	

udlændinge-	og	integrationspolitik	i	perioden	1998	til	2002.			

	

Folketingsvalget	i	2015	markerer	en	udvikling	i	dansk	politik,	hvilket	vi	derfor	iagttager	

som	det	næste	diskursive	skred	indenfor	det	diskursive	felt	om	udlændinge-	og	

integrationspolitik.	Ved	valget	oplevede	Dansk	Folkeparti	en	fremgang	i	
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vælgertilslutningen,	der	resulterede	i	et	historisk	godt	valgresultat	(Folketinget,	2019).	

Det,	sammenholdt	med	at	artikulationen	i	denne	tidsperiode	adskiller	sig	markant	fra	

artikulationen	artikuleret	i	den	forrige	analyse,	vidner	om,	at	der	er	sket	en	dislokation	

indenfor	det	diskursive	felt,	og	at	der	på	ny	udkæmpes	hegemoniske	kampe.	

Folketingsvalget	i	2015	blev	startskuddet	til	en	regeringsperiode	med	fokus	på	

udlændinge-	og	integrationspolitik,	som	bliver	ført	an	af	den	store	tilslutning,	der	nu	

viser	sig	i	befolkningen	til	Dansk	Folkepartis	politik	på	området,	hvorfor	denne	

delanalyses	periode	tager	sit	udgangspunkt	her.			

	

4.2.1 Venstres artikulatoriske udvikling fra 2015 til 2019 
    - en stram udlændingepolitik 

Vi	vil	i	dette	afsnit	analysere	artikulationer	skabt	af	Venstre	indenfor	det	diskursive	felt	

omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik	i	perioden	2015	til	2019,	med	henblik	at	

iagttage	hvordan	Venstre	fikserer	det	politiske	område.		

	

I	nedenstående	citat,	artikuleret	i	forbindelse	med	daværende	Statsminister,	Lars	Løkke	

Rasmussens,	åbning	af	Folketinget	i	2015,	udtaler	han	sig	om	Venstres	aktuelle	

udlændingepolitik.		

	

For	det	tredje	fører	regeringen	en	stram	udlændingepolitik.	

Vi	har	allerede	indført	en	ny	integrationsydelse.	Den	gør	det	mindre	attraktivt	at	

komme	til	Danmark.	Vi	vil	stramme	kravene	til	familiesammenføring.	Og	skærpe	

reglerne	for	at	få	permanent	ophold.	(Løkke,	2015b)	

	

I	citatet	kan	det	iagttages,	at	betegneren	stram	udlændingepolitik	optræder.	Med	denne	

betegner	fikseres	der	mening	til	det	diskursive	felt	om	udlændinge-	og	

integrationspolitikken	gennem	en	fiksering	af,	at	politikken	skal	være	stram.	En	stram	

udlændingepolitik,	bliver	her	sat	i	forbindelse	med	tiltag,	der	skal	gøre	det	mindre	

attraktivt	at	komme	til	Danmark,	hvor	betegneren,	skærpe	reglerne	for	at	få	permanent	

ophold	optræder	i	artikulationen	og	dermed	knytter	sig	til	betegneren	en	stram	

udlændingepolitik.	Med	denne	betegner	fikserer	Venstre	mening	til	det	diskursive	felt	

omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik,	da	der	sker	en	stramning	af	kravene	for	
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den	enkelte	udlænding.	I	forlængelse	af	den	semantiske	analyse,	får	vi	her	blik	for,	at	

der	konstrueres	en	række	af	betingelser,	der	tilsammen	sætter	en	stram	ramme	for	at	

kunne	blive	det	dem,	der	kan	blive	os	gennem	en	permanent	opholdstilladelse.					

	

Nedenstående	citat	er	en	udtalelse	af	daværende	formand	for	Venstre,	Lars	Løkke	

Rasmussen.	Citatet	er	artikuleret	som	en	redegørelse	for	Venstres	udlændingepolitik,	og	

adresserer	derfor	den	aktuelle	situation	i	Danmark.		

	

“Samlet	set	er	det	målet,	at	initiativerne	på	langt	sigt	fører	til,	at	Danmark	får	

færre	asylansøgere,	så	vi	til	gengæld	får	bedre	luft	til	at	integrere	dem,	der	allerede	

er	her.	Og	samtidig	vil	vi	sikre,	at	flere	flygtninge	kan	hjælpes	i	nærområderne.”	

(Løkke,	2015).		

	

Det	kan	i	ovenstående	citat	iagttages,	at	Venstre	fikserer	mening	til	det	diskursive	felt	

gennem	betegneren	færre	asylansøgere.	Denne	betegner	vidner	om,	at	Venstre	

tematiserer,	at	færre	udlændinge	i	Danmark	skaber	bedre	integration.	Betegneren	færre	

udlændinge	artikuleres	på	en	måde,	hvor	den	gennem	nye	initiativer	skal	skabe	færre	

asylansøgere.	Betegneren	optræder	i	Venstres	artikulation,	hvor	Venstre	fikserer	

mening	til	det	diskursive	felt	om	udlændinge-	og	integrationspolitik	gennem	betegneren	

færre	asylansøgere,	der	knytter	sig	til	betegneren	en	stram	udlændingepolitik.	Ydermere	

fikserer	Venstre,	med	denne	artikulation,	et	potentielt	dansk	samfund	bestående	af	

færre	asylansøgere,	hvorfor	denne	artikulation	også	fikserer	den	retning	Venstre	ønsker,	

at	Danmark	skal	bevæge	sig	i.	Yderligere	fremtræder	betegneren,	flere	flygtninge	kan	

hjælpes	i	nærområderne,	i	citatet.	Med	denne	betegner	fikseres	der	mening	til	det	

diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik	gennem	en	fiksering	af,	at	

flygtninge	kan	hjælpes	i	nærområder,	hvilket	også	vidner	om,	at	Venstres	fiksering	af	

udlændinge,	som	nogen	der	kan	hjælpes	i	nærområder	frem	for	Danmark.	Dermed	

konstruerer	Venstre	udlændinge	som	et	subjekt,	der	kan	hjælpes	i	nærområder,	på	den	

måde	er	de	ikke	på	vej	til	at	blive	det	dem,	der	kan	blive	os,	og	står	helt	udenfor	

konstruktionen	af	udlændinge.	Dermed	konstruerer	Venstre	et	dem,	der	skal	hjælpes,	

men	ikke	et	dem	der	skal	hjælpes	i	Danmark.	Denne	betegner	skaber	en	ækvivalent	

relation	til	betegnere	en	stram	udlændingepolitik.	

	



Cand.soc. Politisk Kommunikation og Ledelse  D. 17. Maj 2021 
Copenhagen Business School   
 

   94/150 
 
 

I	nedenstående	citat,	udtaler	daværende	udlændinge-	og	integrationsminister,	Inger	

Støjberg,	sig	i	forbindelse	med	vedtagelsen	af	smykkeloven,	der	havde	til	formål	at	

vurdere	flygtninges	værdier	i	forbindelse	med	deres	mulighed	for	at	forsørge	sig	selv,	

hvilket	derfor	i	enkelte	tilfælde	kunne	resultere	i,	at	disse	værdier	blev	frataget	den	

enkelte	udlænding	(Olsen	&	Westphal,	2017).	I	citatet	forholder	Inger	Støjberg	sig	til	

lovgivningen,	og	derved	også	Venstres	syn	på	udlændinge.		

	

“For	mig	er	det	her	fuldstændig	principielt.	Kan	man	forsørge	sig	selv,	så	skal	man.	

Og	det	skal	man	på	lige	fod	med	den	dansker,	der	er	født	og	opvokset	her.	Det	

nytter	ikke	noget,	at	hvis	man	kommer	hertil	som	asylansøger,	så	gælder	der	langt	

mere	favorable	regler,	end	der	gør	for	danskere”	(Olsen	&	Westphal	[Støjberg],	

2017).	

	

I	citatet	optræder	betegneren	forsørge	sig	selv.	Med	denne	betegner	fikseres	der	mening	

til	det	diskursive	felt	om	udlændinge-	og	integrationspolitik	gennem	en	fiksering	af,	at	

udlændinge	skal	kunne	forsørge	sig	selv	på	lige	fod	med	danskere.	Der	fikseres	derfor,	

med	denne	betegner,	også	mening	til	Venstres	konstruktion	af	det	konstruerede	dem.	

Venstre	fikserer	det	konstruerede	dem	på	en	måde,	hvor	udlændinge	gennem	evnen	til	

at	forsørge	sig	selv	kan	indgå	i	det	danske	samfund	på	lige	fod	med	andre	danskere.	

Dermed	kobles	betegneren	til	betegneren	en	stram	udlændingepolitik,	som	en	

ækvivalent	relation,	og	kan	derfor	vidne	om	endnu	en	skærpelse	af	reglerne,	som	

strammer	betingelserne	for	den	enkelte	udlændings	mulighed	for	at	kunne	blive	til	det	

dem,	der	kan	blive	til	os.	Betegneren	bliver	samtidig	tematiseret	gennem	beskæftigelse,	

da	det	ikke	alene	er	en	stramning	af	reglerne,	men	også	en	fiksering	af	at	den	enkelte	

udlænding	har	ansvaret	for	sig	selv	og	derfor,	i	kraft	af	at	skulle	forsørge	sig	selv,	skal	

indgå	i	beskæftigelse.		

	

I	nedenstående	citat,	udtaler	Ingen	Støjberg	sig	i	forbindelse	med	vedtagelsen	af	L140,	

som	også	går	under	betegnelsen	Paradigmeskiftet.	Citatet	er	Venstres	reaktion	på	den	

netop	vedtagne	lovgivning	og	baggrunden	for	vedtagelsen	af	denne.		

	

Vi	skal	simpelthen	have	flere	flygtninge	til	at	vende	tilbage,	når	de	ikke	længere	har	

behov	for	vores	beskyttelse.	Det	har	jo	alle	dage	været	sådan,	at	den	dag,	der	er	fred	
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i	ens	hjemland,	så	rejser	man	hjem	og	genopbygger	sit	land.	Men	man	må	bare	

konstatere,	at	ni	ud	af	ti	er	blevet	i	Danmark.	Og	det	er	selvfølgelig	fuldstændig	

uholdbart.	(Westersø	[Støjberg],	2019).		

	

Den	første	betegner,	som	optræder	i	citatet,	er	betegneren,	have	flere	flygtninge	til	at	

vende	tilbage,	når	de	ikke	længere	har	behov	for	vores	beskyttelse.	Dermed	fikseres	der	

mening	til	det	diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik	gennem	en	

fiksering	af	flygtninge,	som	en	gruppe	der	skal	vende	tilbage	til	deres	hjemland,	når	de	

ikke	længere	har	behov	for	beskyttelse.	Dette	markerer	en	fiksering	af,	at	udlændinges	

ophold	i	Danmark	nu	er	midlertidige.	Betegneren	knytter	sig	til	stram	udlændingepolitik,	

da	den	betegner	den	stramning,	som	Venstre	fikserer	udlændingepolitikken	ved.	Ved	

betegneren	have	flere	flygtninge	til	at	vende	tilbage,	når	de	ikke	længere	har	behov	for	

vores	beskyttelse,	fikserer	Venstre	den	enkelte	flygtninges	hjem	til	ikke	at	være	

Danmark.	Venstre	konstruerer	derfor	med	denne	fiksering	udelukkende	et	dem,	der	ikke	

kan	blive	til	os,	da	grundlaget	for	opholdstilladelse	i	Danmark	udelukkende	gives	på	

midlertidig	basis.	Denne	konstruktion	af	dem,	der	konstrueres	i	forbindelse	med	L140,	

har	vi	også	fået	blik	for	i	afhandlingens	semantiske	analyse,	hvor	integration	helt	skrives	

ud	og	derfor	udelukkende	efterlader	det	dem,	der	ikke	kan	blive	til	os.	I	artikulationen	

fikseres	der	mening	til	det	diskursive	felt	om	udlændinge-	og	integrationspolitik	ved	det	

faktum,	at	ni	ud	af	ti	flygtninge	bliver	i	Danmark	som	uholdbart.	Dermed	fikseres	der	

mening	til	loven	gennem	en	holdbarheds	tematisering,	hvor	der	konstrueres	en	løsning	

på	den	uholdbare	situation,	som	tiden	før	L140	bliver	konstrueret	til	at	være.	

Artikulationen	skaber	med	betegneren	en	ækvivalent	relation	til	de	ovenstående	

betegnere	ved	at	knytte	sig	til	betegneren	en	stram	udlændingepolitik,	der	i	denne	

sammenhæng	fikseres	som	den	betegner,	der	er	holdbart.		

	

Vi	har	nu	fået	blik	for	de	betegnere,	der	optræder	i	Venstres	artikulation	indenfor	deres	

fiksering	af	det	diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik	i	perioden	

2015-2019.	Disse	betegnere	betegner	alle	betegneren	stram	udlændingepolitik,	dette	er	

illustreret	nedenfor:		
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4.2.2 Dansk Folkepartis artikulatoriske udvikling fra 2015 til 2019 
    - Bevare Danmark Dansk  

Vi	ønsker	i	dette	afsnit	at	behandle	den	artikulation,	der	skabes	af	Dansk	Folkeparti	

indenfor	det	diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik,	med	henblik	på	

at	få	blik	for	de	betegnere	der	skabes	i	artikulationen.		

	

Der	bliver	i	nedenstående	citat,	artikuleret	af	formand	for	Dansk	Folkeparti	Kristian	

Thulesen	Dahl	ved	partiets	20	års	jubilæum,	fikseret	mening	til	det	diskursive	felt	

omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik.	Han	taler	i	den	forbindelse	om	den	retning	

Dansk	Folkeparti	ønsker,	at	Danmark	skal	bevæge	sig	i.		

	

Dansk	Folkepartis	politik	er	i	et	og	alt	udformet	efter	ét	mål:	at	bevare	Danmark	

dansk,	at	sikre	vores	nationale	selvbestemmelse	og	til	stadighed	udvikle	det	

velfærdssamfund,	som	vi	sætter	så	stor	pris	på	og	som	grundlæggende	giver	os	et	

land,	hvor	vi	kan	bo	og	arbejde	og	færdes	i	tillid	og	tryghed.	Når	vi	ønsker	en	stram	

udlændingepolitik	og	grænsekontrol,	så	er	det	for	at	sikre	dette	mål.	(Dahl,	2015).		

	

I	ovenstående	citat	fikseres	der	mening	til	det	diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	

integrationspolitik	gennem	betegneren	bevare	Danmark	dansk.	Denne	betegner	

tilskriver	mening	til	betegneren	stram	udlændingepolitik,	som	også	optræder	i	
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ovenstående	artikulation.	Begge	disse	betegnere	tilskriver	mening	til	den	tidligere	

fremanalyserede	betegner	integrationsstop,	som	gennemgående	søger	at	fiksere	Dansk	

Folkepartis	udlændinge-	og	integrationspolitik.	Med	denne	betegner	fikseres	der	da	

mening	til,	at	en	stram	udlændingepolitik	skal	sikre,	at	Danmark	bevares	dansk.	Dansk	

Folkeparti	fikserer	her,	at	Danmark	skal	bevares	dansk,	hvilket	de	vil	opnå	gennem	en	

stram	udlændingepolitik	og	grænsekontrol,	som	alle	søger	at	betegne	betegneren	

integrationsstop.	Vi	får	her	blik	for,	at	der	ikke	er	plads	til	udlændinge	i	Danmark,	da	

udlændinge	i	citatet	fikseres	modstridende	med	at	skabe	tillid	og	tryghed,	som	Dansk	

Folkeparti	ligeledes	artikulerer	som	en	betegner,	der	skal	betegne	deres	fiksering	af	det	

diskursive	felt.	Derfor	sættes	udlændinge	udenfor,	og	der	skabes	derfor	ikke	et	dem,	der	

kan	blive	til	os.	Betegneren	tillid	og	tryghed	skaber	da	en	ækvivalent	relation	til	

betegneren	det	danske	samfund.	I	citatet	optræder	ligeledes	betegneren	national	

selvbestemmelse.	Denne	betegner	fikserer	udlændinge	som	ikke	forenelige	med	Dansk	

Folkepartis	ønske	om	at	opnå	national	selvbestemmelse.	Denne	betegner	skaber	da	også	

en	ækvivalent	relation	med	betegneren	det	danske	samfund,	hvilket	fremgår	af	deres	

artikulationer	og	betegnere	fra	perioden	1998-2002.	Det	vidner	om,	at	Dansk	

Folkepartis	konstruktion	af	Danmark	og	det	danske	samfund	ikke	forenes	med	

konstruktionen	af	et	dem.	Altså	optræder	udlændinge	ikke	foreneligt	med	måden,	

hvorpå	Dansk	Folkeparti	konstruerer	det	danske	folk,	i	form	af	et	konstrueret	os,	men	

også	i	Dansk	Folkepartis	konstruktion	af	det	danske	samfund.		

	

Der	artikuleres	samtidig	yderligere	betegnere,	hvilket	fremgår	af	nedenstående	citat.	

Citatet	er	artikuleret	i	forbindelse	med,	at	formand	for	Dansk	Folkeparti,	Kristian	

Thulesen	Dahl,	forholder	sig	til	paradigmeskiftet	i	indvandringspolitikken.	Citatet	er	

udtalt	som	en	reaktion	på,	at	paradigmeskiftet	er	blevet	vedtaget.		

	

Nu	tager	vi	det	næste	store	skridt.	Nu	handler	det	om	paradigmeskiftet	i	

indvandringspolitikken.	Vi	har	længe	argumenteret	for,	at	flygtninge	kun	skal	have	

hjælp	og	beskyttelse	i	Danmark	på	midlertidig	basis.	De	skal	hjem	igen	og	være	

med	til	at	genopbygge	deres	land,	så	snart	det	kan	lade	sig	gøre.	(Dahl,	2018)	

	

I	citatet	optræder	betegneren	flygtninge	skal	kun	have	hjælp	og	beskyttelse	i	Danmark	på	

midlertidig	basis.	Med	denne	betegner	fikseres	der	mening	til	udlændinge-	og	
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integrationspolitik,	når	flygtninges	ophold	i	Danmark	skal	være	midlertidigt.	

Betegneren	flygtninge	skal	kun	have	hjælp	og	beskyttelse	i	Danmark	på	midlertidig	basis	

markerer	en	iagttagelse	af,	at	flygtninges	ophold	i	Danmark	ikke	betinges	af,	hvorvidt	de	

har	brug	for	hjælp	og	beskyttelse,	men	i	stedet	om	hvorvidt	udlændinge	kan	tage	ophold	

i	Danmark	på	permanent	basis.	Med	betegneren	konstrueres	der	et	dem,	der	ikke	kan	

blive	til	det	konstruerede	os,	hvilket	vi	får	blik	for	ved	konstruktionen	af,	at	udlændinge	

nu	udelukkende	opholder	sig	i	Danmark	på	midlertidig	basis.	Derved	kan	det	udledes,	at	

Dansk	Folkeparti,	med	deres	artikulation,	fikserer	det	diskursive	felt	gennem	en	

fiksering	af,	at	udlændinge	ikke	skal	integreres	i	Danmark,	og	derved	ikke	kan	blive	til	

det	konstruerede	os.	Betegneren,	flygtninge	skal	kun	have	hjælp	og	beskyttelse	i	Danmark	

på	midlertidig	basis,	skaber	også	en	ækvivalent	relation	til	betegneren	integrationsstop.	

Som	Kristian	Thulesen	Dahl	artikulerer,	så	har	Dansk	Folkeparti	længe	søgt	at	fiksere	

det	diskursive	felt	gennem	betegneren,	integrationsstop,	hvilket	understøtter	

iagttagelsen	om,	at	denne	betegner	er	til	stede	i	begge	perioder	1998-2002	og	2015-

2019.	Derved	kan	forsøget	på	at	tilskrive	mening	til	betegneren	integrationsstop,	vidne	

om,	at	Dansk	Folkepartis	artikulation	stadig	søger	at	betegne	samme	fiksering	af	det	

diskursive	felt,	som	det	var	tilfældet	i	første	tidsperiode,	som	igen	viser	sig	i	deres	

artikulation,	samt	viser	Dansk	Folkepartis	fiksering	af	det	diskursive	felt	om	

udlændinge-	og	integrationspolitik	tydeligere.	En	yderligere	betegner	optræder	i	

artikulationen,	de	skal	hjem	igen	og	være	med	til	at	genopbygge	deres	land.	Denne	

betegner	markerer,	at	Dansk	Folkeparti	fikserer	mening	til	udlændinge-	og	

integrationspolitik	ved,	at	udlændinge	skal	sendes	hjem	og	bidrage	til	genopbygningen	

af	deres	hjemland.	Denne	betegner	optræder	dermed	ækvivalent	med	betegneren	

integrationsstop.	Med	denne	betegner	konstruerer	Dansk	Folkeparti	hjem,	som	den	

enkelte	udlændings	oprindelsesland.	Med	denne	konstruktion	fikseres	der	ligeledes	

mening	til,	at	Danmark	ikke	er	udlændinges	hjem,	hvilket	skaber	en	konstruktion,	som	

hviler	på	en	fiksering	af,	at	udlændinge	ikke	skal	integreres,	men	udelukkende	opholder	

sig	i	Danmark	midlertidigt.	Denne	betegner	kan	ligeledes	vidne	om,	at	Dansk	Folkeparti	

konstruerer	et	dem,	der	ikke	kan	blive	til	os,	da	det	konstruerede	dem,	med	denne	

betegner,	fikseres,	som	et	dem	der	skal	hjem	til	deres	oprindelsesland.		

	

En	yderligere	betegner,	der	skabes	i	Dansk	Folkepartis	artikulation,	optræder	i	

nedenstående	citat.	Citatet	er	artikuleret	i	forbindelse	med	at,	formand	for	Dansk	
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Folkeparti,	Kristian	Thulesen	Dahl,	forholder	sig	til	en	udtalelse	fra	Morten	

Messerschmidt	om,	at	der	skal	indføres	et	asylstop	i	Danmark.		

	

“Vores	holdning	er,	at	vi	skal	hjælpe	i	folk	i	nærområderne	og	ikke	ved	at	give	asyl	i	

Danmark.	Vi	gør	os	tanker	om,	hvordan	man	kan	gøre	det	i	praksis”	(Hwass	&	

Gjertsen	[Dahl],	2019).	

	

Betegneren	hjælpe	i	folk	i	nærområderne	knytter	sig	da	til	betegneren	integrationsstop.	

Derigennem	fikseres	der	mening	til	det	diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	

integrationspolitik,	som	her	markerer,	at	udlændinge	og	flygtninge	skal	hjælpes	i	

nærområderne	og	dermed	ikke	i	Danmark.	Med	denne	udtalelse	søger	Dansk	Folkeparti	

endnu	engang	at	fiksere	det	diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik	

på	en	måde,	hvor	feltet	konstrueres	gennem	endnu	en	meningstilskrivelse	til	

betegneren	integrationsstop.	Da	Dansk	Folkeparti	med	deres	artikulation	tilskriver	

mening	til	betegneren	integrationsstop	gennem	en	fiksering	af,	at	udlændinge	

udelukkende	skal	hjælpes	i	nærområderne,	vidner	det	om,	at	integrationsstop	altså	

tematiseres	gennem	en	fiksering	af,	at	ingen	udlændinge	skal	hjælpes	i	Danmark.		

	

Betegnerne	som	optræder	i	Dansk	Folkepartis	artikulationer	i	perioden	2015-2019	har	

til	formål	at	tilskrive	mening	til	de	konstruerede	ækvivalenskæder,	som	knytter	sig	til	to	

betegnere,	det	danske	samfund	og	integrationsstop.	Betegnerne	er	grafisk	illustreret	

nedenfor:	
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4.2.3 Socialdemokratiets artikulatoriske udvikling fra 2015 til 2019 

    - En udlændingepolitik som danskerne er enige i 

Vi	ønsker	i	dette	afsnit	at	behandle	artikulation,	skabt	af	Socialdemokratiet	indenfor	det	

diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik.	

	

I	nedenstående	citat	forklarer	daværende	politiske	ordfører	i	Socialdemokratiet,	Maja	

Panduro,	Socialdemokratiets	kampagne	fra	2015	om	udlændingepolitikken.	Udtalelsen	

er	en	reaktion	på	de	nye	betingelser,	som	Socialdemokratiet	pålægger	de	udlændinge,	

der	kommer	til	Danmark.			

	

Det	handler	om,	at	vi	har	en	situation,	hvor	der	kommer	historisk	mange	flygtninge	

i	verden,	derfor	kommer	der	selvfølgelig	også	mange	til	Danmark.	Derfor	har	vi	

strammet	reglerne	for,	hvornår	man	kan	få	asyl.	Vi	vil	sætte	fokus	på	nogle	årtiers	

forsømmelser	der	har	været,	over	for	de	flygtninge,	og	så	vil	vi	sige	ærligt	til	dem,	

der	kommer	hertil,	hvilke	krav	og	forventninger,	vi	har	til	dem.	(Selmer	[Panduro],	

2015).		

	

I	citatet	optræder	betegneren	stramning	af	reglerne	for,	hvornår	man	kan	få	asyl.	Med	

denne	betegner	tilskriver	Socialdemokratiet	mening	til	det	diskursive	felt	om	

udlændinge-	og	integrationspolitik	gennem	en	fiksering	af	dette	politiske	område,	som	

er	præget	af	en	stramning	af	reglerne	for,	hvornår	man	kan	få	asyl.	Denne	betegner	

skaber	her	en	ækvivalent	relation	til	betegneren	en	stram	udlændingepolitik.	Her	får	vi	

blik	for	ændringen,	der	finder	sted	indenfor	Socialdemokratiets	artikulationer	om	
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udlændingepolitikken,	hvis	denne	sammenlignes	med	perioden	for	1998-2002.	Det	

vidner	da	om	en	udvikling	i	deres	artikulation,	hvor	de	nu	søger	at	fiksere	det	diskursive	

felt	gennem	en	stramning	modsat	tidligere,	hvor	integration	var	i	forsædet.	Gennem	

denne	betegner	skabes	der	nu	betingelser	for,	hvornår	man	kan	få	tildelt	asyl,	hvilket	

konstruerer	en	opdeling	af	udlændinge,	der	skaber	et	dem,	der	skal	leve	op	til	en	række	

af	betingelser	for	potentielt	at	blive	til	det	dem,	der	kan	blive	til	os.	Med	stramning	af	

reglerne	for	hvornår	udlændinge	kan	få	asyl,	konstrueres	der	samtidig	et	dem,	der	

potentielt	ikke	kan	blive	til	det	dem,	der	kan	blive	til	os.	Dette	viser	en	anden	fiksering	af	

det	diskursive	felt,	end	den	vi	tidligere	får	blik	for	indenfor	Socialdemokratiets	

artikulation	for	den	forrige	periode	fra	1998-2002,	hvor	integrationstiltag	var	den	

gennemgående	faktor,	der	konstruerede	alle	udlændinge,	som	det	dem,	der	via	

integrationstiltagene,	kunne	blive	til	os.		

	

Det	kan	iagttages,	at	der	i	Socialdemokratiets	artikulationer	konstrueres	yderligere	

betegnere,	som	bidrager	til	deres	fiksering	af	det	diskursive	felt	omkring	udlændinge-	

og	integrationspolitik.	Citatet	er	artikuleret	i	forbindelse	med,	at	formand	for	

Socialdemokratiet,	Mette	Frederiksen,	forholder	sig	til	og	svarer	på,	hvorfor	

Socialdemokratiet	nu	ønsker	at	føre	en	stram	udlændingepolitik.		

	

Jeg	føler	mig	overbevist	om,	at	den	måde	vi	kan	vinde	danskernes	tillid,	det	er	ved	

at	føre	en	udlændingepolitik,	som	danskerne	er	enige	i.	Det	gode	ved	

Socialdemokratiet	i	dag	–	efter	vi	har	flyttet	os	–	det	er,	at	nu	er	vi	faktisk	i	

samklang	med	den	store	del	af	danskerne	–	det	var	vi	ikke	tidligere.	(Wang	

[Frederiksen],	2018).	

	

I	citatet	optræder	betegneren	en	udlændingepolitik,	som	danskerne	er	enige	i,	her	

fikserer	Socialdemokratiet	mening	til	det	diskursive	felt	om	udlændinge-	og	

integrationspolitik	gennem	en	fiksering	af,	at	deres	udlændinge-	og	integrationspolitik	

føres	på	en	måde,	som	danskerne	er	enige	i.	Dermed	fikserer	de	mening	til,	at	den	

udlændinge-	og	integrationspolitik,	som	Socialdemokratiet	knytter	an	til,	forankres	i	en	

konstruktion	af	hvad	danskerne	ønsker.	Dermed	artikuleres	Socialdemokratiets	

udlændinge-	og	integrationspolitik	på	en	måde,	hvor	den	fremstår	ækvivalent	med	

danskernes	ønsker,	der	skabes	dermed	også	en	ækvivalent	relation	til	betegneren	den	
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danske	befolkning.	Socialdemokratiet	konstruerer	med	betegneren	en	udlændingepolitik,	

som	danskerne	er	enige	i,	både	et	os,	i	form	af	at	danskerne	ønsker	en	stram	

udlændingepolitik,	men	samtidig	også	et	dem,	som	fikseres	gennem	den	stramme	

udlændingepolitik.	Socialdemokratiets	fikserer	deres	udlændingepolitik	gennem	en	

refleksion	af,	at	danskernes	udlændingepolitiske	holdning	har	udviklet	sig,	og	at	

Socialdemokratiet	grundet	dette	også	har	gennemgået	en	udvikling,	så	

Socialdemokratiets	udlændingepolitik	nu	optræder	identisk	med	måden,	hvorpå	

Socialdemokratiet	fikserer	danskernes	udlændingepolitiske	holdning.	

	

I	nedenstående	citat	forholder	formand	for	Socialdemokratiet,	Mette	Frederiksen,	sig	til	

Danske	Folkepartis	forslag	om	et	paradigmeskifte	i	udlændinge-	og	

integrationspolitikken.	Citatet	er	markerer	gang,	hvor	Socialdemokratiet	bekender	sig	

til	ideen	om	paradigmeskiftet.			

	

“For	mig	er	det	mere	et	udtryk	for	sund	fornuft:	At	vi	hjælper	dem,	der	er	på	flugt	

og	har	brug	for	vores	beskyttelse.	Og	at	flygtninge	så	også	skal	vende	hjem	igen,	

når	forholdene	i	deres	hjemlande	tillader	det	

	

Også	her	skal	der	være	en	balance,	så	udlændingepolitikken	repræsenterer	lige	

præcis	den	sunde	fornuft,	...	Det	er	også	derfor,	vi	mener,	at	folk	skal	bidrage,	når	de	

kommer	hertil.	Hvorfor	føre	en	politik,	der	gør	mennesker	passive?	Vi	skal	da	bruge	

de	ressourcer,	folk	kommer	med.	I	virkeligheden	skulle	vi	jo	have	gjort	det	klart	for	

mange,	mange	år	siden,	at	når	man	er	i	Danmark	og	har	et	lovligt	

opholdsgrundlag,	så	skal	man	gå	på	arbejde,	og	man	skal	forsørge	sig	selv”	(Garby-

Holm	[Frederiksen],	2018).		

	

I	artikulationen	skabes	betegneren	flygtninge	skal	vende	hjem	igen,	når	forholdene	i	

deres	hjemlande	tillader	det,	hvor	der	fikseres	mening	til	det	diskursive	felt	om	

udlændinge-	og	integrationspolitik	ved,	at	flere	udlændinge	skal	vende	hjem.	Med	denne	

betegner	fikserer	Socialdemokratiet	mening	til	det	diskursive	felt	gennem	en	fiksering	

af,	at	flygtninge	udelukkende	skal	opholde	sig	i	Danmark	midlertidigt	med	henblik	på	at	

vende	hjem,	når	forholdene	i	deres	hjemlande	tillader	det.	I	den	forbindelse	konstrueres	

der	et	nyt	dem	i	partiets	artikulation,	da	dem	i	den	tidligere	periode	blev	konstrueret	på	
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en	måde,	hvor	dem	kan	blive	til	os,	da	dem	nu	udelukkende	fikseres	som	et	dem,	der	ikke	

kan	blive	til	os,	da	udlændinge	nu	skal	vende	hjem	igen,	når	det	er	muligt.	Denne	

konstruktion	vidner	om,	at	integration	nu	er	udeladt	af	Socialdemokratiets	fiksering	af	

det	diskursive	felt.	Denne	fiksering	understøttes	af	deres	artikulation,	da	de	fikserer	

flygtninges	hjem	til	at	være	deres	oprindelseslande	og	altså	ikke	Danmark,	hvilket	

vidner	om,	at	der	ikke	er	et	behov	for,	at	de	bliver	integreret	i	det	danske	samfund,	når	

dette	dem	fikseres	til	at	skulle	hjem	igen.	Der	skabes	gennem	betegneren	flygtninge	skal	

vende	hjem	igen,	når	forholdene	i	deres	hjemlande	tillader	det	en	ækvivalent	relation	til	

betegneren	en	stram	udlændingepolitik,	som	vi	får	blik	for	på	tværs	af	de	betegnere,	som	

optræder	i	Socialdemokratiets	artikulation.	I	citatet	skabes	der	ligeledes	betegneren,	

folk	skal	bidrage	og	forsørge	sig	selv.	Betegneren	markerer	Socialdemokratiets	fiksering	

af	udlændinge-	og	integrationspolitik	gennem	en	artikulation,	hvor	udlændinge	gennem	

beskæftigelse	skal	bidrage,	når	de	har	ophold	i	Danmark.	Betegneren	tilskrives	mening	

gennem	en	artikulation,	der	fikserer	dét,	at	arbejde	og	bidrage,	som	sund	fornuft,	da	

beskæftigelse	ydermere	fikseres	som	medvirkende	til,	at	udlændinge	ikke	bliver	

passive.	Dermed	skabes	der	en	ækvivalent	relation	til	betegneren	en	stram	

udlændingepolitik.	Socialdemokratiets	nuværende	fiksering	af	en	stram	

udlændingepolitik	vidner	nu,	gennem	ovenstående	artikulation,	om	en	ny	erkendelse	

om,	at	de	skulle	have	fikseret	denne	således	for	flere	år	siden,	hvorfor	fikseringen	af,	at	

udlændinge	gennem	beskæftigelse	skal	bidrage	og	forsørge	sig	selv	kan	iagttages	som	en	

udvikling	i	måden,	hvorpå	Socialdemokratiet	nu	fikserer	det	diskursive	felt.		

	

Socialdemokratiet	artikulerer	yderligere	betegnere	i	deres	fiksering	af	det	diskursive	

felt	om	udlændinge-	og	integrationspolitikken.	Citatet	udspringer	af	en	kontekst,	hvori	

formand	for	Socialdemokratiet,	Mette	Frederiksen,	forholder	sig	til	paradigmeskiftetet.	I	

udtalelsen	henviser	Mette	Frederiksen	til,	at	Socialdemokratiet	gerne	ser,	at	udlændinge	

slet	ikke	kommer	til	Danmark,	men	derimod	hjælpes	i	nærområderne.		

	

“Der	vil	vi	jo	hellere	have	et	paradigmeskifte,	hvor	vi	begynder	at	hjælpe	folk	i	

nærområderne”	(Korsgaard	[Frederiksen],	2018).		

	

I	citatet	skabes	følgende	betegner,	hjælpe	folk	i	nærområderne.	Med	denne	betegner	

tilskrives	der	mening	til	Socialdemokratiets	fiksering	af	det	diskursive	felt	ved,	at	
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udlændinge	skal	hjælpes	i	nærområder.	Dermed	skabes	der	en	ækvivalent	relation	

mellem	betegneren	hjælpe	folk	i	nærområderne	og	betegneren	en	stram	

udlændingepolitik.	Med	betegneren	tilskrives	der	mening	til	et	dem,	der	ikke	skal	

integreres	i	Danmark,	hvorfor	der	opstilles	en	umulighed	i	artikulationen	for,	at	dem	kan	

blive	til	os.	Vi	får	i	denne	artikulation	blik	for,	at	integration	ikke	optræder	som	en	del	af	

Socialdemokratiets	fiksering	af,	hvordan	paradigmeskiftet	skal	præge	det	diskursive	

felt.	Hvilket	igen	vidner	om	en	udvikling	fra	den	første	periode	til	den	anden.		

	

Betegnerne	der	skabes	i	Socialdemokratiets	artikulation,	skaber	ækvivalente	relationer	

til	to	andre	betegnere,	en	stram	udlændingepolitik	og	den	danske	befolkning.	Disse	to	

betegnere	skaber	ækvivalenskæder	som	søger	at	fiksere	meningen	til	det	diskursive	felt	

om	udlændinge-	og	integrationspolitik	gennem	Socialdemokratiets	artikulation	

indenfor	området.	Disse	er	grafisk	illustreret	nedenstående:	
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4.2.4 Er der stadig noget at kæmpe om? 

I	dette	afsnit	søger	vi	at	få	blik	for,	hvordan	der	i	de	netop	fremanalyserede	

artikulationer	fikseres	mening	til	det	diskursive	felt	om	udlændinge-	og	

integrationspolitik	på	en	måde,	hvor	der	søges	at	opnå	hegemonisk	status.	Denne	

analyse	vil	iagttage	ævkivalenskædernes	betegnere	i	et	forsøg	på	at	få	blik	for,	hvordan	

betegnerne	er	lig	med,	eller	adskiller	sig	fra,	de	andre	betegnere	i	de	konstruerede	

ækvivalenskæder.	Vi	vil	videre	søge	at	få	blik	for,	hvordan	kampen	om	at	opnå	

hegemonisk	status	resulterer	i,	at	der	knyttes	an	til,	eller	tages	afstand	fra,	forskellige	

fikseringer	indenfor	dette	diskursive	felt	om	udlændinge-	og	integrationspolitik	i	

perioden	fra	2015	til	2019.				

	

I	den	netop	fremanalyserede	artikulation	fra	perioden	2015-2019	optræder	en	række	

betegnere,	som	artikuleres	af	alle	tre	partier,	hvilket	vidner	om,	at	partierne	fikserer	det	

diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik	på	en	fælles	måde.	Fælles	for	

alle	partiernes	artikulation	er	en	fiksering	af,	at	udlændinge	der	kommer	til	Danmark	

kun	skal	opholde	sig	i	landet	på	midlertidig	basis.	Det	er	en	gennemgående	artikulation	

på	tværs	af	de	tre	partier,	at	udlændinge	altså	skal	hjem	og	bygge	deres	land	op,	når	

dette	er	muligt,	og	ikke	blive	integreret	i	det	danske	samfund.	Gennem	disse	betegnere	

og	den	fælles	fiksering	af,	at	udlændinge	skal	opholde	sig	midlertidigt	i	Danmark	får	vi	

blik	for,	at	der	nu	dannes	et	grundlag	for,	at	de	tre	partier	kan	fiksere	det	diskursive	felt	

på	en	måde,	der	vidner	om	en	hegemonisk	status.	Det	træder	samtidig	frem,	at	der	i	

artikulationen	på	tværs	af	de	tre	partier	i	denne	periode	skabes	et	dem,	der	ikke	kan	

blive	til	os,	hvilket	viser	sig	i	den	fiksering,	der	foretages	ud	fra	konstruktionen	af	

midlertidighed	indenfor	artikulationerne.	Artikulationen	vidner	samtidig	her	også	om	en	

umulighed	for	integration	gennem	fikseringen	af	midlertidighed	i	forbindelse	med	

udlændinges	ophold	i	Danmark,	men	også	i	konstruktionen	af	det	dem,	der	ikke	kan	blive	

til	os.	Det	træder	i	den	forbindelse	også	frem	i	artikulationen	af,	at	der	på	tværs	af	de	tre	

partier	også	er	enighed	om	at	knytte	an	til	betegneren	hjælpe	i	nærområdet.	Det	vidner	

om	endnu	en	umulighed	for	integration,	da	der	her	er	tale	om	midlertidigt	ophold,	hvor	

der	nu	udelukkende	hjælpes	i	nærområder,	hvilket	giver	os	blik	for,	at	udlændinge	nu	

ikke	skal	komme	til	Danmark,	men	skal	blive	hvor	de	er,	og	dermed	bliver	integration	
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irrelevant	og	udgår	nu	fra	fikseringen	af	det	diskursive	felt	om	udlændinge-	og	

integrationspolitik.									

	

Det	interessante	bliver	nu	at	undersøge	den	undren,	der	opstår	i	forbindelse	med,	at	

partierne	i	denne	periode	nu	kan	samles	om	en	fiksering	af,	at	udlændinge	ikke	skal	

integreres	samt	ligeledes	at	få	blik	for,	hvorfor	der	i	artikulationen	ikke	længere	

konstrueres	et	dem,	der	gennem	integration	kan	blive	til	os.		

	

Det	interessante	ved	denne	diskursive	fiksering,	hvor	integration	udgår	af	

artikulationen,	kan	vi	få	blik	for	i	perioden	fra	1998-2002,	da	denne	periode	er	

determinerende	for	den	udvikling,	som	bliver	synlig	i	perioden	2015-2019.	

Sammenlignes	de	ækvivalente	betegnere	fra	perioden	1998-2002	med	perioden	fra	

2015-2019,	kan	det	give	blik	for,	hvordan	der	indenfor	det	diskursive	felt	omkring	

udlændinge-	og	integrationspolitik	i	perioden	1998-2002	ikke	skabes	hegemoni,	og	

hvordan	der	i	perioden	2015-2019	nu	skabes	ækvivalente	relationer	på	tværs	af	de	tre	

partier.	Svaret	skal	findes	i	udviklingen	i	meningstilskrivelsen,	som	findes	i	partiernes	

artikulationer.	Iagttages	det,	hvordan	partierne,	i	de	to	separate	perioder,	tilskriver	

mening,	får	vi	blik	for,	at	alle	tre	partier	har	gennemgået	en	udvikling	indenfor	de	

betegnere,	som	de	artikulerer	i	fikseringen	af	det	diskursive	felt.	Vi	vil	herunder	nu	

belyse	udviklingen	på	tværs	af	de	tre	partier.		

	

4.2.4.1 Dansk Folkepartis udvikling 

For	at	få	blik	for	den	udvikling	som	finder	sted	fra	den	første	til	den	anden	periode,	vil	vi	

nu	sammenligne	de	to	perioder	for	de	enkelte	partier.	Derfor	dykker	vi	nu	ned	i	Dansk	

Folkepartis	fiksering	af	det	diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik	

for	begge	perioder.	Begge	perioder	fikserer	det	diskursive	felt	gennem	to	betegnere,	

hhv.	integrationsstop	og	det	danske	samfund,	der	skaber	ækvivalente	relationer	indenfor	

partiets	artikulation.	Disse	ækvivalente	relationer	viser,	at	der	på	tværs	af	perioderne,	

omend,	at	der	ikke	er	tale	om	identiske	betegnere,	som	opstår	i	artikulationen,	fremstår	

en	tematisering	af	det	diskursive	felt	indenfor	netop	disse	to	betegnere.	Det	vidner	

derfor	om,	at	Dansk	Folkeparti	gennemgående	fikserer	udlændinge-	og	

integrationspolitik	gennem	betegneren	integrationsstop,	som	vi	allerede	får	blik	for	i	
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1998,	hvor	betegneren	flygtninge	skal	ikke	integreres	optræder	i	artikulationen.	Det	er	i	

analyserne	gældende	for	begge	perioder	i	Dansk	Folkepartis	artikulation,	at	

tilskrivningen	af	mening	til	de	to	betegnere,	integrationsstop	og	det	danske	samfund	

skabes	gennem	en	tematisering,	der	kredser	om	det	Dansk	Folkeparti	fikserer	som	at	

bevare	Danmark	dansk.	Denne	tematisering	er	en	gennemgående	meningstilskrivelse	

for	Dansk	Folkeparti,	da	de	i	begge	perioder	søger	at	fiksere	det	diskursive	felt,	gennem	

betegnere	som,	et	samlet	samfund	og	ingen	kulturelle	problemer.	Ydermere	fikserer	

Dansk	Folkeparti	i	deres	artikulation	udlændinge,	som	dem	der	skaber	et	delt	samfund	

og	et	samfund	med	kulturelle	problemer.	Dansk	Folkeparti	fikserer	i	deres	artikulation	

udlændinge	som	en	umulighedsbetingelse	for,	at	Danmark	kan	bevares	dansk,	og	at	det	

danske	samfund	kan	optræde	som	et	samlet	samfund,	der	skaber	tillid	og	tryghed	blandt	

den	danske	befolkning.	Dansk	Folkeparti	fikserer	derfor	det	danske	samfund	på	én	

bestemt	måde,	og	vejen	til	at	opnå	denne	fiksering	af	det	danske	samfund	er	et	

integrationsstop.	Derved	får	vi	blik	for,	at	der	gennemgående	i	Dansk	Folkepartis	

artikulation	tilskrives	mening	til	udlændinge-	og	integrationspolitik	gennem	en	

tematisering	af	de	betegnere,	der	skabes	i	deres	artikulation,	som	alle	kredser	om,	at	

udlændinge	ikke	skal	integreres	og	dermed	et	integrationsstop.	Altså	har	vi	fået	blik	for,	

at	der	gennemgående	i	Dansk	Folkepartis	fiksering	ikke	rummes	integration,	da	der	i	

begge	perioder	udelukkende	konstrueres	et	dem,	der	ikke	kan	blive	til	os.	Derfor	er	det	

interessante	ved	Dansk	Folkeparti,	at	der	ikke	sker	den	store	ændring.		

	

4.2.4.2 Venstres udvikling 

Sammenlignes	Venstres	artikulation	for	begge	perioder,	får	vi	blik	for,	at	Venstres	

fiksering	af	det	diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik	sker	gennem	

to	forskellige	betegnere,	som	udvikler	sig	fra	den	første	periode	til	den	anden.	I	første	

periode	kredser	Venstres	artikulation	om	to	overordnede	betegnere,	som	optræder	i	

form	af	en	stram	udlændingepolitik	og	beskæftigelse.	Vi	får	i	første	periode	blik	for,	at	en	

stram	udlændingepolitik	blandt	andet	fikseres	gennem	en	konstruktion	af,	at	

tilstrømningen	af	flygtninge	skal	pauses,	pause	i	tilstrømningen	af	flygtninge	og	at	

flygtninge	skal	hjælpes	i	nærområder.	Denne	fiksering	understøttes	af	en	yderligere	

fiksering	af	det	diskursive	felt	gennem	betegneren	beskæftigelse,	som	i	Venstres	

artikulation	efterlader	rum	til,	at	de	udlændinge	der	kommer	til	Danmark	for	at	arbejde	
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og	yde	samt	bidrage	til	samfundet	potentielt	har	muligheden	for	at	blive	integreret	i	det	

danske	samfund.	Tematiseringen	omkring	beskæftigelse	indenfor	det	diskursive	felt	får	

vi	nu	blik	for,	ikke	optræder	som	en	bærende	betegner	i	den	anden	periode,	hvor	

betegneren	stram	udlændingepolitik	nu	determinerer	Venstres	artikulation	og	fiksering	

af	det	diskursive	felt.	Vi	har	fået	blik	for,	at	denne	fiksering	sker	gennem	en	

meningstilskrivelse,	som	fikserer	det	diskursive	felt	gennem	en	række	af	de	samme	

betegnere,	der	også	tidligere	optrådte	i	Venstres	fiksering	af	betegneren	stram	

udlændingepolitik.	I	den	anden	periode	tilskriver	Venstre	stadig	mening	til	stram	

udlændingepolitik	gennem	færre	flygtninge	og	hjælp	i	nærområderne.	Vi	får	nu	også	blik	

for,	at	Venstre	tilskriver	mening	til	det	diskursive	felt	gennem	betegneren	have	flere	

flygtninge	til	at	vende	tilbage,	hvilket	vidner	om,	at	Venstre	i	denne	perioder	nu	også	

tilskriver	mening	til	stram	udlændingepolitik	gennem	en	tematisering	af,	at	udlændinge	

skal	opholde	sig	i	Danmark	midlertidigt.	Vi	får	samtidig	blik	for,	at	Venstre	i	den	anden	

periode	fikserer	stram	udlændingepolitik	gennem	en	fiksering	af,	at	reglerne	skal	

skærpes	for	at	kunne	få	permanent	ophold.	Vi	har	altså	gennemgående	fået	blik	for,	at	

Venstre	i	første	periode	tilskriver	mening	til	det	diskursive	felt	gennem	stram	

udlændingepolitik	og	beskæftigelse,	men	at	de	i	den	anden	periode	nu	fikserer	det	

diskursive	felt	gennem	betegneren	en	stram	udlændingepolitik.	Med	denne	udvikling	får	

vi	ligeledes	blik	for,	at	Venstre	konstruerer	dem	forskelligt,	hvilket	også	vidner	om	en	

udvikling	i	meningstilskrivelsen.	Hvor	Venstre	i	første	periode	konstruerer	et	dem,	der	

gennem	bidrag	og	beskæftigelse	kan	blive	til	os,	konstruerer	den	anden	periodes	

artikulationer	et	dem,	der	skal	forsørge	sig	selv,	mens	de	opholder	sig	i	Danmark,	men	at	

dette	dem	konstrueres	som	et	dem,	der	udelukkende	opholder	sig	i	Danmark	

midlertidigt	med	henblik	på	hjemsendelse.		

	

4.2.4.3 Socialdemokratiets udvikling  

Som	det	har	været	tilfældet	med	Dansk	Folkeparti	og	Venstre,	vil	vi	ligeledes	iagttage,	

hvilken	udvikling	Socialdemokratiets	artikulation	har	gennemgået	i	perioden	1998-

2002	og	til	perioden	2015-2019.	Vi	får	i	analysen	af	Socialdemokratiets	artikulation	fra	

den	første	periode	blik	for,	at	de	fikserer	det	diskursive	felt	gennem	den	samlende	

betegner	integration.	Det	blev	fundet,	at	artikulationen	i	den	første	periode	kredser	om	

en	konstruktion	af,	at	udlændinge	skal	integreres	i	det	danske	samfund.	
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Socialdemokratiets	artikulation	tilskriver	mening	til	konstruktionen,	gennem	en	

fiksering	af,	at	integration	skal	sikre,	at	der	ikke	skabes	social	lagdeling	og	ghettoer.	

Ydermere	får	vi	blik	for,	at	integrationen	skal	fikseres	som	menneskeligt,	hvilket	blandt	

andet	fikseres	gennem	en	konstruktion	af,	at	integrationsydelsen	skal	hæves,	og	at	

indvandrere	skal	integreres	på	det	danske	arbejdsmarked.	Med	fikseringen	af,	at	

udlændinge	skal	integreres	på	det	danske	arbejdsmarked,	får	vi	blik	for	at	dele	af	

Socialdemokratiets	artikulation	tematiseres	gennem	beskæftigelse,	som	i	

Socialdemokratiets	artikulation	bidrager	til	bedre	og	mere	menneskelig	integration,	der	

fikseres	som	konstruktioner,	der	skal	medvirke,	at	forskellen	på	dem	og	os	mindskes.	Vi	

får	i	den	anden	periode	blik	for,	at	Socialdemokratiet	søger	at	fiksere	det	diskursive	felt	

omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik	gennem	to	nye	overordnede	betegnere,	

stram	udlændingepolitik	og	den	danske	befolkning.	Da	ingen	af	disse	betegnere	optræder	

i	artikulationen	fra	den	første	periode,	vidner	dette	om	en	udvikling	i	

Socialdemokratiets	fiksering	af	det	diskursive	felt,	der	understøttes	af	måden,	hvorpå	

artikulationerne	tilskriver	mening	til	betegnerne.	Analysen	giver	os	blik	for,	at	

Socialdemokratiet	tilskriver	mening	til	betegneren	stram	udlændingepolitik	gennem	en	

fiksering	af,	at	den	stramme	udlændingepolitik	skal	sikre,	at	flygtninge	vender	hjem	

såfremt	de	har	mulighed	for	dette,	at	udlændinge	skal	hjælpes	i	nærområderne	og	ikke	i	

Danmark,	samt	at	der	skal	ske	en	stramning	i	reglerne	for,	hvornår	man	kan	tildeles	asyl.	

Vi	får	samtidig	blik	for,	at	der	i	artikulationen	lægges	vægt	på,	at	udlændinge	skal	

bidrage	og	forsørge	sig	selv.	Hvor	artikulationen	i	den	første	periode	fikserede	

integration	gennem	tiltag	omkring	beskæftigelse,	fikseres	beskæftigelse,	og	dermed	

også	den	enkelte	udlændings	evne	til	at	kunne	forsørge	sig	selv,	som	en	betingelse	for	at	

kunne	opnå	midlertidig	ophold	i	Danmark.	Dermed	optræder	beskæftigelse	ikke	

længere	som	en	betingelse	for	potentielt	at	blive	integreret.	Vi	får	blik	for	en	udvikling	i	

måden,	hvorpå	Socialdemokratiet	tematiserer	beskæftigelse,	i	relation	til	integration	

eller	midlertidigt	ophold.	Betegneren	en	stram	udlændingepolitik,	og	måden	hvorpå	den	

fikseres,	forankres	i	Socialdemokratiets	artikulation	om,	hvad	der	konstrueres,	som	det	

danskerne	er	enige	i	og	dermed	også	deres	fiksering	af	den	danske	befolkning.	Vi	får	her	

blik	for	en	udvikling	indenfor	fikseringen	af	det	diskursive	felt	mellem	de	to	perioder.	

Hvor	det	diskursive	felt	tidligere	blev	fikseret	gennem	integration,	bliver	det	nu	fikseret	

gennem	stram	udlændingepolitik,	der	hviler	på	midlertidigt	ophold,	hvilket	vidner	om	et	

stort	skred	i	Socialdemokratiets	artikulation	indenfor	det	diskursive	felt	omkring	
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udlændinge-	og	integrationspolitik.	Den	ovennævnte	udvikling	skaber	ligeledes	nye	

muligheder	for	konstruktionen	af	dem	og	os	i	Socialdemokratiets	artikulation.	Hvor	

Socialdemokratiet	i	den	første	periode	udelukkende	konstruerer	et	dem	der	kan	blive	til	

os,	får	vi	i	den	anden	periode	blik	for,	at	der	konstrueres	et	dem,	der	ikke	kan	blive	til	os.	

Denne	udvikling	konstrueres	ved	den	udvikling,	som	Socialdemokratiet	har	gennemgået	

fra	at	fiksere	det	diskursive	felt	gennem	betegneren	integration	og	til	i	den	anden	

periode	at	fiksere	feltet	gennem	en	stram	udlændingepolitik	og	den	danske	befolkning.								

	

Vi	har	nu	fået	blik	for,	hvordan	partiernes	individuelle	artikulation	fikserer	det	

diskursive	felt	gennem	begge	perioder.	Vi	kan,	med	afsæt	i	ovenstående,	iagttage	at	

partierne	alle	fikserer	det	diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik	

gennem	en	fiksering	af,	at	opholdstilladelser	for	udlændinge	i	Danmark	skal	være	

midlertidige.	Samtidig	har	vi	dog	også	fået	blik	for,	at	de	tre	partiers	artikulation	på	

tværs	af	hinanden	tilskriver	mening	til	forskellige	betegnere,	som	dermed	også	skaber	

en	forskel	i	deres	fikseringer	af	det	diskursive	felt.	Venstre	og	Socialdemokratiet	knytter	

begge	an	til	beskæftigelse,	da	der	i	deres	artikulation	skabes	betegnere,	som	begge	

fikserer	det	diskursive	felt	gennem	betegneren	forsørge	sig	selv.	Vi	finder	samtidig	også	

en	fælles	fiksering	for	Dansk	Folkeparti	og	Socialdemokratiet	i	deres	fiksering	af	det	

diskursive	felt	gennem	betegneren	den	danske	befolkning,	som	de	begge	knytter	an	til	

gennem	betegnere	som	national	selvbestemmelse	og	en	politik	som	danskerne	er	enige	i.			

	

4.2.5 Midlertidigheden skaber hegemonien   

Som	beskrevet	ovenfor,	giver	analysen	os	blik	for,	at	alle	tre	partier	søger	at	fiksere	det	

diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik	gennem	betegneren	

midlertidigt	ophold.	Da	alle	tre	partiers	artikulation	søger	at	tilskrive	mening	til	denne	

betegner,	vidner	dette	om,	at	der	indenfor	det	diskursive	felt	nu	kun	skabes	en	diskursiv	

position,	som	gennem	betegneren	midlertidigt	ophold	fikserer	det	diskursive	felt.	Da	

betegneren	midlertidigt	ophold	samtidig	konstruerer	et	dem,	der	ikke	kan	blive	til	os,	kan	

der	samtidig	argumenteres	for,	at	denne	diskursive	position,	der	opstår	på	tværs	af	de	

tre	partiers	artikulation,	knytter	an	til	den	samme	subjektposition,	og	fikserer	her	det	

diskursive	felt	gennem	en	konstruktion,	hvor	der	ikke	ønskes,	at	udlændinge	skal	

integreres	i	det	danske	samfund	og	dermed	blive	til	konstruktionen	af	os.	Fikseringen	af,	
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at	det	konstruerede	dem	ikke	kan	blive	til	os,	fikseres	ligeledes	gennem	en	række	andre	

betegnere,	der	optræder	i	artikulationen,	som	skal	sikre,	at	udlændinge	skal	hjælpes	i	

nærområderne,	hvilket	vidner	om	en	fiksering	af	feltet,	hvor	udlændinge	som	

udgangspunkt	ikke	skal	tage	ophold	i	Danmark.	Med	denne	konstruktion	fikseres	

udlændinges	hjem	ligeledes	på	en	måde,	hvor	udlændinges	hjem	er	deres	oprindelige	

hjemland,	og	dermed	ikke	er	Danmark.	Da	der	i	det	diskursive	felt	omkring	udlændinge-	

og	integrationspolitik	i	perioden	2015-2019	udelukkende	knyttes	an	til	

midlertidigheden,	hvorimod	der	i	perioden	fra	1998-2002	knyttes	an	til	forskellige	

betegnere	indenfor	det	diskursive	felt,	kan	der	argumenteres	for,	at	der	nu	skabes	

hegemoni	indenfor	det	diskursive	felt	i	perioden	2015-2019,	da	de	betegnere	der	

optræder	i	perioden	fra	1998-2002,	fremstod	modstridende	indenfor	fikseringerne	af	

det	diskursive	felt,	nu	knytter	an	til	en	fælles	fiksering	i	form	af	fikseringen	midlertidigt	

ophold.	Det	interessante	bliver	derfor	at	iagttage,	hvorfor	der	dannes	et	grundlag,	

hvorfra	der	kan	opnås	hegemoni.	Som	beskrevet	tidligere,	får	vi,	i	sammenligningen	af	

Socialdemokratiets	artikulation	i	perioden	fra	1998-2002	med	perioden	fra	2015-2019,	

blik	for,	at	Socialdemokratiets	artikulation	udvikler	sig	i	langt	højere	grad	end	de	andre	

to	partiers	artikulation	gør.	Vi	ser	det	for	eksempel	i	Socialdemokratiets	artikulation	fra	

den	første	periode,	hvor	de	fikserer	integration	med	betegneren	menneskeligt.	Det	blev	

fundet,	at	såfremt	integrationen	ikke	levede	op	til	Socialdemokratiets	fiksering	af	

menneskeligt,	ville	ikke	menneskeligt	fremstå	som	en	umulighedsbetingelse	for	

integration.	Generelt	for	den	udvikling,	som	vi	ser	i	Socialdemokratiets	artikulation,	er,	

at	integration	forsvinder	og	i	forlængelse	heraf	forsvinder	også	umulighedsbetingelsen	

for	integration,	da	integration	ikke	længere	er	en	bærende	betegner	i	partiets	

artikulation	i	perioden	2015-2019.	Derfor,	hvis	partiet	ikke	længere	fikserer	integration	

som	en	del	af	det	diskursive	felt,	vil	de	muligheds-	og	umulighedsbetingelser,	der	før	

optræder	i	artikulationen	ikke	længere	være	til	stede.		

	

Videre	vil	det,	at	integration	ikke	længere	optræder	i	artikulationen,	skabe	det	grundlag	

der	gør,	at	der	nu	kan	skabes	hegemoni	indenfor	det	diskursive	felt.	Når	integration	ikke	

længere	er	til	stede	i	artikulationen	konstrueres	der,	samtidig	med	betegneren	

midlertidigt	ophold,	også	et	dem,	der	ikke	kan	blive	til	os.	Dette	dem	får	vi	også	blik	for	i	

både	Venstres	og	Dansk	Folkepartis	artikulation	for	samme	periode.	Hvilket	derfor	

vidner	om	en	fælles	fiksering	indenfor	det	diskursive	felt,	som	dermed	viser	os,	at	begge	
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partier	skaber	ækvivalente	relationer	med	de	betegnere,	som	vi	får	blik	for	i	

Socialdemokratiets	artikulation,	og	derfor	er	medvirkende	til	den	hegemoni,	der	skabes	

indenfor	det	diskursive	felt	på	tværs	af	de	tre	partier.	Denne	hegemoni	kulminerer	med	

det,	vi	fik	blik	for	i	afhandlingens	semantiske	analyse,	hvor	alle	tre	partier	stemmer	for	

L140,	og	dermed	også	vedtager	denne	lovændring,	som	går	under	navnet	

Paradigmeskiftet.	Vi	får	i	den	semantiske	analyse	indsigt	i	de	lovændringer	som	

foretages,	og	vi	kan	i	den	forbindelse	se	de	betegnere,	som	vi	får	blik	for	i	de	tre	partiers	

artikulation	også	genoptræder	her.	Da	L140	indebærer	en	lovændring	om,	at	

opholdstilladelser	skal	være	midlertidige,	at	udlændinge	skal	opkvalificeres	til	at	vende	

hjem,	såfremt	det	er	muligt,	og	at	begrebet	integration	ikke	længere	er	en	bærende	

betegner.	Da	disse	lovtiltag	også	optræder	på	tværs	af	partiernes	artikulation,	vidner	

dette	om,	at	hegemonien	indenfor	det	diskursive	felt	kulminerer	med	vedtagelsen	af	

denne	lov.	Den	semantik	L140	giver	os	blik	for,	sammenholdt	med	den	artikulation	der	

skabes	af	partierne,	efterlader	os	spørgsmålet	om,	hvem	der	har	skabt	den	oprindelige	

fiksering	for	denne	udvikling?	Sammenholdes	semantikanalysens	iagttagelser	af,	

hvordan	der	løbende	i	perioden	fra	1998-2019	konstrueres	nye	konstruktioner	af	et	

dem,	der	over	perioden	mødes	af	skærpede	betingelser	for	at	kunne	blive	til	det	dem,	

der	kan	blive	til	os,	med	analysen	af	Dansk	Folkepartis	artikulationer	fra	

diskursanalysens	to	perioder	hhv.	1998-2002	og	2015-2019,	kan	der	argumenteres	for,	

at	Dansk	Folkepartis	fiksering	af	et	dem,	der	ikke	skal	blive	os	har	været	en	faktor	i	den	

udvikling,	der	både	sker	i	semantikken	og	i	artikulationen.	Dette	efterlader	plads	til,	at	

der	kan	argumenteres	for,	at	den	diskursive	fiksering	af	udlændinge-	og	

integrationspolitik,	som	ikke	rummer	integration,	oprindeligt	blev	konstrueret	af	Dansk	

Folkeparti	i	denne	periode,	hvilket	derfor	vidner	om,	at	Dansk	Folkeparti	har	skabt	den	

fiksering	af	det	diskursive	felt,	som	de	resterende	to	partier	nu	knytter	an	til	med	

vedtagelsen	af	L140.	Vi	har	nu	fået	blik	for	den	gennemgående	udvikling,	der	har	skabt	

muligheden	for	den	hegemoniske	status	indenfor	det	diskursive	felt	omkring	

udlændinge-	og	integrationspolitik	på	tværs	af	de	tre	partier	Socialdemokratiet,	Venstre	

og	Dansk	Folkeparti.			
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5.0 Er midlertidigheden dét folket vil have? 

I	dette	afsnit	vil	vi	med	udgangspunkt	i	afhandlingens	analyse	diskutere,	hvorvidt	der,	

indenfor	de	diskursive	kampe	samt	semantiske	udvikling,	er	flere	ting	på	spil	end	det,	

som	analysen	har	blik	for.	I	afhandlingens	semantiske	analyse	fik	vi	blik	for,	hvordan	

der	i	semantikken	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik	konstrueres	et	os	og	et	

dem.	Ydermere	fik	vi	blik	for,	at	semantikken	konstruerer	en	række	betingelser,	som	det	

konstruerede	dem	skal	leve	op	til	for	at	kunne	komme	i	betragtning	til	at	blive	til	det	

konstruerede	os.	Disse	semantiske	konstruktioner	efterlader	plads	til,	at	vi	kan	undre	os	

over,	hvorvidt	disse	konstruktioner	i	virkeligheden	kan	iagttages,	som	dét	Laclau	og	

Mouffe	beskriver	som	populisme	(Laclau	&	Mouffe,	2002).	Vi	vil	derfor	diskutere,	

hvordan	begrebet	populisme	også	kan	argumenteres	for,	som	værende	på	spil	indenfor	

dette	politiske	område.	Afhandlingens	analyse	gav	os	blik	for,	hvilke	betingelser	den	

enkelte	udlænding	skal	leve	op	til,	for	at	kunne	komme	i	betragtning	til	at	kunne	blive	til	

os.	Dette	efterlader	os	med	en	undren,	da	disse	betingelser	kan	iagttages	som,	det	

Luhmann	beskriver	som	anden	ordens	strategier	(Luhmann,	1997),	der	søger	at	styre	på	

andres	selvstyring.	Vi	vil	derfor	ligeledes	indlede	en	diskussion	af,	hvorvidt	analysens	

fremanalyserede	krav	til	de	enkelte	udlændinge	kan	iagttages	som	anden	ordens	

strategier.	Vi	vil	med	udgangspunkt	i	det	ovenstående	indlede	en	diskussion	af,	hvilken	

magtrelation	der	opstår,	som	et	resultat	af	de	anden	ordens	strategier	der	optræder,	og	

hvilke	umulighedsbetingelser	magten	skaber	for	kommunikationen.		

	

5.1 Folket i folket der genoptræder 
Som	nævnt	ovenfor,	efterlod	konstruktionen	af	os	og	dem	en	undren	om,	hvorvidt	disse	

konstruktioner	kunne	iagttages	som	dét,	Laclau	&	Mouffe	beskriver	som	populisme.	

Laclau	&	Mouffe	beskriver	selv	begrebet	populisme	som	en	række	af	artikulationer,	der	

fikserer	folket	på	en	særlig	måde	ved	at	tilskrive	folket	bestemte	erkendelseshorisonter.	

Dermed	konstrueres	et	bestemt	folk	på	en	måde,	hvor	der	konstrueres	kontingente	

meninger	og	behov	blandt	hele	befolkningsgrupper.	Dette	betyder,	at	der	tilskrives	en	

særlig	mening	til	et	folk,	som	udelukkende	lader	sig	fiksere	igennem	artikulatoriske	

konstruktioner.	Folket	bliver	derfor	et	udtryk	for	et	konstrueret	verdensbillede,	som	

kan	iagttages	i	politisk	kommunikation.	Semantikken	omkring	udlændinge-	og	
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integrationspolitik	konstruerer	dem	og	os	med	udgangspunkt	i	bestemte	

meningstilskrivelser,	derfor	kan	det	diskuteres,	hvorvidt	denne	meningstilskrivelse	

artikuleres	ud	fra	en	kontingent	fiksering	af	os	og	dem.	Da	konstruktionen	af	os	og	dem	

kunne	have	været	anderledes,	vidner	dette	om	en	kontingent	meningstilskrivelse	til	et	

folk,	hvorfor	dette	kan	belyses	med	Laclau	&	Mouffes	begreb	populisme.	I	den	

analyserede	semantik	har	det	vist	sig,	at	der	optræder	flere	konstruktioner	af	dem	og	os	

i	takt	med,	at	vi	bevæger	os	længere	frem	på	arkivets	tidslinje.	Dette	vidner	om,	at	der	i	

takt	med	udviklingen	i	konstruktionen	af	dem	og	os	tilskrives	ny	mening	til	

konstruktionerne,	hvilket	også	bidrager	til	konstruktionen	af	forskellen	på	os	og	dem.	

Det	faktum,	at	der	i	analysen	iagttages	en	semantisk	udvikling	i	konstruktionen,	vidner	

om,	at	det	konstruerede	os	og	dem	ikke	er	andet	end	kontingente	konstruktioner,	som	

altid	kunne	have	været	fikseret	anderledes.	Konstruktionen	og	meningstilskrivelsen	til	

os	og	dem	kan	derved	ses	som	forsøg	på	at	fiksere	et	folk	på	en	måde,	hvor	man	søger	at	

potentialisere	fremtiden	på	en	bestemt	måde.	Det	kan	derfor	diskuteres,	hvorvidt	det	

konstruerede	os	og	dem	vidner	om	en	iagttagelse	af,	hvilket	folk	der	fikseres	som	dét	

folk,	der	skal	være	i	Danmark,	og	dermed	udgør	en	del	af	den	fremtidige	danske	

befolkning.	Konstruktionen	af	os	og	dem	er	samtidigt	en	distinktion	inden	i	selve	folket,	

hvor	folket	her	ikke	fungerer	som	én	samlet	betegner,	men	derimod	rummer	flere	folk	i	

folket.	Der	skabes,	grundet	distinktionen	mellem	os	og	dem,	altså	et	os,	der	fikseres	som	

dét	folk,	der	viser	sig	i	iagttagelsen	af,	hvem	der	skal	være	i	Danmark,	og	et	dem	der	ikke	

lever	op	til	forestillingen	om	dét	folk,	der	skal	være	i	Danmark.	Gennem	

meningstilskrivelsen	til	de(t)	konstruerede	folk	i	folket,	altså	det	konstruerede	os	og	

dem,	kan	det	ligeledes	iagttages,	at	der	i	semantikken	tilskrives	de	folk	bestemte	

fikserede	egenskaber	og	forskelle,	der	determinerer	hvorvidt	det	konstruerede	dem	kan	

blive	til	os.	Det	kan	dog	diskuteres,	hvorvidt	denne	konstruktion	af	folket	skaber	

umulighedsbetingelser	for	konstruktionen	af	et	dem,	der	kan	blive	til	os,	da	

konstruktionen	blot	vil	genoptræde	på	distinktionens	inderside.	Såfremt	det	

konstruerede	dem	knytter	an	og	lever	op	til	betingelserne	for	at	kunne	iagttages	på	

forskellens	inderside,	kan	det	diskuteres,	at	dette	vil	resultere	i	dét,	som	beskrives	

gennem	begrebet	re-entry	(Luhmann,	1993:485).	Da	det	konstruerede	dem	ikke	

forsvinder	i	kommunikationen,	men	blot	genoptræder	på	forskellens	inderside	og	på	

den	måde	kan	det	diskuteres,	at	der	opstår	en	umulighed,	da	den	tidligere	konstitutive	

yderside	blot	genoptræder	på	indersiden,	hvorfor	forskellen	på	os	og	dem	ikke	
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elimineres,	da	den	i	stedet	genoptræder.	Genoptrædelsen	vil	finde	sted,	som	et	resultat	

af	konstruktionen	af	et	os,	der	lader	sig	betegne	ved	ikke	at	være	et	dem.	Derfor	vil	det	

konstruerede	dem	eksistere	i	kommunikationen,	lige	så	længe	der	konstrueres	et	os.	

Dette	fremgår	af	nedenstående	illustration.		

	
Afhandlingens	analyse	giver	os	blik	for,	at	muligheden	for	at	udvikle	sig	fra	at	være	det	

konstruerede	dem	til	at	blive	det	konstruerede	os	udgår	af	semantikken.	I	takt	med	at	

begrebet	integration	udgår	af	semantikken,	kan	det	diskuteres,	om	den	problematik	der	

rejses	i	forbindelse	med	integrationen	af	udlændinge	løses,	da	det	i	semantikken	

indenfor	L140	blev	iagttaget,	at	formålet	med	lovgivningen	ikke	længere	er	integration,	

men	derimod	at	sende	udlændinge	hjem.	Der	konstrueres	et	dem	der	kan	sendes	hjem,	

som	nu	optræder	på	forskellens	konstitutive	inderside	og	det	kan	derfor	nu	diskuteres,	

hvorvidt	der	i	semantikken	i	L140	konstrueres	et	nyt	folk	som,	hvis	de	ikke	er	det	

allerede,	skal	gøres	i	stand	til	at	rejse	hjem	til	deres	respektive	hjemlande.	Der	åbnes	

dermed	op	for	en	diskussion	af,	hvorvidt	den	tidligere	konstruerede	mulighed	for	at	

blive	til	os	ikke	længere	fremgår	af	semantikken	omkring	udlændinge-	og	

integrationspolitik,	men	at	semantikken	omkring	dette	politiske	område	nu	

udelukkende	baseres	på	en	konstruktion	af,	et	dem	der	kan	sendes	hjem,	og	et	dem	der	

ikke	kan	blive	sendt	hjem.		

	

5.3 Folkets magt 
Med	ovenstående	iagttagelser	står	det	altså	klart,	ligesom	vi	også	har	fremanalyseret	i	

diskursanalysen,	at	der	er	en	politisk	enstemmighed	og	dertil	en	hegemonisk	tilslutning	

til,	at	det	konstruerede	dem	ikke	længere	skal	integreres	og	blive	til	det	konstruerede	os.	
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I	den	forbindelse	bliver	det	interessant	at	diskutere	om	de	værktøjer,	der	i	semantikken	

anvendes	til	at	konstruere	henholdsvis	os	og	dem,	samt	dem	der	kan	sendes	hjem,	og	dem	

der	ikke	kan	sendes	hjem,	udgør	dét,	som	Luhmann	beskriver	som	anden	ordens	

strategier,	der	udmønter	sig	i	teknologier,	der	søger	at	styre	konstruktionerne	af	folket	

på	en	særlig	måde.	Vi	vil	derfor	i	forlængelse	heraf	diskutere,	hvorvidt	de	

fremanalyserede	lovmæssige	tiltag	kan	iagttages	som	teknologier,	og	hvordan	

anvendelsen	af	disse	påvirker	den	magt,	der	er	på	spil	mellem	lovgivningen	og	folket.	

Det	fremgår	af	den	tidligere	behandlede	semantik,	at	der	opstilles	et	handlingsrum,	

hvori	udlændinge	skal	operere	ud	fra	en	række	opsatte	tiltag,	som	hver	for	sig	søger	at	

sikre,	at	den	enkelte	udlænding	lever	op	til	lovens	iagttagelse	af,	hvordan	det	

konstruerede	dem	skal	agere.	Indenfor	dette	handlingsrum	kan	det	iagttages,	at	

udlændinge	mødes	af	en	række	tiltag,	som	skal	sikre,	at	de	lever	op	til	de	konstruerede	

forventninger	af,	hvad	der	skal	til	for	at	kunne	blive	det	dem,	der	kan	blive	til	os.	Disse	

tiltag	udgøres	blandt	andet	af	danskundervisning,	individuelt	udarbejde	handlingsplaner,	

pointsystemet	samt	erklæringen	om	integration	og	aktivt	medborgerskab.	Der	kan	

argumenteres	for,	at	disse	tiltag	søger	at	styre	på	den	enkelte	udlændings	adfærd	på	en	

måde,	hvor	vedkommende	kan	iagttages	i	konstruktionen	af	os	og	dem.	Det	kan	i	den	

forbindelse	diskuteres,	hvorvidt	disse	tiltag	er	det,	Luhmann	definerer	som	teknologier,	

der	opererer	som	led	i	en	overordnet	anden	ordens	strategi,	der	søger	at	styre	på	den	

enkelte	udlændings	adfærd.	Der	kan	gennemgående	argumenteres	for,	at	det	opstillede	

handlingsrum	potentialiserer	en	bestemt	fremtid,	hvor	den	enkelte	udlændings	adfærd	

styres	til	at	være	lig	lovens	konstruktion	af	folkets	adfærd.	Dermed	søges	en	bestemt	

fremtid	fikseret,	hvor	loven	søger	at	sikre,	hvem	der	skal	være	en	del	af	denne	

potentialiserede	fremtid.	Da	handlingsrummet	søger	at	styre	på	de	enkelte	udlændinge,	

således,	at	deres	adfærd	styres	til	at	passe	ind	i	konstruktionen	af	den	potentialiserede	

fremtid,	konstrueres	der	også	en	mulighed	for,	at	der	skabes	udlændinge,	hvis	adfærd	

ikke	knytter	an	til	handlingsrummets	potentialiserede	fremtid.	I	den	forbindelse	kan	det	

diskuteres,	at	om	end	det	handlingsrum,	der	konstrueres	af	teknologierne,	søger	at	sikre	

en	bestemt	adfærd	hos	udlændinge,	så	skabes	der	i	handlingsrummet	muligheden	for	at	

sortere	mellem	udlændinge,	hvis	adfærd	ikke	passer	på	konstruktionen,	og	udlændinge	

hvis	adfærd	kan	styres	til	at	stemme	overens	med	konstruktionen	af	folket.	Dermed	kan	

det	diskuteres,	at	teknologierne,	og	det	dertilhørende	handlingsrum,	ikke	blot	styrer	på	

adfærden,	men	som	også	sorterer	de	udlændinge	fra,	der	ikke	passer	på	konstruktionen.	
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Med	udgangspunkt	i	handlingsrummet,	synes	der	altså	at	være	et	magtforhold	på	spil	

mellem	lovgivningen	og	udlændinge,	som	man	kan	argumentere	for	opererer	ud	fra	

distinktionen	styrer	/	styret.	Der	synes	at	være	en	relation	på	spil,	hvor	lovgivningen	

agerer	som	den	styrende	aktør	og	den	enkelte	udlænding	som	den	styrede,	hvor	

konstruktionen	af	det	dem	der	kan	blive	til	os,	og	det	dem	der	ikke	kan	blive	til	os	

konstrueres	af	kontingente	betegnere,	og	dermed	kunne	have	været	fikseret	anderledes,	

er	lovgivning	derimod	mere	fast	forankret,	da	den	iagttager	gennem	distinktionen	ret	/	

uret.	Distinktionen,	lovgivningen	iagttager	gennem,	er	altså	om	noget	er	ret	eller	uret.	På	

den	måde	åbnes	der	op	for	en	diskussion	af,	hvem	der	reelt	har	magten.	Lovgivningen	

beskæftiger	sig	med	konstruktioner	af	os	og	dem,	og	iagttager	på	den	måde	også,	hvem	

der	kan	leve	op	til	betingelserne	herfor.	Det	kunne	i	den	forbindelse	være	oplagt	at	

antage,	at	lovgivningen	er	den	magtoverlegne.	Det	kan	videre	diskuteres,	hvorvidt	det	er	

den	enkelte	udlænding	i	virkeligheden	er	den	magtoverlegne,	såfremt	magtrelationen	

iagttages	gennem	Luhmanns	magtbegreb	(Andersen	&	Pors,	2018).	Luhmann	definerer	

magt	som	det	at	lede	andres	frihed	og	ved,	at	den	magtoverlegne	læsser	kompleksitet	

over	på	den	magtunderlegne.	Vi	har	gennemgående	iagttaget,	hvordan	ovenstående	

lovgivninger	ekspliciterer	betingelser,	der	skal	opfyldes	for,	at	den	enkelte	udlænding	

kan	blive	en	del	af	det	konstruerede	dem,	der	kan	blive	os.	På	den	måde	kan	det	

iagttages,	hvordan	lovgivningen	læsser	kompleksitet	over	på	den	enkelte	udlænding.	

Den	enkelte	udlænding	står	da	tilbage	med	anknytningsmuligheder	for	at	blive	det	

konstruerede	os,	det	kan	dog	diskuteres,	i	hvilken	grad	valgfriheden	er	til	stede,	og	hvor	

den	dertilhørende	magt,	om	at	være	styrer	/	styret,	placeres.		

	

Det	fremgår	af	afhandlingens	analyse,	at	det	med	Integrationsloven	fra	1998	var	første	

gang,	at	der	bliver	reguleret	på	integrationsområdet.	Særligt	for	denne	lovgivning	er,	at	

der	blandt	andet	bliver	udarbejdet	individuelle	handlingsplaner,	som	tager	

udgangspunkt	i	den	enkelte	udlændings	ønsker	og	forudsætninger,	der	skal	øge	

sandsynligheden	for,	at	udlændinge	kan	integreres	og	iagttages	som	dét	os,	som	

lovgivningen	samtidigt	konstruerer.	Det	kan,	ved	inkluderingen	af	udlændinge	i	

integrationsprocessen,	argumenteres	for,	at	integrationen	af	udlændinge	i	1998	bærer	

præg	af	en	proces,	der	overlader	en	høj	grad	af	selvstyring	til	udlændingen	over	sin	egen	

integrationsproces.	Dette	vidner	om,	at	magtforholdet	mellem	staten	og	udlændinge	i	

denne	periode	opererer	ud	fra	en	magtrelation,	hvor	staten	ved	afgivelsen	af	den	



Cand.soc. Politisk Kommunikation og Ledelse  D. 17. Maj 2021 
Copenhagen Business School   
 

   118/150 
 
 

fuldkomne	magt	over	integrationsprocessen	af	udlændinge	formår	at	læsse	

kompleksiteten	omkring	integrationsprocessen	over	på	den	enkelte	udlænding.	Derved	

øger	staten,	ifølge	Luhmanns	magtbegreb,	deres	magtpotentiale	ved,	at	staten	da	styrer	

på	den	enkelte	udlændings	selvstyring	med	henblik	på,	at	udlændinge	i	denne	periode	

selv	konstruerer	det	handlingsrum,	der	skal	sikre,	at	vedkommende	kan	integreres	i	det	

danske	samfund	og	dermed	kunne	iagttages	som	det	konstruerede	os.	Iagttages	der	

videre	i	afhandlingens	analyserede	semantik,	kan	det	iagttages,	at	der	i	perioden	fra	

2002	til	2019	tilføjes	yderligere	teknologier	i	handlingsrummet.	Det	bliver	blandt	andet	

iagttaget,	at	der	konstrueres	en	teknologi	i	form	af	pointsystemet.	Med	konstruktionen	af	

pointsystemet	kan	der	argumenteres	for,	at	magtrelationen	mellem	stat	og	udlændinge	

udvikles,	da	det	kan	diskuteres,	hvorvidt	statens	magtpotentiale	forskydes	gennem	

pointsystemet.	Eftersom	pointsystemet	er	konstrueret	på	en	måde,	hvor	der	kun	er	én	vej	

til	at	kunne	opnå	de	100	point,	som	er	betinget	for	at	blive	tildelt	permanent	

opholdstilladelse.	Gennem	en	konkretisering	af	hvilke	tiltag	den	enkelte	udlænding	skal	

leve	op	til	for	at	opnå	det	fornødne	antal	point	for	at	kunne	komme	i	betragtning	til	at	

kunne	blive	til	det	konstruerede	os,	kan	det	diskuteres,	hvorvidt	magten	forskydes,	da	

graden	af	selvstyring	for	den	enkelte	udlænding	begrænses	til	kun	at	handle	om	at	

efterleve	de,	af	staten,	opsatte	betingelser.	Afhandlingens	analyse	viser	i	den	

forbindelse,	at	vi	her	får	blik	for,	at	lovgivningen	stopper	med	at	iagttage	den	enkelte	

udlænding	med	individuelle	tiltag,	men	i	stedet	opsætter	generelle	tiltag,	her	udmøntet	i	

et	pointsystem,	som	indeholder	betingelser,	der	fungerer	generaliserende	indenfor	

udlændinges	integrationsproces.	Pointsystemet	mindsker	her	kompleksiteten,	da	

systemet	udelukkende	konstruerer	én	vej	til	permanent	opholdstilladelse	og	på	den	

måde	forskyder	magtpotentialet	sig	mellem	staten	og	den	enkelte	udlænding.	Det	kan	

dog	diskuteres,	at	når	kompleksiteten	mindskes,	åbnes	der	samtidig	op	for	en	ny	

kompleksitet,	som	stadig	fordrer	styring	på	den	enkelte	udlændings	selvstyring.	

Pointsystemet	som	teknologi	opsætter	en	ramme,	som	enten	vil	resultere	i	integration	

eller	udvisning,	og	der	skabes	indenfor	handlingsrummet	for	den	enkelte	udlænding	en	

ny	usikkerhed	omkring	statens	intentioner,	da	pointsystemet	samtidigt	skaber	en	

mulighed	for,	at	udlændinge	kan	blive	udvist.	Usikkerheden	kan	derfor	opstå	for	den	

enkelte	udlænding,	da	dennes	iagttagelser	af	pointsystemet	styrer	den	enkelte	

udlænding	gennem	en	usikkerhed	om,	hvorvidt	staten	med	denne	teknologi	ønsker	

vedkommende	integreret	eller	udvist.	Der	kan	altså	argumenteres	for,	at	denne	
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usikkerhed,	trods	pointsystemets	manglende	kompleksitet,	styrer	på	den	enkelte	

udlændings	selvstyring,	da	vedkommende	vil	operere	i	et	usikkert	spændingsfelt	

mellem	at	iagttage,	hvorvidt	vedkommende	lever	op	til	betingelserne	for	permanent	

opholdstilladelse	eller	ej.	Der	kan	derfor	argumenteres	for,	at	staten,	med	denne	

teknologi,	bevarer	magten	og	dens	potentiale.	Den	enkelte	udlændings	selvstyring	

styres	af	en	konstrueret	usikkerhed	om,	hvordan	vedkommende	kan	blive	til	det	

konstruerede	os.	Dog	optræder	graden	af	frihed	på	en	ny	og	mere	begrænset	måde,	end	

det	var	gældende	i	1998,	hvorfor	der	kan	argumenteres	for,	at	om	end	der	stadig	

konstrueres	usikkerhed	med	teknologien,	så	begrænses	den	enkelte	udlændings	

handlingsrum	til	nu	at	optræde	ved	at	knytte	an	til	den	ene	vej,	som	pointsystemet	

opsætter	for	integration	og	udvisning.	En	yderligere	teknologi,	der	optræder	i	perioden	

fra	2002-2019,	er	teknologien	erklæring	om	integration	og	aktivt	medborgerskab	i	det	

danske	samfund.	Teknologien	opsætter,	som	det	er	tilfældet	med	pointsystemet,	en	

række	generaliserede	betingelser,	som	den	enkelte	udlænding	skal	underskrive	og	

efterleve	for	at	kunne	komme	i	betragtning	til	at	få	permanent	opholdstilladelse	og	

derved	iagttages	som	det	konstruerede	os.	Derved	kan	det	diskuteres,	hvorvidt	friheden	

hos	den	enkelte	udlænding	begrænses	yderligere.	Friheden	hos	den	enkelte	udlænding	

består	ved	enten	at	underskrive	og	efterleve	eller	ikke	at	underskrive	og	efterleve	

erklæringens	bestemmelser.	Men	da	konsekvensen	ved	ikke	at	underskrive	og	efterleve	

erklæringens	bestemmelser	er,	at	den	enkelte	udlænding	ikke	kan	komme	i	betragtning	

til	at	blive	til	det	konstruerede	os,	skabes	der	en	usikkerhed	hos	den	enkelte	udlænding	

om,	hvorvidt	vedkommende	lever	op	til	erklæringens	bestemmelser.	Der	kan	

argumenteres	for,	at	den	enkelte	udlænding	selv	har	magten	til	at	underskrive	og	

efterleve	betingelserne,	men	at	graden	af	frihed	for	at	tilslutte	sig	erklæringen	er	

begrænset	til	det	individuelle	ønske	om	at	ville	være	eller	ikke	at	ville	være	i	Danmark.		

	

Med	de	netop	nævnte	teknologier	fremgår	det,	at	det	konstruerede	handlingsrum	fyldes	

med	teknologier,	der	søger	at	styre	på	den	enkelte	udlændings	selvstyring	samtidigt	

med,	at	graden	af	frihed	hos	udlændinge	begrænses.	Ydermere	kan	det	iagttages,	at	

teknologierne	gradvist	konstruerer	flere	betingelser,	som	udlændinge	skal	leve	op	til	for	

at	kunne	komme	i	betragtning	til	at	kunne	blive	til	det	konstruerede	os.	Fælles	for	

teknologierne	i	denne	periode	er	derfor	en	skelnen	mellem,	hvorvidt	udlændinge	skal	

integreres	eller	udvises.	Der	skabes	løbende	i	perioden	fra	2002-2019	en	forskydning	i	
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magtpotentialet,	hvor	statens	magtpotentiale	løbende	mindskes	i	takt	med,	at	graden	af	

frihed	hos	den	enkelte	udlænding	begrænses.	Derudover	vidner	perioden	om,	at	der	

konstrueres	teknologier,	som	løbende	for	perioden	udvikler	sig	i	en	retning,	der	gør	det	

sværere	for	den	enkelte	udlænding	at	blive	til	det	konstruerede	os.	I	takt	med,	at	

lovgivningen	på	området	gennem	perioden	tilføjer	flere	teknologier,	bliver	graden	af	

selvstyring	mindre,	og	det	kan	i	den	forbindelse	diskuteres,	hvorvidt	staten	er	ved	at	nå	

sit	fulde	magtpotentiale,	da	statens	magtoverlegenhed,	indenfor	Luhmanns	magtbegreb,	

kun	eksisterer	ved,	at	friheden	og	selvstyringen	hos	den	magtunderlegne	stadig	er	

tilstede.	Gennemgående	for	de	ovennævnte	teknologier	er,	at	integrationsbegrebet,	om	

end	at	det	fylder	mindre	og	mindre,	stadigvæk	er	til	stede.	Det	interessante	bliver	i	den	

forbindelse	at	diskutere,	hvad	der	sker	ved	magtrelationen	i	forbindelse	med	

vedtagelsen	af	L140	i	2019,	hvor	integrationsbegrebet	overordnet	glider	ud	af	

lovgivningen.	

	

Som	det	blev	belyst	i	afhandlingens	analyse,	har	L140	til	formål	at	gøre	udlændinges	

ophold	i	Danmark	midlertidige.	Dermed	får	vi	blik	for,	at	denne	lov	markerer	en	

udvikling	indenfor	dette	politiske	område,	hvor	begrebet	integration	hovedsageligt	

fjernes	fra	semantikken,	hvorfor	lovgivningens	konstruerede	teknologier	skaber	et	nyt	

handlingsrum,	hvis	formål	adskiller	sig	fra	den	tidligere	periodes	handlingsrums	

teknologier.	Vi	iagttager	i	L140,	at	lovgivningen	nu	placerer	hjemsendelse	på	forskellens	

konstitutive	inderside.	Et	eksempel	på	dette	er,	at	lovgivningen	nu	konstruerer	en	

teknologi,	hvor	kommunalbestyrelsen	skal	tilbyde	vejledning,	der	har	til	formål	at	

opkvalificere	den	enkelte	udlænding	med	henblik	på	at	kunne	blive	hjemsendt.	Det	kan	i	

den	forlængelse	diskuteres,	at	i	og	med,	at	formålet	med	lovgivningen	nu	er	

hjemsendelse,	da	udvikler	magtrelationen	sig	yderligere.	Hvis	de	foregående	

lovgivninger	beskæftiger	sig	med	varierende	grad	af	styring	af	selvstyring,	kan	det	nu	

iagttages,	at	magtpotentialet	i	L140	udvikles	i	en	retning,	hvor	magtrelationen	mellem	

den	tidligere	magtoverlegne	og	styrende	stat	og	den	magtunderlegne	og	styrede	

udlænding	udlignes,	da	styringen	nu	primært	bevæger	sig	i	retningen	af	at	styre	den	

enkelte	udlænding	imod	lovgivningens	primære	formål,	at	tildele	midlertidige	

opholdstilladelser	med	henblik	på	hjemsendelse.	På	den	måde	kan	der	argumenteres	

for,	at	den	føromtalte	usikkerhed	hos	den	enkelte	udlænding	fjernes,	da	formålet	med	

L140	udelukkende	er	hjemsendelse,	og	ikke	efterlader	rum	til	muligheden	for	
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integration.	Kompleksiteten,	der	tidligere	blev	læsset	over	på	den	enkelte	udlænding	i	

form	af	en	usikkerhed	om	statens	intentioner,	forsvinder	med	denne	lovgivning.	Dette	

kan	bakkes	op	af	argumentet	om,	at	graden	af	frihed	hos	den	enkelte	udlænding	nu	

fjernes,	da	den	enkelte	udlænding	pålægges	at	efterleve	lovgivningens	betingelser,	hvis	

primære	formål	er	hjemsendelse.	Da	denne	frihed	udelades	af	magtrelationen,	kan	det	

diskuteres,	hvorvidt	magtrelationen	nu	lever	op	til	Luhmanns	magtbegreb,	da	dette	

forudsætter,	at	den	magtoverlegne	overlader	magt	ved	at	styre	på	den	magtunderlegnes	

selvstyring.	Og	da	dette	ikke	længere	viser	sig	at	være	tilfældet	i	relationen	mellem	

lovgivningen	og	den	enkelte	udlænding	forskydes	magten	således,	at	lovgivningen	ikke	

fremstår	magtoverlegen.	Der	kan	argumenteres	for,	at	udviklingen,	hen	imod	at	

begrebet	integration	glider	ud	af	semantikken,	er	et	resultat	af	den	udvikling	

afhandlingens	analyse	markerer	i	semantikken	indenfor	udlændinge-	og	

integrationspolitik.	Det	kan	diskuteres,	hvorvidt	den	mindskede	grad	af	frihed	for	den	

enkelte	udlænding,	og	dermed	også	den	mindskede	grad	af	selvstyring,	vidner	om	en	

udvikling,	der	startede	i	2002,	hvor	det	bliver	iagttaget,	at	graden	af	frihed	udviklede	

sig.	Dermed	kan	der	argumenteres	for,	at	L140	igangsættes	af	en	semantik,	der	gennem	

anden	ordens	strategier	løbende	gør	det	sværere	at	leve	op	til	betingelserne	for	at	blive	

iagttaget	som	det	konstruerede	dem,	der	kan	blive	til	det	konstruerede	os.	Med	

konstruktionen,	og	en	stigning	i	antallet,	af	disse	teknologier	kan	det	diskuteres,	at	

udviklingen	hen	mod,	at	integration	glider	ud	af	semantikken	og	erstattes	af	midlertidigt	

ophold	med	henblik	på	hjemsendelse,	hvor	der	ikke	længere	søges	at	konstruere	et	dem	

der	kan	blive	til	os,	er	resultatet	af	en	løbende	udvikling,	der	starter	i	2002.		

	

5.4 Socialdemokratiet i samklang med folket 
Afhandlingens	analyse	giver	os	samtidig	blik	for,	at	Socialdemokratiet	er	dét	parti,	der	

gennemgår	den	største	udvikling,	med	henblik	på	deres	artikulation	og	tilskrivning	af	

mening	til	udlændinge-	og	integrationspolitik,	og	det	vil	derfor	være	interessant	at	

diskutere,	hvorfor	partiet	har	gennemgået	denne	udvikling.	Med	afsæt	i	nedenstående	

og	tidligere	behandlede	citat	udtalt	af	formanden	for	Socialdemokratiet,	Mette	

Frederiksen,	kan	der	argumenteres	for,	at	Socialdemokratiets	udlændinge-	og	

integrationspolitik	er	funderet	i	en	konstruktion	af,	hvad	Socialdemokratiet	mener,	at	

den	danske	befolkning	ønsker.			
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Jeg	føler	mig	overbevist	om,	at	den	måde	vi	kan	vinde	danskernes	tillid,	det	er	ved	

at	føre	en	udlændingepolitik,	som	danskerne	er	enige	i.	Det	gode	ved	

Socialdemokratiet	i	dag	–	efter	vi	har	flyttet	os	–	det	er,	at	nu	er	vi	faktisk	i	

samklang	med	den	store	del	af	danskerne	–	det	var	vi	ikke	tidligere.	(Frederiksen,	

2018).	

	

Med	citatet	kan	der	argumenteres	for,	at	den	udvikling,	som	afhandlingens	analyser	

giver	os	blik	for,	som	Socialdemokratiets	udlændinge-	og	integrationspolitik	gennemgår,	

er	funderet	i	en	konstruktion	af,	hvilken	politisk	kurs,	Socialdemokratiet	antager,	at	den	

danske	befolkning	ønsker,	at	landets	udlændingepolitik	skal	navigere	efter.	Her	kan	det	

diskuteres,	hvorvidt	Socialdemokratiets	udvikling,	og	dermed	også	deres	udlændinge-	

og	integrationspolitiske	retning,	formes	på	baggrund	af	en	populistisk	iagttagelse	af,	

hvad	danskerne	ønsker.	Det	er	videre	interessant	at	diskutere,	hvorvidt	

Socialdemokratiets	politik	indenfor	dette	område	kan	baseres	på	denne	populistiske	

iagttagelse,	da	Socialdemokratiets	konstruktion	af	hvad	danskerne	ønsker,	ikke	udgør	

andet	end	en	konstruktion	af	folket.	Derved	er	den	sandhed,	der	artikuleres	i	citatet,	

hvor	Mette	Frederiksen	udtaler,	at	deres	politiske	retning	nu	er	i	samklang	med	den	

store	del	af	danskerne,	intet	andet	end	en	artikulatorisk	konstruktion.	Derfor	kan	det	

diskuteres,	hvorvidt	Socialdemokratiet	i	virkeligheden	har	udviklet	sig,	eller	hvorvidt	

denne	udvikling	ikke	markerer	andet	end	en	udvikling	i	måden,	hvorpå	de	konstruerer	

den	danske	befolkning	og	deres	ønske	for	en	særlig	udlændinge-	og	integrationspolitisk	

retning.	Videre	er	det	interessant	at	iagttage,	hvor	massiv	en	udvikling	

Socialdemokratiet	har	gennemgået	i	perioden	fra	1998	til	vedtagelsen	af	L140	i	2019.	

Med	udgangspunkt	i	afhandlingens	analyse,	som	giver	os	blik	for,	at	Socialdemokratiet,	

Venstre	og	Dansk	Folkeparti	opnår	hegemoni	omkring	vedtagelsen	af	L140	i	2019,	

vidner	det	samtidig	om,	at	partierne	kan	knytte	an	til	de	samme	betegnere,	som	

betegner	det	diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik.	I	nedenstående	

citat	tager	Socialdemokratiets	daværende	formand,	Poul	Nyrup	Rasmussen	i	1999,	

afstand	til	Dansk	Folkepartis	udlændinge-	og	integrationspolitik,	hvilket	gør	det	endnu	

mere	interessant,	at	partierne	nu	kan	forenes	under	én	samlet	udlændinge-	og	

integrationspolitik.	Derved	kan	der	argumenteres	for,	at	dén	udvikling,	som	

Socialdemokratiet	gennemgår,	ligeledes	er	en	udvikling,	hvor	dét	der	ikke	var	stuerent	i	
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1999,	nu	er	så	stuerent,	at	de	knytter	an	til	den	politik,	som	Dansk	Folkeparti	også	

knytter	an	til.				

	

“Derfor	siger	jeg	til	Dansk	Folkeparti:	Uanset,	hvor	mange	anstrengelser,	man	gør	

sig	-	set	med	mine	øjne	–	stuerene,	det	bliver	I	aldrig!”	(Nyrup,	1999).			

	

Dette	citat,	sammenholdt	med	citatet	fra	Mette	Frederiksen,	vidner	om	en	udvikling	i	

måden,	hvorpå	Socialdemokratiet	konstruerer	folket	og	folkets	ønsker.	

Socialdemokratiet	fikserer	i	1999	Dansk	Folkeparti	og	deres	politik	som	ikke	stuerene,	

men	i	2019	mødes	de	to	partiers	konstruktioner	af	folket,	og	der	skabes	hegemoni.	Det	

kan	derfor	diskuteres,	hvorvidt	dét	folk,	som	Socialdemokratiet	konstruerer	i	2019,	

skaber	en	sammenlignelighed	mellem	de	to	partiers	konstruktioner	af	folket	og	politiske	

retning	indenfor	udlændinge-	og	integrationspolitik.	Hvilket	derfor	kan	vidne	om	en	

mere	ensformig	politisk	overbevisning	indenfor	området,	her	kan	det	så	diskuteres,	om	

den	udvikling	og	ændring,	vi	ser	i	Socialdemokratiet,	er	skabt	gennem	strømninger,	der	

er	opstået	i	konstruktionerne	af	folket.	Som	Mette	Frederiksen	selv	siger,	så	fører	

Socialdemokratiet	nu	en	politik,	som	danskerne	vil	have,	og	dét	danskerne	vil	have,	er	

den	politik,	der	i	1999	blev	karakteriseret	som	ikke	stueren.	Derfor	kan	det	nu	antages	

ud	fra	det	ovenstående,	om	det	så	i	virkeligheden	er	folket,	der	ikke	er	stuerene?	

	

5.5 Udlændinge skal bidrage - ikke integreres   
I	dette	afsnit	vil	vi	med	afsæt	i	afhandlingens	to	analyser	af	henholdsvis	den	semantiske	

udvikling,	den	diskursive	udvikling	og	afhandlingens	diskussion	intervenere	med	hen-

blik	på	at	kunne	belyse,	hvilke	problemstillinger,	som	vi	får	blik	for,	at	der	opstår.	Af-

snittet	vil	tage	form	af	en	3.	ordens	intervention,	som	også	beskrives	som	en	hybrid	

strategi,	hvor	vi	vil	søge	at	problematisere	de	potentielle	problemstillinger,	som	vi	får	

blik	for	i	analyserne	og	i	diskussionen.	Vi	søger	først	at	identificere	mulige	paradokser,	

som	er	på	spil	i	kommunikationen,	hvorefter	vi	vil	foreslå	en	mulig	løsning	på	disse	

identificerede	paradokser.	Vi	er	bevidste	om,	at	vores	intervenering	ikke	kan	fjerne	

umulighederne,	som	vi	får	blik	for	i	analysen,	da	vi	ved	at	bringe	løsninger	i	spil,	kun	vil	

skabe	yderligere	umuligheder.		
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Vores	analyser	giver	blik	for	en	udvikling,	der	i	sidste	ende	medfører,	at	der	konstrueres	

et	dem,	der	ikke	kan	blive	til	os,	og	som	medfører,	at	integration	udelades	fra	dette	poli-

cyfelt,	hvorfor	vi	vil	problematisere,	hvad	denne	konstruktion	medfører.	Som	vi	får	blik	

for	i	diskursanalysen,	opstår	der	hegemoni	indenfor	det	diskursive	felt	mellem	de	tre	

partier,	dette	vidner	om,	at	der	er	fælles	forståelse	indenfor	området,	og	særligt	L140	

viser,	at	alle	tre	partier	knytter	an	til	en	fælles	politik	på	området.	Derfor	skabes	denne	

intervention	ikke	på	baggrund	af	et	behov	for	at	opnå	hegemoni,	men	derimod	interve-

neres	der	på	baggrund	af	de	umuligheder,	som	vi	alligevel	får	blik	for	i	artikulationen	på	

tværs	af	de	tre	partier	og	deres	fiksering	af	udlændinge	og	integration.	Vi	vil	ydermere,	

med	afsæt	i	diskussionen,	som	giver	os	blik	for,	at	der	søges	styret	på	andres	selvsty-

ring,	problematisere,	hvorvidt	denne	styring	skaber	den	adfærd,	som	der	i	lovgivnin-

gerne	søges	at	sikre	blandt	udlændinge.			

	

Med	afsæt	i	afhandlingens	analyse	får	vi	blik	for,	at	betegneren	integration	med	tiden	

glider	ud	af	semantikken	samt	artikulationen.	Vi	får	ligeledes	blik	for,	at	integration	i	

stedet	løbende	erstattes	af	betegneren	midlertidigt	ophold,	som	samtidig	markerer	en	

udvikling	der	nu	udelukkende	konstruerer	et	dem	der	ikke	kan	blive	til	os.	Der	skabes	

altså	en	umulighed	for,	at	udlændinge,	gennem	integration,	kan	opnå	permanent	op-

holdstilladelse.	Med	konstruktionen	af,	et	dem	der	ikke	kan	blive	til	os,	kan	der	dog	argu-

menteres	for,	at	der	skabes	et	paradoks	i	kommunikationen,	som	de	tre	partier	skal	

være	opmærksomme	på.	Gennem	en	fiksering	af,	at	udlændinge	ikke	skal	integreres	i	

det	danske	samfund,	søger	partierne	dermed	også	at	konstruere	et	dansk	samfund,	der	

ikke	rummer	et	dem	der	kan	blive	til	os.	Forsøget	på	at	udelade	det	konstruerede	dem	er	

dog	ikke	muligt,	da	det	konstruerede	dem	altid	vil	optræde	i	kommunikationen,	såfremt	

der	søges	at	konstruere	et	os.	Denne	mekanisme	kan	beskrives	ved	hjælp	af	Luhmanns	

begreb	re-entry	(Luhmann,	1993),	hvor	det	kan	iagttages,	at	det	konstruerede	dem	altid	

vil	optræde	som	en	del	af	konstruktionen	af	os	i	form	af	en	konstitutiv	yderside.	Dette	er	

illustreret	herunder,	hvor	det	kan	iagttages,	at	om	end	partierne	søger	at	udelade	det	

konstruerede	dem,	så	vil	det	altid	genoptræde	i	distinktionen:		
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Som	det	ses	i	ovenstående	model,	vil	konstruktionen	af	et	os	altid	regenerere	en	kon-

struktion	af	et	dem,	da	dem	vil	optræde	på	den	konstitutive	yderside	til	os.	Dermed	kon-

strueres	der,	om	end	ambitionen	er	ikke	at	have	et	dem,	i	det	danske	samfund,	et	dem	

som	på	midlertidig	basis	opholder	sig	i	Danmark.	Dette	medfører,	da	en	række	udfor-

dringer	for	konstruktionen	af	dem	og	for	konstruktionen	af,	hvordan	et	midlertidigt	op-

hold	i	Danmark	skal	struktureres.	Vi	får	i	afhandlingens	analyse	blik	for,	at	det	danske	

samfund	fikseres	som	tillid-	og	tryghedsskabende	samt,	at	dem	fikseres	til	at	skulle	være	

bidragende	og	selvforsørgende	i	den	tid,	hvor	de	opholder	sig	i	Danmark.	Dog	kan	det	

problematiseres,	hvorvidt	det	konstruerede	dem	styres	til	at	være	bidragende	og	selvfor-

sørgende,	eller	om	midlertidigheden	kan	fordre	til	en	adfærd,	som	ikke	stemmer	overens	

med	den	fiksering,	vi	ellers	får	blik	for,	at	de	tre	partier	konstruerer	gennem	L140.		Da	

dem,	grundet	vedtagelse	af	L140,	udelukkende	kan	opholde	sig	i	Danmark	på	midlerti-

dige	opholdstilladelser,	kan	der	argumenteres	for,	at	lovgivningen	medvirker	til,	at	den	

enkelte	udlændings	incitament	til	at	ville	bidrage	til	det	danske	samfund	mindskes.	Da	

udlændinges	bidrag	til	det	danske	samfund	ikke	skaber	et	grundlag	for,	at	de	kan	op-

holde	sig	i	Danmark	på	permanent	basis,	kan	der	argumenteres	for,	at	den	enkelte	ud-

lændings	motivation	til	at	bidrage	mindskes,	da	den	enkelte	udlænding	bidrager	til	et	

samfund,	som	vedkommende	ikke	kan	blive	en	del	af.	Dermed	kan	der	videre	argumen-

teres	for,	at	der	indenfor	de	tre	partiers	fiksering	af	området	og	lovgivningens	nuvæ-

rende	strukturelle	ramme,	udelukkende	rummes	midlertidigt	ophold	og	ikke	skabes	et	

tilstrækkeligt	stort	incitament	til,	at	udlændinge	kan	leve	op	til	konstruktionen	af	et	

dem,	der	skal	være	bidragende	og	selvforsørgende.	Vi	mener,	at	lovgivningen	og	parti-

erne	kan	løse	denne	problematik	ved,	at	ændre	incitamentet	for,	at	den	enkelte	udlæn-

ding	ønsker	at	bidrage	og	forsørge	sig	selv.	Dette	incitament	skal	findes	i	konstruktionen	

af,	at	opholdstilladelse	udelukkende	tildeles	på	midlertidig	basis.	Denne	midlertidighed	
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skaber	et	manglende	incitament	for	den	enkelte	udlændings	lyst	til	at	bidrage,	hvilket	

derfor	vil	resultere	i,	at	den	enkelte	udlænding	kan	medvirke	til	et	samfund,	der	nu	skal	

rumme	en	mængde	mennesker,	som	ikke	bidrager	og	bare	opholder	sig	i	Danmark.	

Dette	manglende	incitament,	kan	derfor	ses	som	et	resultat	af	lovgivningens	og	partier-

nes	egne	konstruktioner,	hvorfor	der	kan	argumenteres	for,	at	konstruktionen	af	udlæn-

dinge,	som	blandt	andet	at	være	farlige,	ikke	tillids-	og	tryghedsskabende	samt	ikke	bi-

dragende	og	selvforsørgende,	er	et	resultat	af	lovgivningens	og	partiernes	fiksering	af,	at	

opholdstilladelser	udelukkende	er	midlertidige.	Vi	ser	derfor,	at	den	kompleksitet,	der	

skabes	i	umulighedsbetingelserne,	kan	imødekommes	med	følgende	mulige	løsning.	Da	

udfordringen	opstår	i	det	manglende	incitament,	vurderer	vi	det	nødvendigt	at	tilføje	et	

incitament	for,	at	den	enkelte	udlænding	kan	motiveres	til	at	være	bidragende	og	selv-

forsørgende.	Denne	motivation,	mener	vi,	kan	findes	i	konstruktionen	af,	om	den	enkelte	

udlænding	lever	op	til	fikseringen	af	at	være	bidragende	og	selvforsørgende,	og	gennem	

konstruktionen	af	dette	kan	tildeles	permanent	opholdstilladelse.	Dette	skaber	stadig	

muligheden	for,	at	de	udlændinge	der	ikke	kan	eller	vil	bidrage	og	forsørge	sig	selv	ikke	

tildeles	permanent	opholdstilladelse	i	Danmark.	Vi	vurderer	derfor,	at	der	er	brug	for	en	

konkretisering	af,	hvornår	den	enkelte	udlænding	kan	fikseres	til	at	være	selvforsør-

gende	og	bidragende,	da	denne	konkretisering	danner	grundlaget	for,	hvorvidt	den	en-

kelte	udlænding	kan	tildeles	permanent	opholdstilladelse.	Såfremt	at	lovgivningen	og	de	

tre	partier	ønsker	at	fastholde	fikseringen	af,	at	opholdstilladelser	udelukkende	tildeles	

på	midlertidig	basis,	vurderer	vi	det	nødvendigt,	at	den	konstruktion	der	er	til	stede,	

hvor	udlændinge	skal	være	bidragende	og	selvforsørgende	udelades	af	semantikken	og	i	

de	tre	partiers	artikulation,	da	denne	konstruktion,	sammenholdt	med	midlertidigheden	

øger	kompleksiteten	i	kommunikationen.	Vi	anerkender,	at	disse	løsninger	ikke	tager	

højde	for	andre	faktorer	end,	hvordan	kompleksiteten	i	kommunikationen	kan	løses.	Vi	

har	derfor	ikke	blik	for,	hvorvidt	disse	løsninger	skaber	andre	udfordringer	for	partier-

nes	vælgerbase	samt	parlamentariske	grundlag.		

	

Vi	har	gennem	afhandlingens	analyse	samtidig	også	fået	blik	for,	at	integration	gradvist	

bliver	et	mindre	vigtigt	tiltag	i	håndteringen	af	udlændinge	for	til	sidst	at	glide	helt	ud	af	

semantikken.	Når	integrationen	ikke	længere	er	en	del	af	udlændingepolitikken,	skaber	

det	på	lige	fod	med	det	ovenstående,	en	ny	kompleksitet	i	kraft	af	at	udlændinge	ikke	

har	et	formål	med	at	bidrage	til	det	danske	samfund,	når	de	kun	er	her	midlertidigt.	



Cand.soc. Politisk Kommunikation og Ledelse  D. 17. Maj 2021 
Copenhagen Business School   
 

   127/150 
 
 

Grundet	den,	på	forhånd	bestemte	hjemsendelse,	kan	der	argumenteres	for,	at	den	en-

kelte	udlænding	igen	mangler	incitament	for	at	bidrage	til	at	skabe	et	trygt	og	tillidsska-

bende	samfund,	som	de	selv	kan	få	lov	til	at	blive	en	del	af.	Vi	får	i	analysen	samtidig	blik	

for,	at	integration,	som	betegner,	har	ækvivalente	relationer	med	det	at	bidrage	og	være	

i	beskæftigelse.	Integration	forsvinder,	som	nævnt	tidligere,	fra	semantikken,	men	samti-

digt	er	beskæftigelse	og	det	at	bidrage	betingelser	for	den	enkelte	udlænding	også	

selvom	deres	ophold	udelukkende	er	midlertidigt.	Det	vil	altså	sige,	at	når	integration	

forsvinder	fra	semantikken,	fjernes	formålet	med	beskæftigelse	ud	fra	den	tidligere	

fremanalyserede	meningstilskrivelse,	da	vi	tidligere	fik	blik	for	at	beskæftigelse	af	ud-

lændinge	var	et	redskab	til	at	integrere	dem	i	det	danske	samfund	med	henblik	på	at	

kunne	blive	til	os.	Derved	kan	der	da	argumenteres	for,	at	når	integration	forsvinder	fra	

semantikken	udelades	formålet	med	beskæftigelsen,	hvorfor	der	kan	argumenteres	for,	

at	den	enkelte	udlændings	incitament	til	at	bidrage	til	det	danske	samfund	gennem	be-

skæftigelse	mindskes.	Vi	mener	derfor,	at	såfremt	lovgivningen	og	de	tre	partier	ønsker	

at	genindføre	incitamenter	til	at	bidrage	til	samfundet,	så	bør	integration	genindføres	i	

kommunikationen,	da	genindførelsen	vil	kunne	sikre,	at	den	enkelte	udlænding	har	et	

formål	med	at	bidrage	til	det	danske	samfund.	Dog	vurderer	vi,	at	de	tre	partier	kan	gen-

indføre	begrebet	integration	således,	at	der	tilskrives	ny	mening	til	begrebet.	Ved	at	til-

skrive	mening	til	integration	gennem	beskæftigelse,	får	vi	blik	for	hvordan	netop	disse	to	

tiltag	skaber	en	sammenkædning,	der	skal	give	den	enkelte	udlænding	et	incitament	for	

at	ville	bidrage	til	det	danske	samfund.	Vi	ser	derfor	en	mulig	løsning	på	problemet	ved	

at	genindføre	integration	i	kommunikationen	gennem	en	beskæftigelseslogik,	der	skal	

fordre,	at	den	enkelte	udlænding	har	et	bestemt	formål	med	sit	ophold,	på	trods	af	læng-

den.	Der	søges	herigennem	at	skabe	en	mulighed	for	integration	gennem	midlertidigt	

ophold.		

	

Når	vi	iagttager	denne	problemstilling,	som	er	på	spil	i	kommunikationen	fra	de	tre	par-

tier,	får	vi	blik	for	en	kompleksitet,	der	udspiller	sig	uden	potentielle	løsninger,	da	der	

altid	vil	være	en	umulighed	på	spil	i	kommunikationen	gennem	mangel	på	tildelelse	af	

permanent	opholdstilladelse.	Det	er	den	permanente	opholdstilladelse	der	på	sin	vis	

står	i	vejen	for	de	ovenfor	nævnte	løsninger	på	den	kompleksitet,	som	vi	får	blik	for	i	

kommunikationen.	Så	længe	der	ikke	skabes	grobund	for,	at	den	enkelte	udlænding	mo-

tiveres	til	at	bidrage	til	det	danske	samfund,	vil	de	ovenstående	problematikker	aldrig	
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blive	fuldstændig	løst,	da	udeladelsen	af	permanent	ophold	altid	vil	skabe	en	kompleksi-

tet	indenfor	den	enkeltes	incitament	for	at	ville	blive	en	del	af	det	danske	samfund.	Så	

længe	at	de	tre	partiers	artikulation	kredser	om	en	hegemonisk	fiksering	af	midlertidig-

hed,	vil	der	aldrig	blive	plads	til,	at	udlændinge	kan	opnå	incitament	for	at	bidrage	til	det	

danske	samfund,	og	dermed	leve	op	til	konstruktionen,	der	skabes	i	artikulationen,	hvor	

udlændinge	skal	forsørge	sig	selv.		

	

Vi	har	nu	fået	blik	for	de	paradokser,	der	viser	sig	i	analysen,	hvor	vi	søger	at	finde	en	

løsning	på	de	problemer,	paradokserne	skaber	i	kommunikationen.	Dog	ved	vi,	at	disse	

løsninger	altid	vil	generere	et	nyt	problem,	da	vi	i	denne	intervention	får	blik	for,	at	vo-

res	løsning	på	det	manglede	incitament	fra	den	enkelte	udlænding,	kun	kan	opnås	ved	at	

genindføre	integration,	hvilket	vi	i	analysen	får	blik	for	ikke	er	en	mulighed	indenfor	de	

tre	partiers	artikulation.	Vi	får	derfor	i	den	forbindelse	blik	for,	at	hvis	systemet	med	

dets	anden	ordens	strategier	og	dertilhørende	teknologier,	bliver	skabt	for	at	løse	pro-

blemet,	er	der	et	reelt	problem	i	det	faktum,	at	systemet	er	skabt	til	at	styre	på	et	folk,	

som	systemet	selv	konstruerer.	Vi	får	ved	ovennævnte	re-entry	blik	for,	at	systemet	ikke	

lykkes	med	at	fjerne	muligheden	for,	at	det	konstruerede	dem	kan	opstå	på	systemets	

konstitutive	inderside,	men	derimod	kun	skaber	flere	regler	for	det	dem,	som	blot	øger	

kompleksiteten	i	kommunikationen,	og	dermed	risikerer,	at	ingen	kan	navigere	i	den	

øgede	kompleksitet.		
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6.0 Konklusion 

Vi	har	nu	bearbejdet	afhandlingens	grundlæggende	undren,	og	det	dertilhørende	pro-

blemfelt,	og	vi	vil	på	baggrund	af	dette	gennemgå	de	mest	fundamentale	pointer	som	er	

medvirkende	til,	at	vi	kan	besvare	afhandlingens	problemformulering.	Vi	baserer	den	

første	del	af	afhandlingens	analyse	på	Niklas	Luhmanns	semantiske	analysestrategi,	

hvor	den	anden	analyse	er	funderet	i	Ernesto	Laclau	&	Chantal	Mouffes	diskursteori.	

Dette	teoretiske	udgangspunkt	er	udvalgt,	da	de	blev	vurderet	adækvate	med	at	kunne	

besvare	afhandlingens	problemformulering,	der	lyder	som	følgende:		

	

Hvordan	udvikler	semantikken	i	lovgivningen	omkring	udlændinge-	og	integrationspo-

litik	sig	i	perioden	1998-2019,	og	hvordan	kan	der	i	denne	periode	iagttages	hegemoni-

ske	kampe	med	henblik	på,	om	der	kan	fikseres	én	bestemt	udlændinge-	og	integrati-

onspolitik	og	dermed	skabe	hegemoni	indenfor	det	diskursive	felt?		 

	

Foruden	vores	problemformulering	er	også	følgende	problemstillinger	skabt	for	at	

danne	et	fundament	omkring	vores	analytiske	blik	for	afhandlingen,	der	skal	være	be-

hjælpelig	i	vores	søgen	på	at	besvare	den	grundlæggende	undren,	der	er	til	grund	for	

denne	afhandling.	Problemstillingerne	fremgår	nedenfor.		

	

1. Hvordan	udvikler	semantikken	sig	indenfor	lovgivningen	af	udlændinge-	og	inte-

grationsområdet	sig	i	perioden	1998-2019,	og	hvordan	konstrueres	der	i	denne	

semantik	et	os	og	et	dem?		

2. Hvilke	ækvivalente	og	differente	relationer	kan	der	iagttages	i	artikulationen	fra	

partierne	Socialdemokratiet,	Venstre	og	Dansk	Folkeparti	indenfor	det	diskur-

sive	felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik,	og	hvordan	udvikler	disse	

sig	fra	perioden	1998-2002	og	til	2015-2019?	

	

I	afhandlingens	semantiske	analyse	får	vi	blik	for,	at	semantikken	i	lovgivningerne	in-

denfor	udlændinge-	og	integrationsområdet	konstruerer	et	os	og	dem,	som	markerer	

forskellen	på	semantikkens	system	og	omverden.	Konstruktionen	af	os	og	dem	søgte	vi	

at	få	blik	for	gennem	Luhmanns	socialdimension,	da	vi	ønskede	at	kunne	iagttage,	hvor-

dan	der	løbende	i	afhandlingens	afgrænsede	tidsperiode	blev	tilskrevet	mening	til	os	og	
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dem.	Vi	får	gennemgående	blik	for,	at	os	optræder	som	den	markerede	inderside	og	

samtidigt	iagttager	vi	også,	at	det	konstruerede	dem	markeres	på	den	konstitutive	yder-

side.	Vi	får	i	første	del	af	den	semantiske	analyse	blik	for,	at	der	i	forbindelse	med	Inte-

grationsloven	fra	1998,	konstrueres	et	dem,	som	har	behov	for	integration,	og	et	dem	

der	ikke	har	behov	for	integration.	Gennemgående	for	Integrationsloven	viser	det	sig	

altså,	at	loven	konstruerer	en	ledeforskel	mellem	et	dem,	der	har	behov	for	at	blive	inte-

greret,	og	et	dem	der	ikke	har.	Med	denne	semantiske	ledeforskel,	får	vi	blik	for,	at	Inte-

grationsloven	konstruerer	en	række	individuelt	udarbejdede	tiltag,	der	skal	fordre,	at	

det	dem,	der	ifølge	lovgivningen	har	behov	for	integration,	kan	integreres	og	derved	

blive	til	os.	Vi	får	blik	for,	at	semantikken	konstruerer	tiltag	så	som,	individuelt	udarbejde	

handlingsplaner,	tilstrækkelig	danskkundskaber	og	tilstrækkelig	samfundsforståelse,	som	

det	der	determinerer,	hvordan	det	konstruerede	dem	bliver	integreret	i	det	danske	sam-

fund,	således	at	dem	kan	blive	iagttaget	som	os.	Den	videre	semantiske	analyse	viser	os,	

at	der	sker	en	semantisk	udvikling	indenfor	lovgivningen	på	dette	område.	Gennemgå-

ende	for	perioden	er,	at	der	sker	en	udvikling,	da	der	i	lovgivningerne,	der	følger	efter	

Integrationsloven,	skabes	flere	betingelser	for	dem,	der	gerne	vil	blive	os,	og	at	der	samti-

dig	også	opstår	en	mulighed	for,	at	dem	nu	kan	udvises.	Dette	får	vi	blik	for	i	2002,	hvor	

der	konstrueres	et	nyt	dem,	i	form	af	distinktionen	dem	der	kan	komme	i	betragtning	til	

opholdstilladelse	/	dem	der	ikke	kan	komme	i	betragtning	til	opholdstilladelse.	I	den	for-

bindelse	viser	det	sig,	at	der	altså	skabes	en	ny	betingelse	for,	hvornår	den	enkelte	ud-

lænding	kan	tildeles	opholdstilladelse.	En	af	disse	betingelser	er	i	2002,	hvorvidt	den	

enkelte	udlænding	kan	yde	et	bidrag	indenfor	et	fagområde,	hvor	der	er	mangel	på	ar-

bejdskraft.	Overordnet	vidner	konstruktionen	af	et	nyt	dem	i	lovgivningen	i	2002	om	en	

udvikling	fra	den	foregående	lovtekst,	Integrationsloven,	der	kun	iagttager	ét	aktualise-

ret	dem	med	en	potentialiseret	fremtid	for	den	enkelte	udlænding,	der	kan	blive	til	os.	

Det	viser	sig	på	den	måde	i	analysen,	at	lovgivningerne	fra	2002	og	frem	skaber	gro-

bund	for	flere	tiltag	på	området,	der	løbende	for	perioden	op	til	2019,	konstruerer	nye	

dem,	der	får	flere	og	flere	betingelser,	som	de	skal	leve	op	til	for	at	kunne	blive	til	det	

konstruerede	os.	Disse	tiltag	kulminerer	i	L140,	hvor	muligheden	for	at	blive	til	os	fjer-

nes,	da	integration	glider	ud	af	semantikken	i	lovgivningen.	Samtidig	fjernes	også	mulig-

heden	for	permanent	ophold,	og	det,	der	bliver	bærende	for	semantikken	i	L140,	er	be-

tegneren	midlertidighed.	Vi	får	blik	for,	at	der	i	semantikken	tilskrives	mening	til	midler-

tidigheden,	gennem	en	konstruktion	af,	at	såfremt	det	konstruerede	dem	kan	vende	
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tilbage	til	vedkommendes	oprindelsesland,	så	skal	vedkommende	hjemsendes.	Altså	får	

vi	her	blik	for,	at	der	i	L140	konstrueres	en	distinktion,	hvor	det	konstruerede	dem,	der	

ikke	kan	blive	til	os,	opstår	på	forskellens	inderside.	Det	viser	sig	i	tiltaget,	der	skal	un-

derstøttes	eller	forberede	den	enkelte	udlænding	til	tilbagevenden	til	hjemlandet	eller	et	

tidligere	opholdsland,	og	her	kulminerer	udviklingen	altså,	hvor	vi	før	så	et	dem,	der	

skulle	integreres,	ser	vi	nu	nogle	tiltag,	der	skal	fordre	en	opkvalificering	af	den	enkelte	

udlænding,	så	denne	bliver	klargjort	til	hjemsendelse.					

	

Vi	kan	i	forlængelse	af	ovenstående	besvarelse	af	den	første	del	af	vores	problemformu-

lering,	nu	gribe	diskursanalysen,	hvor	vi	med	afsæt	i	problemformuleringen	vil	konklu-

dere	på	baggrund	af	de	iagttagede	hegemoniske	kampe,	der	udspiller	sig	i	forsøget	på	at	

fiksere	en	bestemt	udlændinge-	og	integrationspolitik.	Med	afsæt	i	den	netop	fremana-

lyserede	forskel	på	os	og	dem	viser	diskursanalysen,	at	der	kæmpes	om	at	fiksere	det	

konstruerede	dem	og	os.	Disse	konstruktioner	iagttages	ud	fra	artikulation,	der	er	skabt	

af	de	tre	partier,	hvorpå	afhandlingen	baserer	sit	blik,	Socialdemokratiet,	Venstre	og	

Dansk	Folkeparti.	Som	beskrevet	i	afhandlingens	analysestrategiske	afsnit,	er	diskurs-

analysen	opdelt	i	to	periode,	der	begge	markerer	en	forskydning	i	artikulationen	inden-

for	det	diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik.	I	den	første	periode	

fra	1998-2002	viser	det	sig,	at	der	er	kampe	på	spil	indenfor	det	diskursive	felt.	Disse	

kampe	viser	sig	i	partiernes	artikulation,	som	differentierer	sig	indenfor	feltet,	og	samti-

digt	skaber	antagonistiske	relationer	indenfor	fikseringen	af	det	diskursive	felt.	Kam-

pene	udmønter	sig	i	tre	forskellige	fikseringer	af	feltet,	hvor	de	tre	partier	fikserer	for-

skellig	mening	til	konstruktionen	af	os	og	dem.	Socialdemokratiet	tilskriver	mening	gen-

nem	betegneren	integration,	hvor	de	søger,	at	dem	skal	blive	til	os	gennem	integrations-

tiltag.	Dansk	Folkeparti	derimod	tilskriver	mening	til	dem	og	os	gennem	betegneren	in-

tegrationsstop,	som	derfor	viser,	at	de	slet	ikke	ønsker,	at	dem	skal	blive	til	os.	Venstre	

tilskriver	mening	til	dem	og	os	gennem	betegneren	beskæftigelse,	hvor	de	i	deres	fikse-

ring	differentierer	mellem	forskellige	konstruktioner	af	dem,	og	de	skaber	i	den	forbin-

delse	et	dem,	der	ikke	kan	blive	til	os,	men	de	konstruerer	samtidigt	også,	et	dem	der	kan	

blive	til	os.		

	

Anden	del	af	afhandlingens	diskursanalyse	havde	et	iagttagelsespunkt,	der	søgte	at	be-

lyse	udviklingen	i	artikulation	fra	de	tre	ovenstående	partier	i	perioden	2015-2019.	Vi	
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får	blik	for,	at	der	gennemgående	artikuleres,	at	udlændinge	skal	hjem	og	genopbygge	

deres	land,	når	dette	er	muligt,	samt	at	udlændinge	dermed	ikke	konstrueres	som	et	

dem,	der	skal	integreres	i	det	danske	samfund.	Ydermere	får	vi	blik	for,	at	den	midlerti-

dighed,	som	den	semantiske	analyse	af	L140	også	viser,	gennemsyrer	den	diskursive	fik-

sering	af	feltet	ved,	at	artikulationen	i	denne	periode	fikserer,	at	udlændinge	nu	udeluk-

kende	skal	opholde	sig	midlertidigt	i	Danmark.	Den	diskursive	position,	der	fikserer	fel-

tet	gennem	midlertidigheden,	optræder	i	denne	periode	indenfor	afhandlings	diskurs-

analyse	som	den	eneste	diskursive	position.	Det	viser	sig,	at	al	artikulation	søger	at	til-

skrive	mening	til	denne	midlertidighed	på	en	måde,	hvor	meningstilskrivelsen	fremstår	

ækvivalent.	Derfor	får	vi	blik	for	en	udvikling	i	den	hegemoniske	kamp,	hvor	vi	i	perio-

den	fra	1998-2002	kunne	iagttage	flere	diskursive	positioner,	så	kan	der	i	perioden	fra	

2015-2019	blot	iagttages	én.	Grundlaget,	for	at	der	i	denne	periode	nu	blot	iagttages	én	

diskursiv	position,	er,	at	Venstre,	fra	den	første	periode	til	den	anden,	gennemgår	en	ud-

vikling	i	deres	meningstilskrivelse	af	dem	og	os,	når	de	i	anden	periode	fjerner	mulighe-

den	for	at	blive	til	dem	med	permanent	ophold	gennem	beskæftigelse.	Det	der	samtidigt	

viser	sig	afgørende,	samt	muliggør	den	fælles	fiksering	af	det	diskursive	felt,	er	en	ud-

vikling	i	Socialdemokratiets	artikulation.	Socialdemokratiets	artikulation	udvikler	sig	på	

en	måde,	hvor	de	i	anden	periode	fikserer	mening	til	den	fælles	fiksering	af	det	diskur-

sive	felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik.	Fikseringen,	som	vi	i	den	anden	

periode	ser	hos	Socialdemokratiet,	viser	sig	allerede	i	den	første	periode,	når	vi	iagtta-

ger	Dansk	Folkepartis	artikulation	og	dertilhørende	meningstilskrivelse	af	dem	og	os,	

hvilket	viser,	at	det	er	Dansk	Folkepartis	oprindelige	meningstilskrivelser,	der	skaber	

grundlaget	for	den	hegemoniske	status,	som	viser	sig	i	denne	periode.				

	

Vi	kan	nu	konkludere,	at	dansk	udlændingelovgivning	nu	udelukkende	baserer	sig	på	

midlertidigt	ophold,	hvilket	viser	sig	både	i	semantikken	indenfor	lovgivningen	og	i	arti-

kulationen,	som	fikserer	dette	politiske	felt.	Dette	har	medført,	at	politikken	på	området	

i	dag	har	gennemgået	en	udvikling,	der	opstiller	betingelser,	der	ikke	gør	det	muligt	at	

opnå	permanent	ophold	i	Danmark.	Vi	kan	i	den	forbindelse	også	konkludere,	at	der	i	

denne	periode	er	skabt	hegemoni	indenfor	det	diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	

integrationspolitik.	Derfor	bliver	det	nu	interessant	at	se,	om	denne	udvikling	fortsæt-

ter,	samt	hvornår	denne	hegemoni	dislokeres,	så	der	igen	er	plads	til	at	kæmpe	om	fik-

seringen	af	det	diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik.		
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7.0 Er midlertidigheden kommet for at blive? 

I	dette	afsnit	vil	vi,	med	afsæt	i	afhandlingens	konklusioner,	perspektivere	disse	med	

henblik	på	at	iagttage,	hvordan	det	politiske	landskab	indenfor	udlændinge-	og	integra-

tionspolitik	ser	ud	den	dag	i	dag.	Vi	vil	med	udgangspunkt	i	den	udvikling,	som	afhand-

lingen	giver	os	blik	for,	at	der	finder	sted	i	det	semantiske-	og	diskursive	felt	iagttage,	

hvordan	denne	udvikling	har	påvirket	det	parlamentariske	spil	og	de	kampe,	der	i	dag	

udkæmpes	på	Christiansborg.	Vi	vil	undersøge,	hvorvidt	udviklingen	hen	imod	en	stram	

udlændingepolitik	fortsætter,	og	hvorvidt	der	er	skabt	grundlag	for	nye	hegemoniske	

kampe.		

	

Vi	afslutter	vores	analyse	i	år	2019	ved	vedtagelsen	af	L140,	der	populært	bliver	kaldt	

Paradigmeskiftet,	og	som	markerede	en	ny	retning	indenfor	det	politiske	område	om-

kring	udlændinge	og	integration.	Lovgivningen	fokuserer	særligt	på	midlertidigt	ophold,	

hvilket	vi	også	får	blik	for	i	afhandlingens	analyse.	Denne	lovgivning	giver	os	samtidig	

blik	for,	at	afhandlingens	empiriske	felt	viser,	at	den	udvikling,	som	finder	sted	indenfor	

feltet,	trækker	tråde	tilbage	til	Dansk	Folkepartis	artikulerede	betegnere	fra	1998.	Disse	

betegnere	optræder	også	i	L140.	Dette	vidner	altså	om	en	fælles	meningstilskrivelse	

blandt	de	tre	partier	i	L140,	og	som	da	er	medvirkende	til	at	skabe	hegemonisk	status	

indenfor	det	diskursive	felt.	Vi	har	i	afhandlingen	haft	blik	for,	at	Dansk	Folkeparti	alle-

rede	i	1998	søger	at	konstruere	et	dem,	der	ikke	kan	blive	til	os.	Derfor	får	vi	altså	blik	

for,	at	det	er	Dansk	Folkepartis	politiske	fiksering,	som	har	dannet	grundlaget	for,	at	der	

er	sket	en	udvikling	blandt	de	tre	partier	indenfor	det	diskursive	felt	omkring	udlæn-

dinge-	og	integrationspolitik.	Det	står	særligt	frem,	at	der	gennem	betegnere	som	dan-

skerne	skal	spørges	og	national	selvbestemmelse,	at	Dansk	Folkeparti	gennemgående	har	

søgt	at	skabe	en	konstruktion	af	deres	vælgere	og	folket	gennem	en	særlig	retning	in-

denfor	deres	fiksering	af	det	diskursive	felt.	Vi	ser	løbende	en	udvikling	af	denne	kon-

struktion,	hvor	Venstre	og	Socialdemokratiet	også	på	sigt	knytter	an	til	denne,	hvilket	

kulminerer	i	partiernes	tilslutning	og	vedtagelse	af	L140.		
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7.1 Socialdemokratiet 2.0 
Kort	tid	efter	vedtagelsen	af	L140	er	der	folketingsvalg	i	Danmark,	og	det	resulterer	i,	at	

Socialdemokratiet	vinder	regeringsmagten.	Vi	får	også	i	analysen	blik	for,	at	Socialde-

mokratiet	er	det	parti,	der	gennemgår	den	største	udvikling	indenfor	det	diskursive	felt	

omkring	udlændinge	og	integration,	og	der	kan	argumenteres	for	at	denne	udvikling	fin-

der	sted	med	i	forsøget	på	at	have	en	politik,	som	danskerne	er	enige	i.	Derved	kan	der	

argumenteres	for,	at	den	udvikling,	som	afhandlingen	giver	os	blik	for,	at	Socialdemo-

kratiet	gennemgår,	viser,	at	de	betegnere,	der	fikserer	deres	politik,	samtidig	også	knyt-

ter	an	til	Dansk	Folkepartis	fiksering	af	konstruktionen	både	af	folket	som	et	os	men	

samtidigt	også	et	dem,	der	ikke	skal	integreres.	Vi	ser	altså	en	udvikling,	hvor	Socialde-

mokratiet	på	nuværende	tidspunkt	skaber	en	identisk	fiksering	med	Dansk	Folkepartis	

konstruktioner	på	området.	Vi	får	dog	ikke	blik	for,	hvad	det	bagvedliggende	rationale	

for	udviklingen	i	Socialdemokratiets	fiksering	af	det	diskursive	felt	er,	men	vi	får	blik	

for,	at	Socialdemokratiet	selv	konstruerer	det	som	en	udvikling,	der	handler	om	at	føre	

en	politik,	som	danskerne	er	enige	i.	Det	viser	sig,	at	Socialdemokratiets	fiksering	af	det	

diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik,	optræder	gennem	en	række	

betegnere,	der	kulminerer	i	deres	valgsejr	i	2019.	Disse	betegnere	optræder	ligeledes	i	

Dansk	Folkepartis	artikulation	i	denne	periode,	hvilket	efterlader	os	med	en	undren	om,	

hvorvidt	Dansk	Folkeparti	nu	er	nået	i	mål	med	deres	politiske	projekt,	da	der	kan	argu-

menteres	for,	at	deres	politik	jo	på	mange	måder	har	sejret	med	Socialdemokratiets	

valgsejr.	Vi	får	også	blik	for	dette,	da	der	nu	på	tværs	af	de	tre	partier	knyttes	an	til	ved-

tagelsen	af	L140,	der	kan	argumenteres	for	oprindeligt	var	Dansk	Folkepartis	politiske	

projekt.	Det	efterlader	os	samtidig	også	med	en	undren	om,	hvad	dette	nu	har	af	betyd-

ning	for	deres	parlamentariske	grundlag	efter	folketingsvalget	i	2019,	hvor	Dansk	Fol-

keparti	efterlades	i	en	position,	hvor	partiet	ikke	længere	er	ene	om	at	fiksere	denne	po-

litiske	retning	på	området.			

	

Den	hegemoni	afhandlingen	får	blik	for,	at	der	opstår	omkring	betegneren	midlertidigt	

ophold	i	2019	handler	om,	at	de	tre	partier	alle	begynder	at	konstruere	det	samme	folk	i	

konteksten	af	et	dem	og	os.	Hvis	de	tre	partier	fikserer	det	samme	dem	og	os,	kan	der	ar-

gumenteres	for,	at	de	også	konstruerer	den	samme	vælgerbase.	Dette	efterlader	Dansk	

Folkeparti	i	en	position,	hvor	de	før	differentierede	sig	på	området,	er	det	nu	ikke	
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længere	tilfældet.	Dette	medfører	helt	konkret,	at	de	vælgere,	der	knytter	an	til	integra-

tionsstop,	og	i	det	hele	taget	stram	udlændingepolitik,	nu	har	mulighed	for	at	stemme	på	

andre	partier	end	blot	Dansk	Folkeparti,	hvilket	vi	kan	iagttage	eftersom,	at	de	ved	val-

get	i	2019	oplevede	en	massiv	tilbagegang	i	vælgertilslutningen	(Folketinget,	2019).	

Derfor	kan	der	argumenteres	for,	at	såfremt	Dansk	Folkeparti	ønsker	at	bevare	deres	

position	i	dansk	politik,	så	har	partiet,	grundet	den	diskursive	udvikling,	som	afhandlin-

gen	får	blik	for,	brug	for	at	differentiere	sig	og	lave	nye	konstruktioner	af	dem	og	os.	Den	

udvikling	vi	får	blik	for,	vidner	om	en	udvikling,	der	løbende	fikserer	stram	udlændinge-

politik	på	en	måde,	som	gennemgår	en	udvikling,	hvor	dette	løbende	bliver	strammere	

gennem	betingelser,	der	gør	det	sværere	for	det	konstruerede	dem	at	blive	til	os.	Af-

handlingens	analyse	giver	os	blik	for,	at	Dansk	Folkeparti,	i	afhandlingens	afgrænsede	

tidsperiode,	var	dét	parti,	hvis	artikulation	prægede	udviklingen	indenfor	dette	politiske	

område	mest.	Derfor	er	det	interessant	at	iagttage,	hvordan	den	udvikling,	som	vi	får	

blik	for,	præger	det	diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik	efter	af-

handlingens	afgrænsede	tidsperiode.	

	

7.1.1 Er det danske folk en ung blond pige? 

Folketingsvalget	i	2019	bød	nemlig	også	på	introduktionen	af	det	nye	parti	i	Folketinget,	

Nye	Borgerlige,	der	primært	søger	at	fiksere	udlændinge-	og	integrationspolitikken	gen-

nem	en	ny	iagttagelse	af,	hvor	stram	en	stram	udlændingepolitik	skal	være.	Der	kan	ar-

gumenteres	for,	at	Nye	Borgerlige	på	mange	måder	sætter	en	ny	standard	for,	hvor	

stram	en	stram	udlændingepolitik	kan	være.	Vi	vil	derfor	søge	at	få	blik	for,	hvordan	Nye	

Borgerlige	med	deres	fiksering	af	en	stram	udlændingepolitik	forskyder	måden,	hvorpå	

betegneren	tidligere	er	blevet	fikseret.	Ved	at	iagttage	Nye	Borgerliges	fiksering	af	det	

diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik,	får	vi	blik	for,	at	de	fikserer	

området	gennem	andre	betegnere,	end	dem	der	træder	frem,	indenfor	den	hegemoni	vi	

ellers	ser	bliver	skabt	i	analysen.	Vi	får	blik	for,	at	Nye	Borgerlige	tilskriver	mening	til	en	

stram	udlændingepolitik,	gennem	betegneren	en	retfærdig	udlændingepolitik,	hvilket	vid-

ner	om,	at	Nye	Borgerlige	fikserer	det	diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	integrati-

onspolitik	på	en	måde,	hvor	den	endnu	strammere	udlændingepolitik	fikseres	som	en	

retfærdig	udlændingepolitik	(Nye	Borgerlige,	2021).		
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Som	det	fremgår	af	Nye	Borgerliges	artikulation,	i	nedenstående	citat,	fikserer	partiet	

mening	til	en	retfærdig	udlændingepolitik	gennem	betegneren	asylstop.	

	

“Muligheden	for	at	søge	asyl	i	Danmark	stoppes.	Vi	skal	ikke	have	migranter,	der	

rejser	over	Middelhavet	og	på	tværs	af	grænserne	i	Europa.	Det	er	en	trafik,	der	kun	

gavner	menneskesmuglerne	og	sætter	de	europæiske	lande	under	pres.”	(Nye	Bor-

gerlige,	2021).		

	

Med	denne	betegner	tilskriver	Nye	Borgerlige	mening	til	asylstop	gennem	en	fiksering	

af,	at	asylansøgere	ikke	skal	tilbydes	muligheden	for	at	blive	tildelt	asyl	i	Danmark,	da	

Nye	Borgerlige	mener,	at	asyl	sætter	de	europæiske	lande	under	pres.	Derved	kan	det	

udledes,	at	Nye	Borgerlige	søger	at	konstruere	en	politisk	retning,	hvor	asyl	ikke	er	en	

mulighed	og	derfor	ikke	optræder.	Ydermere	konstruerer	Nye	Borgerliges	artikulation	

også	et	asylstop,	som	retfærdigt,	da	asylstop	betegner	en	retfærdig	udlændingepolitik.	

Sammenholdes	denne	artikulation,	med	den	tidligere	analyserede	artikulation,	er	beteg-

neren	asylstop	en	ny	betegner,	som	vi	ikke	får	blik	for	i	den	tidligere	artikulation	og	me-

ningstilskrivelse	til	det	diskursive	felt,	hvilket	giver	os	en	indsigt	i	en	anderledes	fikse-

ring,	der	netop	skaber	nye	muligheder	indenfor	det	diskursive	felt.	Der	artikuleres	sam-

tidig	nye	betegnere	i	Nye	Borgerliges	artikulation,	som	ligeledes	ikke	optræder	indenfor	

den	hegemoni,	der	skabes	i	det	diskursive	felt,	som	analysen	har	haft	blik	for.	For	ek-

sempel	skabes	der	i	artikulationen	fra	Nye	Borgerlige	betegneren,	assimilation	før	stats-

borgerskab.		

	

“Man	skal	assimilere	sig	i	det	danske	samfund	for	at	blive	en	del	af	det	danske	nati-

onale	fællesskab.	Statsborgerskab	skal	ikke	tildeles	indvandrere	og	efterkommere	

fra	lande,	der	hviler	på	islamisk	kultur	og	samtidig	er	overrepræsenteret	i	krimina-

litetsstatistikkerne.	De	udgør	en	sikkerhedsrisiko	for	det	danske	folk.”	(Nye	Borger-

lige,	2021).		

	

I	ovenstående	citat	får	vi	blik	for,	at	Nye	Borgerliges	tilskriver	mening	til	en	retfærdig	

udlændingepolitik	gennem	betegneren	assimilation,	som	ikke	tidligere	har	optrådt	i	den	

analyserede	artikulation.	Derved	markerer	artikulationen	af	betegneren	en	udvikling	i	

fikseringen	af	udlændingepolitikken,	da	det	i	denne	artikulation	fikseres	som	retfærdigt,	
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at	udlændinge	skal	assimileres.	Ydermere	kan	det	udledes	af	citatet,	at	Nye	Borgerliges	

konstruktion,	af	hvem	der	kan	assimileres,	fikserer,	at	personer	der	kommer	fra,	eller	

har	rødder	i	lande	med	islamisk	kultur	ikke	kan	tildeles	statsborgerskab	i	Danmark.	

Dermed	kan	der	iagttages,	at	der	i	artikulationen	fikseres	et	nyt	dem,	i	form	af	et	dem	der	

kommer	fra	en	islamisk	kultur.	Med	afsæt	i	iagttagelsen	af,	at	man	skal	assimilere	sig	i	

det	danske	samfund,	og	at	man	ikke	kan	have	rødder	i	en	islamisk	kultur	for	at	opnå	

dansk	statsborgerskab,	markerer	ligeledes	Nye	Borgerliges	fiksering	af	en	retfærdig	ud-

lændingepolitik.	Det	kan	ligeledes	iagttages	i	citatet,	at	Nye	Borgerliges	artikulation	også	

søger	at	tilskrive	mening	til	det	danske	samfund.	Vi	får	i	analysen	også	blik	for,	at	der	in-

denfor	den	hegemoni,	der	bliver	skabt,	også	søges	at	tilskrive	mening	til	det	danske	sam-

fund.	Denne	meningstilskrivelse	differentierer	sig	fra	hinanden,	hvilket	vi	særligt	kan	få	

blik	for	i	ovenstående	citat,	hvor	det	danske	samfund	fikseres	gennem	en	fiksering	af	et	

samfund,	som	ikke	rummer	islamisk	kultur,	da	den	her	fikseres	som	en	sikkerhedsrisiko	

for	det	danske	folk,	hvilket	vidner	om	en	meget	specifik	fiksering	af	dem,	som	et	dem	der	

grundet	deres	trosretning	ikke	kan	blive	til	os,	hvilket	er	en	specificering,	som	vi	ikke	

tidligere	har	iagttaget	i	analysens	artikulation.	Vi	får	også	blik	for,	at	Nye	Borgerlige	i	de-

res	artikulation	skaber	betegneren	Danmark	har	brug	for	Nye	Borgerlige	(Nye	Borger-

lige,	2021).	Det	vidner	om	en	fiksering	af	deres	retfærdige	udlændingepolitik,	som	dét	

Danmark	har	brug	for,	og	derfor	også	en	ækvivalent	betegner	i	deres	fiksering	og	kon-

struktion	af	det	danske	samfund.	I	den	forbindelse	ser	vi	altså	endnu	en	differentiering	

fra	den	tidligere	konstruerede	hegemoni,	der	skabes	i	analysen,	der	ellers	sætter	fokus	

på	en	helt	anden	fiksering	af	det	danske	samfund.	Denne	fiksering	vidner	altså	om	den	

berettigelse,	som	Nye	Borgerlige	mener,	at	deres	politik	har	i	det	danske	samfund,	og	

dermed	også	hvorfor	de	nu	kan	iagttages	som	en	trussel	til	den	herskende	hegemoni,	

der	fikserer	en	stram	udlændingepolitik.	For	at	Nye	Borgerliges	fiksering	af	det	diskur-

sive	felt	kan	udgøre	en	trussel	for	den	herskende	hegemoni,	kræves	det,	at	partiets	fik-

sering	af	det	danske	samfund,	bliver	den	selvsamme	fiksering,	som	den	danske	befolk-

ning	knytter	an	til.	Iagttager	vi	de	nyeste	meningsmålinger,	vidner	disse	om,	at	en	sti-

gende	del	af	den	danske	befolkning	knytter	an	til	Nye	Borgerliges	fiksering	af	det	dis-

kursive	felt	om	udlændinge-	og	integrationspolitik.	På	nuværende	tidspunkt	ønsker	

7,2%	(Voxmeter,	2021)	af	den	danske	befolkning	at	stemme	på	Nye	Borgerlige	ved	næ-

ste	folketingsvalg.	Nye	Borgerlige	står	derfor,	på	nuværende	tidspunkt,	til	at	blive	et	

større	parti	end	Dansk	Folkeparti,	og	derfor	må	det	antages,	at	de	også	vil	opnå	en	
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større	indflydelse.	Derfor	kan	dén	udvikling,	som	vi	får	blik	for,	at	der	finder	sted	i	af-

handlingens	afgrænsede	tidsperiode	sammenholdt	med	nutiden,	vidne	om	en	udvikling	

der	potentielt	kan	skabe	en	ny	dislokation,	som	vil	sætte	gang	i	en	ny	kamp	på	området	

indenfor	udlændinge	og	integration.		

	

Den	udvikling,	som	afhandlingens	analyse	giver	os	blik	for,	er	en	udvikling,	hvor	Social-

demokratiets	fiksering	af	området	udvikler	sig	på	en	måde,	hvor	denne	gør	det	muligt	

for	partiernes	artikulationer	at	mødes	omkring	vedtagelsen	af	L140	og	skabe	hegemoni.	

Vi	får	derfor	blik	for,	at	der	indenfor	det	diskursive	felt	kan	iagttages	en	udvikling	i	må-

den,	hvorpå	feltet	fikseres,	hvorfor	det	er	interessant	at	forholde	sig	til,	hvorvidt	Nye	

Borgerliges	artikulationer	kan	skabe	en	ny	udvikling	i	fikseringen	af	det	diskursive	felt	

omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik,	der	potentielt	kan	dislokere	den	hegemoni-

ske	status.	Denne	dislokation	der	skabes	af	en	anknytning	af	den	danske	befolkning	til	

Nye	Borgerliges	politiske	fiksering	af	dette	område,	kan	blive	en	realitet	som	analysens	

hegemoni	skal	tage	stilling	til.	Som	vi	tidligere	får	blik	for,	skabes	der	blandt	befolknin-

gen	via	meningsmålinger,	en	tilknytning	til	deres	politik,	som	kan	skabe	en	trussel.	

Denne	trussel	kan	på	sigt	bryde	med	den	hegemoni,	der	ellers	er	blevet	skabt	på	områ-

det.	Socialdemokratiets	udvikling	indenfor	det	diskursive	felt	blev	af	partiet	selv	fikseret	

som	en	udvikling	foretaget	ud	fra	en	iagttagelse	af,	at	partiet	ønsker	at	føre	den	politik	

som	danskerne	er	enige	i,	og	som	dermed	var	medvirkende	til,	at	der	blev	skabt	hege-

moni.	Netop	da	denne	politiske	udvikling	er	en	medvirkende	faktor	for	den	hegemoni-

ske	status,	fik	vi	blik	for,	at	den	skabte	ækvivalente	relationer	til	den	fiksering,	som	

Dansk	Folkeparti	tidligt	i	vores	afgrænsede	tidsperiode	konstruerer.	Det	interessante	

bliver	i	den	forbindelse	at	kunne	få	blik	for,	hvilken	fiksering	der	i	fremtiden	potentielt	

kan	blive	den	dominerende	indenfor	det	diskursive	felt.	Særligt	hvis	Nye	Borgerliges	fik-

sering	af	at	være	partiet	danskerne	har	brug	for	opnår	anknytning	indenfor	den	danske	

befolkning,	så	de	bliver	en	bestemt	størrelse,	om	Socialdemokratiets	udvikling	da	fort-

sat	vil	være	funderet	i	en	konstruktion	af,	hvad	danskerne	er	enige	i.	Derved	kan	der	ar-

gumenteres	for,	at	såfremt	Nye	Borgerliges	fiksering	af	det	diskursive	felt	omkring	ud-

lændinge-	og	integrationspolitik,	bliver	det	danskerne	er	enige	i,	så	kan	den	udvikling,	vi	

belyser	i	denne	afhandling,	hvor	Socialdemokratiets	fiksering	af	det	diskursive	felt	ud-

viklede	sig	til	at	stemme	overens	med	Dansk	Folkepartis	fiksering,	muligvis	gentage	sig,	

så	Socialdemokratiets	fiksering	af	det	diskursive	felt	på	sigt,	potentielt,	da	vil	stemme	
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overens	med	Nye	Borgerliges	fiksering	af	feltet.	Denne	antagelse	kan	fremstå	som	

usandsynlig,	men	vi	ved,	at	Dansk	Folkeparti	stod	i	samme	politiske	situation	som	Nye	

Borgerlige,	da	de	startede	ud	på	den	politiske	scene.	I	1998,	tre	år	efter	partiets	stiftelse,	

fik	Dansk	Folkeparti	7,4%	af	stemmerne	(Folketinget,	2019),	hvor	Nye	Borgerlige	i	skri-

vende	stund,	seks	år	efter	partiets	stiftelse,	står,	i	skrivende	stund,	til	at	modtage	7,2%	

af	stemmerne	(Voxmeter,	2021).	Såfremt	Nye	Borgerlige	formår	at	bevare	en	tilstræk-

kelig	stor	vælgertilslutning,	og	at	Dansk	Folkepartis	manglede	vælgertilslutning	fortsæt-

ter,	kan	det,	i	et	historisk	perspektiv,	ikke	afvises,	at	Socialdemokratiet	på	sigt	kan	

knytte	an	til	Nye	Borgerliges	politik	på	dette	område.	Såfremt	denne	udvikling	udspiller	

sig,	som	beskrevet	ovenfor,	kan	der	argumenteres	for,	at	Dansk	Folkeparti	står	overfor	

en	svær	parlamentarisk	situation.	Da	afhandlingens	analyse	giver	os	blik	for,	at	Dansk	

Folkepartis	fiksering	af	det	diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik	

ikke	gennemgår	en	udvikling,	kan	der	argumenteres	for,	at	såfremt	Socialdemokratiet	

potentielt	vælger	at	knytte	an	til	Nye	Borgerliges	fiksering	af	feltet,	skulle	denne	blive	

det,	som	danskerne	er	enige	i,	kan	dette	efterlade	Dansk	Folkeparti	i	en	parlamentarisk	

situation,	hvor	Nye	Borgerlige	overtager	den	position	i	det	politiske	samarbejde,	som	

Dansk	Folkeparti	nu	besidder.	Derfor	vil	Dansk	Folkeparti,	såfremt	denne	udvikling	

skulle	udspille	sig,	ikke	længere	være	det	parti,	der	forbindes	med	den	stramme	udlæn-

dingepolitik,	som	danskerne	er	enige	i,	hvilket	kan	være	med	til	at	true	Dansk	Folkepartis	

eksistens.	På	den	måde	kan	der	argumenteres	for,	at	skulle	Nye	Borgerlige	lykkedes	

med	at	dislokere	det	diskursive	felt	omkring	udlændinge-	og	integrationspolitik	deter-

mineres	dette	altså	af	resultatet	ved	det	næste	Folketingsvalg.	Valgresultatet	vil	altså	af-

gøre,	hvilken	indflydelse	partiet	får,	hvilket	dermed	også	afgør	hvorvidt	de,	som	parti,	

kommer	til	at	være	med	at	udgøre	et	parlamentarisk	grundlag	for	andre	partier.	

	

7.2 Syrien - et trygt og sikkert land 
Sideløbende	med	udarbejdelsen	af	vores	afhandling	var	medierne	fyldt	med	historier	

om	syriske	flygtninge,	der	nu	skulle	sendes	tilbage	til	Syrien,	da	dele	af	landet	nu	anses	

som	trygt	(Udlændingestyrelsen	&	Dansk	Flygtningehjælp,	2019).	Det	første	rigtige	ek-

sempel	på,	at	midlertidigheden,	som	netop	er	det	hegemonien	i	analysen	samler	sig	om,	

bliver	taget	i	brug.	Med	afsæt	i	afhandlingens	analyser	er	det	særligt	interessant,	at	vi	

rent	faktisk	nu	er	vidne	til,	at	den	lovgivning	som	vi	i	den	semantiske	analyse	ser	
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udvikle	sig	i	en	retning,	der	senest	i	2019	med	L140	samler	sig	om	netop	midlertidig-

hed,	nu	bliver	taget	i	brug.	Afhandlingens	analyse	giver	os	blik	for,	at	midlertidighed	

konstrueres	som	en	betingelse	for	opholdstilladelse.	Dermed	bliver	midlertidigheden	

også	en	determinerende	faktor	for	måden,	hvorpå	udlændinge-	og	integrationslovgiv-

ningen	bliver	skabt.	Vi	undres	derfor	videre,	om	der	er	andre	aktører,	end	de	politiske	

aktører	som	vi	har	haft	blik	for,	der	potentielt	kan	dislokere	hegemonien,	som	er	skabt	

indenfor	det	diskursive	felt	af	de	tre	partier	Socialdemokratiet,	Venstre	og	Dansk	Folke-

parti.		

	

En	landerapport,	udarbejdet	af	udlændingestyrelsen	d.	21.	februar	2019,	viser,	at	dele	af	

Syrien	ikke	længere	er	et	krigshærget	og	farligt	område,	og	derfor	skal	de	flygtninge,	der	

har	asyl	i	Danmark,	hvis	opholdstilladelser	genvurderes	hvert	eller	hver	andet	år,	nu	

sendes	retur	til	deres	hjemland.	Denne	beslutning	bliver	taget	med	udgangspunkt	i	den	

seneste	lovgivning	på	området,	og	som	vi	også	får	blik	for	i	afhandlingens	analyse,	er	det	

med	fokus	på	midlertidighed.	Der	vurderes	individuelt	om	den	enkelte	flygtninges	asyl-

grundlag	er	vurderet	tilstrækkeligt	til	at	blive	i	Danmark,	eller	om	vedkommende	skal	

sendes	retur	og	fratages	asylgrundlag.	Det	reelle	problem	der	særligt	lader	sig	vise	i	me-

dierne	er,	at	det	udelukkende	er	Danmark,	der	har	lavet	en	vurdering	af,	at	dele	af	Sy-

rien	nu	ikke	længere	er	et	usikkert	sted	at	opholde	sig,	og	at	flygtninge	derfor	nu	kan	

vende	tilbage.	Denne	aktuelle	sag	har	fået	os	til,	grundet	afhandlingens	analytiske	resul-

tater,	at	spørge	os	selv,	hvilket	rationale	der	ligger	til	grund	for	denne	beslutning,	samt	

om	rationalet	kan	findes	i	analysens	resultater.			

	

I	afhandlingens	semantiske	analyse	og	diskursanalyse	får	vi	blik	for,	at	udlændinge-	og	

integrationspolitikken	gennemgår	en	udvikling,	hvor	dét,	der	opnås	hegemoni	omkring,	

er	en	fiksering	af	opholdstilladelser	som	midlertidige.	Ydermere	får	vi	blik	for,	at	inte-

gration	glider	ud	af	semantikken,	hvilket	giver	os	blik	for,	at	der	ikke	fikseres	mening	til	

dette	politiske	område	gennem	et	ønske	om	at	integrere	udlændinge.	I	nedenstående	ci-

tat	fremgår	denne	midlertidighed	i	nuværende	udlændinge-	og	integrationsministers,	

Mattias	Tesfaye,	udtalelse,	hvori	han	forholder	sig	til	hjemsendelsen	af	syriske	flygt-

ninge:		
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“Da	folk	gik	på	motorvejene,	besluttede	et	meget	bredt	flertal	i	Folketinget,	at	de	

krigsflygtning,	der	kom	hertil,	skulle	have	midlertidig	beskyttelse.	Vi	har	hele	tiden	

vidst,	at	vi	på	et	tidspunkt	kunne	stå	i	en	situation,	hvor	forholdene	i	Syrien	æn-

drede	sig.	Det	kan	ikke	overraske	nogen.	Vi	har	hele	tiden	og	åbent	og	ærligt	sagt,	

at	beskyttelsen	var	midlertidig.”	(Birk	&	Nielsen	[Tesfaye],	2021).		

	

Som	det	fremgår	af	citatet,	anvendes	midlertidigheden	som	rationalet	for,	og	dermed	

også	det	der	legitimerer,	regeringens	beslutning	om,	at	syriske	flygtninge	skal	sendes	

hjem.	Dog	mødes	denne	holdning	af	massiv	kritik	fra	andre	partier	i	Folketinget,	en	

række	interesseorganisationer,	herunder	Dansk	Flygtningehjælp,	samt	store	dele	af	det	

internationale	samfund,	særligt	FN.	Vi	vil	derfor	søge	at	få	blik	for,	hvor	vidtrækkende	

fikseringen	af	opholdstilladelser	som	midlertidige	strækker	sig.	Da	Danmark,	som	det	

eneste	land,	nu	har	besluttet	at	hjemsende	syriske	flygtninge,	kritiseres	Danmark	blandt	

andet	af	UNHCRs,	FNs	Flygtningehøjkommissariat.	I	nedenstående	citat,	kritiseres	be-

slutningen	om	at	hjemsende	flygtninge	fra	Syrien	med	afsæt	i	en	kritik	af,	at	midlertidig-

heden	og	dens	påvirkning	på	dansk	udlændinge-	og	integrationspolitik	efterlader	børn,	

kvinder	og	mænd	i	en	grad	af	usikkerhed,	der	vanskeliggør	deres	mulighed	for	at	inte-

grere	sig	og	skabe	en	tilværelse	i	Danmark.		

“UNHCR	mener	grundlæggende,	at	flygtninge	har	ret	til	vished	og	tryghed	omkring	

deres	juridiske	status.	Det	danske	paradigmeskifts	fokus	på	midlertidighed	og	jævn-

lige	revurderinger	efterlader	børn,	kvinder	og	mænd,	der	er	blevet	anerkendt	som	

flygtninge	i	Danmark,	med	en	konstant	frygt	for	at	få	inddraget	deres	beskyttelse	

og	blive	sat	i	udsendelsesposition.	En	sådan	usikkerhed	kan	vanskeliggøre	deres	

mulighed	for	at	integrere	sig	og	skabe	sig	en	tilværelse.”	(Høj	&	Dahlin	[Haslund],	

2021).		

	

Iagttages	citatet,	fremgår	det,	at	UNHCR	fikserer	midlertidigheden	som	en	umulighed	for	

at	integrere	udlændinge.	Vi	får	med	denne	udtalelse	blik	for,	at	UNHCR	altså	fikserer	ud-

lændingepolitik	på	en	helt	anden	præmis	end	den,	som	vi	får	blik	for,	at	der	skabes	he-

gemoni	omkring	indenfor	de	tre	partier.	Derfor	viser	det	samtidig	også	en	umulighed	

indenfor	de	to	fikseringer	om	at	mødes,	særligt	at	det	netop	viser	sig,	hvor	forskelligt	

der	artikuleres	på	tværs	af	de	to	aktører.	Vi	kan	altså	iagttage	en	aktør,	der	fikserer	
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mening	til	integration,	hvilket	er	endnu	en	påpegelse	af,	hvor	forskelligt	der	fikseres	me-

ning,	da	vi	tidligere	fik	blik	for,	at	integration	efter	vedtagelsen	af	L140	ikke	længere	er	

til	stede	i	semantikken	og	derfor	fikseres	udlændinge	udelukkende	gennem	midlertidig-

hed.	Man	kan	på	den	måde	argumentere	for,	at	de	rationaler,	som	UNCHR	anvender	om-

kring	det,	at	paradigmeskiftet	vanskeliggør	integration	og	muligheden	for	at	skabe	sig	

en	tilværelse,	samt	at	disse	mennesker	bliver	sat	i	en	udsendelsesposition,	netop	er	det,	

som	vi	får	blik	for,	at	de	tre	partier	ønsker	skal	være	gældende	for	udlændinge.	Med	

midlertidigheden	og	udeladelsen	af	integration	fra	semantikken	og	fikseringen	af	det	dis-

kursive	felt,	er	hensigten	for	afhandlingens	tre	politiske	partier	at	fiksere	den	enkelte	

udlændings	hjemland	som	deres	hjem	og	sætte	Danmark	udenfor	ligningen,	hvorfor	

midlertidigheden	ligeledes	skaber	grundlaget	for,	at	den	enkelte	udlænding	skal	opholde	

sig	i	dennes	hjemland,	når	dette	er	muligt.	Hjemsendelsen	af	syrere	afspejler	på	mange	

måder	eksekveringen	af	lovgivningen	i	praksis,	hvor	midlertidigheden	danner	grundlag	

for	beslutningen	om	at	hjemsende	syrere.	Beslutningen	herom	mødes	også	af	kraftig	

kritik	fra	Dansk	Flygtningehjælp,	der	i	nedenstående	citat	udtaler	sig	om	forholdene	i	

Syrien:	

	

“I	DRC	Dansk	Flygtningehjælp	er	vi	helt	uenige.	Det	er	ikke	forsvarligt	at	sende	syri-

ske	flygtninge	tilbage	til	Damaskus-området	eller	andre	steder	i	Syrien.	De	danske	

myndigheder	står	da	også	alene	med	sine	betragtninger.	Alle	øvrige	europæiske	

lande	vurderer,	at	de	nuværende	forhold	i	Syrien	ikke	giver	grund	til	at	inddrage	

syriske	flygtninges	opholdstilladelser.”	(Slente,	2021).	

	

Dansk	Flygtningehjælp	giver	kraftig	udtryk	for,	at	de	er	ikke	anerkender	det	rationale,	

som	ligger	til	grund	for	hjemsendelse	af	syriske	flygtninge.	Det	helt	essentielle	der	er	på	

spil	indenfor	den	undren,	som	denne	aktualisering	skaber,	er	den	forskellige	vurdering	

af	Syrien,	og	herunder	Damaskus	regionen,	som	et	sikkert	sted	for	flygtninge	at	vende	

tilbage	til.	Det	er	her	der	netop	skabes	en	forskellighed,	som	er	til	at	føle,	da	Dansk	

Flygtningehjælp	klart	og	tydeligt	ikke	mener,	at	det	er	tilfældet,	og	at	Syrien	på	nogen	

måde	er	et	land,	som	er	sikkert	for	disse	flygtninge.	Pointen	ekspliciteres	gennem	det	

faktum,	at	Danmark	som	eneste	land	har	vurderet	det	således,	og	derfor	også	møder	kri-

tik	på	tværs	af	Europa.			
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Det	generelle	for	begge	aktører	er,	at	de	kritiserer	hele	præmissen	for	paradigmeskiftet,	

nemlig	midlertidigheden.	Da	begge	aktøreres	udgangspunkt	er	et	forsøg	på	at	integrere	

udlændinge	samt	at	skabe	tryghed	og	sikkerhed	for	udlændinge,	vidner	dette	om,	at	

begge	aktører	ikke	knytter	an	til	den	hegemoni,	som	afhandlingen	får	blik	for,	at	der	op-

træder	omkring	midlertidigheden.	Det	til	trods,	kan	det	i	nedenstående	citat	iagttages,	at	

om	end	de	danske	myndigheder	møder	massiv	kritik,	så	fastholdes	den	politiske	ret-

ning,	med	udgangspunkt	i	midlertidigheden.		

	

“Nu	er	det	jo	sådan,	at	vi	ikke	har	udliciteret	ansvaret	for	at	tage	stilling	til,	hvor-

dan	dansk	udlændingepolitik	skal	tilrettelægges.	Det	er	fortsat	Folketingets	op-

gave.	Og	et	stort	flertal	i	Folketinget	mener,	at	beskyttelse	er	midlertidigt,	og	når	

der	ikke	er	behov	for	det	længere,	skal	man	rejse	hjem.”	(Høj	&	Dahlin	[Tesfaye],	

2021).		

Vi	får	i	ovenstående	citat	blik	for,	at	midlertidigheden	fikseres	som	en	permanent	poli-

tisk	retning	for	Danmark,	der	ikke	lader	sig	true	af	udefrakommende	kritik,	hvilket	kan	

udledes	af,	at	Tesfaye	udtaler,	at	ansvaret	for	at	tage	stilling	til	den	danske	udlændinge-

politik	alene	er	en	sag	for	det	danske	Folketing	og	det	store	politiske	flertal,	der	altså	er	

bag	denne	midlertidighed.	Med	afsæt	i	vores	iagttagelse	af,	at	midlertidigheden	i	2021	er	

en	determinerende	betegner	for	udlændinge-	og	integrationspolitikken,	får	vi	blik	for,	at	

den	hegemoni	der	opnås	i	2019	omkring	midlertidigheden,	stadig	eksisterer	i	2021.	Da	

midlertidigheden	gennemsyrer	rationalet	bag	udlændinge-	og	integrationspolitiske	be-

slutninger	i	2021,	og	samtidig	artikuleres	som	en	selvfølgelighed,	kan	der	argumenteres	

for,	at	hegemonien	består,	og	at	kritikken	til	trods,	ikke	lykkedes	med	at	true	bevarelsen	

af	den	opnåede	hegemoniske	status.	Hvilket	har	givet	os	blik	for,	at	rationalet	bag	denne	

beslutning,	og	vores	undren,	er	at	finde	i	afhandlingens	analyse,	hvor	vi	finder,	at	lovgiv-

ningen	baserer	sig	på	konstruktioner	af	os	samt	et	dem,	der	ikke	konstrueres	til	at	

kunne	blive	os.	Vi	får	i	ovenstående	blik	for,	at	der	udenfor	disse	konstruktioner	i	den	

danske	lovgivning	også	er	andre	konstruktioner	af	dem,	som	fikserer	mening	til	et	dem,	

der	skal	integreres	og	føle	sig	sikker.	Dog	får	vi	blik	for,	at	denne	fiksering	ikke	er	til	

stede	i	hegemonien,	som	skabes	i	afhandlingen,	hvilket	giver	os	indsigt	i,	at	det	er	en	

stærk	hegemoni,	som	hersker	på	området.		
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Vi	har	nu	fået	blik	for,	at	hegemonien	ikke	bliver	truet	af	den	internationale	kritik,	da	

det	internationale	samfund,	ifølge	Tesfaye,	i	denne	sammenhæng	ikke	har	noget	at	gøre	

med	den	danske	udlændinge-	og	integrationspolitik,	derfor	må	vi	antage,	at	det	alene	er	

interne	aktører	på	den	danske	politiske	scene,	som	i	fremtiden	kan	influere	den	nuvæ-

rende	hegemoni	på	området.	Vi	har	tidligere	i	perspektiveringen	belyst	og	problemati-

seret	Nye	Borgerliges	indtræden	på	den	politiske	arena.	Derfor	kan	det,	på	trods	af	den	

stærke	hegemoniske	status,	muligvis	være,	at	denne	nye	spiller	kan	udfordre	den	nuvæ-

rende	alliance,	skulle	Nye	Borgerlige	opnå	et	sådant	parlamentarisk	resultat,	at	de	har	

en	rolle	at	spille	i	de	parlamentariske	processer.	Hvis	dette	skulle	ske,	bliver	det	i	frem-

tiden	interessant	at	iagttage,	hvilke	konstruktioner	af	os	og	dem,	der	da	vil	træde	frem	i	

det	diskursive	felt,	og	hvordan	disse	konstruktioner	fremtidigt	vil	præge	udlændinge-	

og	integrationspolitikken	i	Danmark.	
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