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INDLEDNING 

I Kommunernes Landsforenings fagblad, Danske Kommuner, udkom 
20. september, 2012 en kronik forfattet af borgmester i Ishøj Kommune
Ole Bjørstorp. I kronikken beskrives, hvad der synes som en både
ambitiøs vision og anderledes italesættelse af Ishøj kommunes fremtid.
Under overskriften Vi skal skabe en ny kommunal model slår borg-
mesteren til lyd for at se kommunens udfordringer i et nyt lys. Den
gamle model er slået fejl, og der skal nytænkning og innovation til for
at imødekomme morgendagens udfordringer. Gennem sammenligning
med overgangen fra damp- til dieselmotorer i skibsindustrien for
omkring 100 år siden, hvor Danmark spillede hovedrollen og innoverede
industrien, plæderer Bjørstorp for, at de danske kommuner på samme
vis står over for en nødvendig nytænkning af den gamle kommunale
model. Bjørstorp beskriver sin kommune som karakteriseret af høj
arbejdsløshed, stigende udgifter og faldende indtægter. Men Ishøj
Kommune har også landets største andel af borgere med anden etnisk
baggrund end dansk. Og det er her, det for alvor bliver interessant, for
som Bjørstorp siger, ville man set ud fra den eksisterende tilgang til
etniske minoriteter anskue dette som et problem. Men med den
italesatte vision beskrives kommunens etniske og kulturelle mang-
foldighed som det udgangspunkt, der skal bære Ishøj igennem mod
målet om at ’(…) udvikle sig til en moderne international kommune i
det 21. århundrede’ (Bilag 3: 31). Således beskriver Bjørstorp et
kursskifte i Ishøj, der indeholder et ændret syn på kommunens etniske
og kulturelle mangfoldighed. Et ændret syn der, ifølge borgmesteren,
skal gøre op med en tilgang til etniske minoriteter, der lod sig etablere
for over 40 år siden. Bjørstorp fremhæver den kulturelle diversitet og
de mange sprog, der tales i kommunen som en ressource, der skal
sikre, at kommunen kan tilpasse sig en fremtid, hvis kendetegn han
mener, vi endnu kun kender omridset af; en fremtid, der i hans
beskrivelse, bliver nødt til at tænke anderledes om den etniske og
kulturelle mangfoldighed ikke kun i Ishøj men også på nationalt plan.

Da jeg selv arbejder som folkeskolelærer i Ishøj og dermed 
dagligt er i berøring med kommunens etniske og kulturelle kom-
pleksitet, fangede den anderledes italesættelse af kommunens 
mangfoldighed min opmærksomhed. Jeg finder det derfor interessant 
at forsøge at afdække, hvorvidt det italesatte kursskifte fører til 
ændringer i udviklingen af relationer mellem borgere i Ishøj, og 
hvorledes sådanne ændringer tænkes forankret og formidlet gennem 
(fortolkninger af dette kursskifte i) Ishøjs kommunale forvaltning. 
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Året inden kronikkens udgivelse implementerede kommunen en ny 
medborgerpolitik med overskriften Mangfoldighed er Ishøjs styrke. 
Politikken erstatter den hidtidige integrationspolitik og er altså en 
konkret politik, der markerer et kursskifte, der knytter sig til det i 
kronikken ændrede syn på mangfoldigheden. Bjørstorps vision om ’ (…) 
en ny kommunal model’ kan altså ses som udtryk for denne lokal-
politiske udvikling.  

Derfor ser jeg det relevant at spørge: 

Hvorledes kan man undersøge forholdet mellem visionen om 
’ (…) en ny kommunal model’ for Ishøj Kommune og 
implementeringen af en medborgerpolitik som erstatning for 
kommunens integrationspolitik? 

For at sætte mig i stand til at undersøge dette forhold bliver det 
nødvendigt at placere visionen, der repræsenterer et kursskifte, i et 
forhold til det, der forsøges at brydes med. Lige siden man begyndte at 
invitere udenlandsk arbejdskraft til landet i 1960’erne, har Ishøj været 
en profileret kommune i debatten omkring integration. For at under-
støtte argumentationen om at der med visionen i kronikken er tale om 
et brud, finder jeg det derfor nødvendigt at undersøge, hvorledes 
kommunens tilgang til etniske minoriteter historisk er blevet til. For at 
sætte mig i stand til at gøre dette må centrale politiske tekster, der 
repræsenterer denne tilgang historisk, udvælges. Jeg vil derfor 
gennemføre en diakron analyse af Ishøjs tilgang til etniske minoriteter 
for at sætte resultaterne af et sådant blik i forhold til en synkron analyse 
af de to politiske dokumenter, der repræsenterer og markerer forsøget 
på et brud. For gennem den diakrone analyse at afdække den 
rationalitet, der i tilknytning til etnisk og kulturel mangfoldighed 
historisk er blevet til i Ishøj, vil jeg gøre brug af Michel Foucault. 
Ligesom ham ønsker jeg at undersøge forandringer i nutiden gennem 
forståelse af fortiden. Til at supplere denne historiske analyse vil jeg 
gøre brug af Bhikhu Parekhs teori om det multikulturelle samfunds 
udfordringer, og hvorledes en multikulturel virkelighed forsøges 
håndteret politisk uden at kompromittere samfundets sammen-
hængskraft. Således bliver det denne analyses mål at forbinde centrale 
politiske dokumenter på området omkring etniske minoriteter i Ishøj, 
og derfor vælger jeg at gøre brug af en kritisk diskursanalytisk tilgang 
repræsenteret ved Norman Fairclough. 

De teoretiske valg forholdes til de empiriske udvælgelser efter en 
redegørelse for den valgte metode og teori. 
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METODE OG TEORI 
 
Foucault og problematiseringens historie 
 
I det følgende vil jeg redegøre for de elementer af Michel Foucaults 
samtidsdiagnostik, som vil danne det overordnede perspektiv på det 
empiriske materiale. Beskrivelsen af de valg, der repræsenterer dette 
perspektiv, berører uundgåeligt kerneelementer af Foucaults forfatter-
skab, og en kort redegørelse herfor er nødvendig, vel vidende, at denne 
overfladiske behandling ikke yder Foucault retfærdighed. Forklaringen 
ligger bl.a. i, at dispositivet, som er centralt for denne analyse, er et 
begreb, der er tværgående og sammenbindende for Foucaults værker 
(Raffnsøe & Gudmand-Høyer, 2005: 153). 

Michel Foucault er blevet taget til indtægt for mange viden-
skabelige retninger og positioner. Selv beskrev han sig som samfunds-
diagnostiker og etnolog, med vor kultur som genstandsfelt (Heede, 
2002: 9). Han ønsker at undersøge forandringerne i sin samtid med 
udgangspunkt i fortiden. Kronologisk befinder han sig imellem sin tids 
overgang fra den moderne videnskab til strukturalistisk videnskab, 
mellem fokus på mennesket og fokus på sproget og forsøger at forklare 
nutidens ånd, ved hjælp af den historiske analyse (Jensen, 2013:83). 
Med udgangspunkt i sine historiske analyser forsøger han at 
tydeliggøre, hvorledes historien påvirker os i dag, og hans beskrivelse 
af fortiden bliver en nutidskritik (Heede, 2002: 10). Netop fordi der 
eksisterer forskellige læsninger af Foucault, har jeg, i tillæg til Foucaults 
værker, valgt at læse ham gennem Anders Fogh Jensen og Sverre 
Raffnsøe, Marius Gudmand-Høyer & Morten Tanning, da disse for-
fattere lægger særlig vægt på forståelsen af Foucaults beskrivelse af 
dispositiverne. 

Diskontinuitet: begivenhed og brud 
Foucaults kritik af historieskrivningens klassiske udformning er central 
for hans egen forståelse af historien. Historikeren, i klassisk forstand, 
søger at skrive og beskrive det lineære, kontinuerte forløb: ’ (…) en 
rekonstruktion af årsagskæder bag de åbenbare forløb (…) ’ (Foucault, 
1970: 148). I forhold til denne betragtning vender Foucault tingene på 
hovedet. For det er netop i diskontinuiteten, at historien for ham skal 
findes. Det er ideen om, at en tanke må forstås i det rum, hvor den 
blev til og med de betingelser, der gjorde den mulig. Disse rum er 
historiens byggesten, og det, der adskiller dem, er tankens muligheds-
betingelser eller tankesystemerne (Jensen, 2013: 9). Tankesystem-
ernes historie spørger til, hvordan det blev muligt at tænke på en 
bestemt måde på et bestemt tidspunkt, og hvilke spørgsmål der var 
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mulige at stille til hvilke tider. Derfor interesserer Foucaults historie sig 
for problematiseringer til forskellige tider og mere specifikt for brud i 
disse problematiseringer, der kan repræsentere brud med tankesys-
temerne. Mulighed for og inspirationen til dette fokus på diskontinuitet 
og brud henter Foucault fra den franske epistemologiske tradition 
(Jensen, 2013: 50). 

Tæt knyttet til tankesystemernes historie er de ledelsesformer, 
der har gjort sig gældende til forskellige tider. Dette kalder Foucault for 
styresystemer, og de er en del af tankesystemernes historie. Samtidig 
udvikler styresystemerne tankesystemerne, da nye måder at tænke 
ledelse på, åbner for nye videnskaber og teknologier, der igen virker 
ind på tanken (Ibid.: 10). 

I forlængelse af sin historiekritik placerer Foucault sig selv uden 
for filosofien i klassisk forstand, da han ikke interesserer sig for at 
beskrive det evige, men er optaget af begivenheden. Begivenheden er 
for Foucault noget nyt, der træder frem: et brud. Det er en forandring, 
der viser sig, en forandring der tager sit udgangspunkt i det, der er, 
men viser noget nyt. Det bliver kun nyt i forhold til det, der er, og kan 
derfor ikke adskilles fra denne kontekst (Foucault, 1970: 157; Raffnsøe, 
Gudmand-Høyer, & Thanning, 2008: 66-67). 

Diskursens diskontinuitet 
Foucaults interesse for diskursproblemet er ikke den konkrete sproglige 
analyse, men det, at mennesker ytrer sig på bestemte måder til 
bestemte tidspunkter. Han betegner ytringerne som diskursive begiven-
heder, og diskursen skal forstås som en serie af disse, der gennem 
identificerede relationelle forhold kan samordnes. Diskursen og den 
systematik, der binder ytringerne sammen, står i forhold til begiven-
heder af ikke diskursiv art, og det er dette forhold Foucault i flere af 
sine værker har været interesseret i at afdække (Raffnsøe et al., 2008: 
54). Med den diskursive beskrivelse forsøger Foucault at klarlægge 
systematikken og mønstrene i de ytringer, der ligger forud for den 
sproglige begivenhed og danner begivenhedens virkeligheds-
betingelser. Systematikken kan blotlægge en regularitet mellem 
ytringerne, og dette relationelle forhold danner det, Foucault betegner: 
diskursive formationer. De diskursive formationer har altså et historisk 
a priori, som Foucault beskriver som de relationer, der binder det ytrede 
sammen (Foucault, 2005: 174; Raffnsøe et al., 2008: 184-185). 
Ytringernes virkelighedsbetingelser, de diskursive formationer og 
formationernes relationelle forhold til andre diskursive formationer 
danner arkivet, der er grundlaget for vidensarkæologiens under-
søgelsesfelt (Foucault, 2005: 193). 
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Selv om begivenheden ses som et brud, skal den ikke begribes 
som en afstandstagen fra det foregående. Det er en nytænkning, der 
skal forstås i sin singularitet som det, der skiller sig ud. Det enestående 
står aldrig alene, men altid i forhold til noget andet, og det er 
nødvendigt at undersøge begivenheden i forhold til dette andet: de 
sammenhænge, den er en del af, og samtidig adskiller sig fra: materiali-
teten. Hermed tydeliggøres også begivenhedens forandringspotentiale, 
hvis rækkevidde og karakter er afhængig af konteksten (Foucault, 
2005: 156; Raffnsøe et al., 2008: 68-69). 

Det, som Foucault betegner som diskurser, er de diskursive 
formationer og deres dannelsesregler. Men hans diskursbegreb 
indeholder også beskrivelsen af ytringer, som udgør et felt i konstant 
opbrud og transformation. I dette felt kan der identificeres en 
systematik, der afdækker en dispositionel logik, som ’(…) udpeger rum 
for udfald, nogle rum som fremtidige logikker kan indtage på deres 
specifikke måde’ (Raffnsøe et al., 2008: 189). Selv den mindste 
begivenhed sætter gang i dette ’ (…) spil af regler (…) ’, som Foucault 
benævner det (Foucault, 2005: 208). Dette bringer os frem til 
dispositivet. 

Dispositivet 
Til at beskrive hvorledes begivenheden, der ses som et brud med det 
givne sociale rum, samtidig indgår i og tegner sig i det sociale, gør 
Foucault brug af begrebet dispositiv. Dispositivet er en anordning, der 
viser sig som dispositioner og tilbøjeligheder, og kommer til udtryk i 
løsningsmuligheder for sociale problematiseringer (Raffnsøe et al., 
2008: 218). 
Anders Fogh Jensen bruger dispositiv-begrebet som en overordnet 
rettesnor for sin læsning af Foucault. Han beskriver Foucault som filosof 
og hans filosofi som en filosofi om problemer: 

Verden kan være farlig, og da mennesket er en del af 
verden, kan mennesket også være farligt, både for sig selv 
og for andre. Faren krystalliseres til et problem, der angår 
det at styre sig selv, styre andre og styre andres styring af 
sig selv (Jensen, 2013: 19). 

Men problemer er ikke ens til alle tider og skal derfor behandles 
historisk. Foucault søger ikke svaret på, hvad der skal gøres, når 
problemet kræver handling, men søger spørgsmålet, som problemet er 
svar på. Til forskellige tider har mennesket grebet problemløsning 
forskelligt an, og det er disse modeller for tidstypisk problemløsning, 
Foucault beskriver som dispositiver. Løsningsmodeller, som det sociale 
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har tilbøjelighed til at søge hen imod. Problemerne formaterer det 
sociale rum gennem opdelinger af eksempelvis ”gale” og ”normale”, og 
disse opdelinger gør bestemte problematiseringer og løsninger åben-
lyse. Dette er dispositiverne (Ibid.: 33). 

Dispositivet er ikke en statisk enhed, men arrangerer og ordner 
elementerne i det sociale felt, det indvirker på, og stiller dem i et 
bestemt relationelt forhold til hinanden. Anordningen gør en bestemt 
funktionalitet nærliggende og viser bestemte disponerede udfald for det 
sociale. Dispositiver og deres funktionelle udfald virker også ind på 
hinanden og skaber uforudsigelige behov for justeringer, hvilket gør det 
samlede netværk af dispositiver komplekst (Raffnsøe et al., 2009: 216-
218). 

Dispositiverne repræsenterer styresystemer og tendenser i det 
sociale og disponerer, hvorledes problematiseringer og løsnings-
modeller kendetegner forskellige tiders tankesystemer. 

Det modernes dispositiver 
I sine forelæsninger ved Collége de France i 1977-78 beskriver Foucault 
dispositiverne og deres historie som sociale teknologiers historie. Han 
tilføjer et nyt perspektiv på, hvorledes ændrede tankesystemer i det 19. 
århundrede havde placeret mennesket som genstand for viden i 
centrum for den nye humanvidenskab. Herfra flyttes fokus efterhånden 
fra det humane subjekt til et fokus på mennesket som populationen, 
der benytter sig af viden. Således bliver populationen genstand for 
udforskning i de moderne ledelsesteknologier (Raffnsøe et al., 2008: 
56-57). Denne nye måde at se subjektet som et objekt (Foucault kalder 
det subject-object (Foucault, 2007: 77)) gennem fokus på popula-
tionen, baner vejen for nye videnskaber og ændrer dem, der hidtil 
havde været, som et resultat af en proces, Foucault beskriver således: 
‘A constant interplay between techniques of power and their object 
gradually carves out in reality, as a field of reality, population and its 
specific phenomena’ (Ibid.: 79).  

Vil man skrive de sociale teknikkers historie, mener Foucault, at 
fokus skal være på tre specifikke dispositive modaliteter: lovdis-
positivet, disciplindispositivet og sikkerhedsdispositivet, der er særligt 
centrale for den vestlige ledelses historie og en bestemt organisering af 
mennesker (Ibid.: 5). 

Disse modaliteter har udviklet sig til forskellige tider og er altså 
historiske. Lovdispositivet er den binære mekanisme, der skelner 
mellem rigtigt og forkert, lovligt og ulovligt. Det udelukker det, der ikke 
accepteres. Dette er den juridiske mekanisme, der lovgiver og straffer 
personer, der overtræder denne lov. Vi genkender den som den straffe-
retlige orden, der kendetegnede perioden fra middelalderen til det 17. 
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og 18. århundrede (Ibid.: 5-6). Hvor lovdispositivet retter sig mod 
territoriet, retter disciplindispositivet sig mod kroppen; det udelukker 
ikke, men forsøger at bearbejde individet gennem disciplinen (Jensen, 
2013: 232). Disciplindispositivet rammesætter lovgivningen gennem 
mekanismer for overvågning og korrektion. Dette betegner Foucault 
som det moderne system, der etableres i det 18. århundrede og 
iværksætter forskellige teknikker til overvågning, diagnose og 
muligheden for at korrekse individer (Foucault, 2007: 5-6). Lovdis-
positivet og disciplindispositivet suppleres og reaktualiseres i sikker-
hedsdispositivet, der forsøger at udregne sandsynligheden for mulige 
begivenheder. Denne sandsynlighed indgår efterfølgende i vurderingen 
af omkostninger ved forskellige løsningsmuligheder, som i sidste ende 
forskyder den binære vurdering af rigtigt og forkert. Her iværksættes 
teknikker, der har til formål at vurdere omkostninger ved henholdsvis 
forbrydelse og straf med det formål at finde det optimale ekvilibrium 
(og hermed introduceres den økonomiske tanke i de sociale 
teknologier). Dette dispositiv beskriver Foucault som det nutidige, men 
slår fast, at selvom dispositiverne kan siges at have en tidsperiode, hvor 
de er særligt tydelige, er de alle tre til stede i hinandens udviklings-
processer og funktionalitet. Det, der ændrer sig og har en historie, er 
de teknologier, der iværksættes gennem forskellige problematiseringer 
og løsninger til forskellige tider (Ibid.: 5-9). Det er denne tilgang til 
sociale begivenheders historie, der ligger til grund for Foucaults analyse 
af det, han kalder guvernementalitet (Raffnsøe et al., 2008: 220).  

For at beskrive hvorledes specielt sikkerhedsmodaliteten 
fungerer og kommer i stand, og hvordan populationen, som beskrevet, 
kom i centrum for magtens udvikling, tager Foucault i en forelæsning 
ved Collegé de France, udgangspunkt i den historiske udvikling af byen 
som miljø (Foucault, 2007: 12-23). Beskrivelsen af byen som et miljø 
sker med reference til fysikken og biologien. Miljøet er en kombination 
af naturligt givne og socialt konstruerede forhold og disse forholds 
påvirkning på alle, der bor i det. Miljøet er handlingens medium og 
skaber cirkulation af handlingernes årsager og virkninger. Det er i dette 
miljø, at fokus rettes mod populationen, der udviser biologiske og 
patologiske træk, og forsøget på at lede sker gennem reguleringer af 
og påvirkninger på miljøet. Populationen er altså sikkerheds-
dispositivets genstand. I dette miljø udvikles det, Foucault kalder for 
bio-politik (bio-magt). En politik og en magtudøvelse, der gør 
populationen til genstand for specifikke teknikker og specifik viden 
(Ibid.: 21-22). I sin undersøgelse af bio-politikkens opkomst, ender 
Foucault med at redegøre for, hvorledes han ser den moderne 
liberalismes kritik af den tidligere statsræson som kimen til en ny 
ledelsesrationalitet. Kritikken lød på, at det daværende ledelses-
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rationale havde som mål at optimere og maksimere ledelse og dermed 
statens styrke fremfor at fokusere på grundlaget for overhovedet at 
lede, og hvordan det var bedst at lede. Dette resulterede i et fokus på 
den egenlogik, der kendetegnede det ledede og gjorde, at ledelsen 
måtte begrænse sig fra at lede i alle henseender til at lede bedst. Der 
findes former for social udveksling, som man gennem begrænset 
styring, kan styre bedre. Ved at begrænse ledelse, gav man selvledelse 
plads (Raffnsøe et al., 2008: 288-289). Denne nye tids problematisering 
var, hvorledes ledelse udvikler sig til selvledelse. En undersøgelse af 
spændet mellem ledelsesrationalet (guvernementaliteten) og en 
begrænsning af samme (økonomi) (Ibid.: 283). 

For at foregribe og forbedre og dermed sikre friheden, må 
truslen/det unormale først lokaliseres (lovdispositivet) og derefter 
forebygges gennem disciplinering. Jo friere mennesket bliver, jo større 
behov er der for at sikre, at mennesket kan håndtere denne frihed 
(Jensen, 2013: 236). Så hvor lovdispositivet skelner mellem det 
ønskede og uønskede, forebygger disciplindispositivet det uønskede, og 
sikkerhedsdispositivet bearbejder det hen imod det ønskede. 

I forsøget på at identificere den dispositionelle logik knyttet til 
etniske minoriteter, jeg mener Bjørstorps vision forsøger at bryde med, 
gør jeg i min historiske analyse brug af det modernes tre dispositiver, 
for at forstå og beskrive, hvad der skete, da Ishøj Kommune oplevede 
en stigende kompleksitet i sin borgersammensætning. Den sproglige og 
kulturelle homogenitet, der tidligere udgjorde den kommunale 
sammenhængskraft, udfordres, og udfordringen må identificeres. Med 
udgangspunkt i lovdispositivets binære opdeling i normal og unormal 
etableres grundlaget for det sikkerhedsdispositionelle blik på den nye 
population og dennes afvigelser fra normen. Disciplinære mekanismer 
kan nu iværksættes, med det formål at mindske afvigelserne og dermed 
truslen mod sammenhængskraften.  

 
Den kritiske diskursanalyse  
Den kritisk-diskursanalytiske tilgang ser de diskursive praksisser som 
ideologisk formet gennem magtrelationer og magtkampe i det 
uigennemskuelige forhold til de sociale strukturer. De forholder sig 
kritisk i den forstand, at det er hensigten at afdække de usynlige 
ideologiske antagelser og magtrelationer, der ligger under disse 
praksisser og i deres årsags- og determinansforhold til de sociale 
strukturer, hvorigennem ulige magtforhold opretholdes (Fairclough, 
2008: 120). Det er netop dette fokus på de diskursive praksissers 
opretholdelse af ulige magtforhold, der gør den kritisk-diskursanalytiske 
tilgang relevant for nærværende analyse. 
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Faircloughs kritiske diskursanalyse (KDA) 
Inspireret af lingvistikken definerer Fairclough diskurs som mundtlig 
eller skriftlig sprogbrug og gør dermed brug af en definition, der er 
mere snæver end den sædvanlige inden for samfundsvidenskaberne. 
Men hvor den lingvistiske tradition anser sprogbrug som en individuel 
aktivitet eller en simpel refleksion af situationsbestemte variable, ser 
Fairclough det i højere grad som en form for social praksis. Diskurs er 
både en måde at handle på (i forhold til hinanden og verden), en måde 
at repræsentere verden på, og samtidig står diskurs også i dialektisk 
forhold til de faste sociale strukturer - som social struktur. Dialektikken 
beskriver det forhold, at Fairclough ikke mener man kan adskille den 
diskursive praksis fra andre sociale praksisser. Det er netop gennem 
denne dialektik, at deres gensidige påvirkning skal forstås. Her opererer 
Fairclough altså med en forståelse af diskurs som dels socialt 
determinerende, dels socialt konstruerendei. Diskurs ses som ét aspekt 
blandt andre i hver social praksis (Fairclough, 2008: 15-17).  

Fairclough definerer tre områder, hvor diskurs bidrager konstru-
erende: subjektspositioner, sociale relationer og videns- og betydnings-
systemer.  Ved at trække på sprogbrug på konventionel eller kreativ vis 
bidrager diskursen til både at reproducere og forandre disse områder 
(samfundet). Dermed får diskurs tre funktioner, som Fairclough kalder 
for sprogets identitetsfunktion, relationsfunktion og ideationelle funk-
tion (Ibid.: 18). 

Forholdet mellem diskurs og sociale strukturer ser Fairclough 
som komplekst og varierende over tid, hvilket adskiller ham fra andre 
kritiske diskursanalytikere, der forudsætter en større grad af stabilitet 
(Jørgensen & Phillips, 1999: 78). Ser man forholdet som mere stabilt, 
er der ikke samme mulighed for forandring, og som det fremgår, er 
netop forandringsperspektivet centralt for Fairclough. Perspektivet 
bringer Fairclough i fokus gennem fokus på intertekstualitet (begrebet 
beskrives detaljeret under den teoretiske gennemgang). Her trækker 
sprogbrug og dermed tekst på elementer og diskurser fra andre tekster 
og forandrer dermed de enkelte diskurser og følgelig den sociale 
omverden (Ibid.: 84). 

Den tredimensionelle model 
I analyse af diskurs fokuseres på to dimensioner: den kommunikative 
begivenhed – et tilfælde af sprogbrug, og diskursordenen – summen af 
de diskurstyper (diskurser og genrer), som bruges inden for en social 
institution eller et socialt domæne (Ibid.: 80). Begrebet diskursorden 
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låner Fairclough fra Foucault for at beskrive den komplekse og gensidigt 
afhængige konfiguration af diskursive formationer, som ligger under 
den kommunikative begivenhed (Fairclough, 2008: 23). 

Diskurs er altså en form for social praksis, og det er en 
manifesteret form for sprog, som Fairclough kalder tekst (tale, skrift, 
billede) med inspiration fra Michael Halliday. Disse to dimensioner er 
imidlertid ikke tilstrækkelige og medieres af en tredje dimension, der 
fokuserer på diskurs som diskursiv praksis. Her fokuseres der på 
processer for tekstproduktion, distribution og konsumption (Ibid.: 27). 

I et forsøg på at kombinere de tre dimensioner i en multi-
disciplinær analysemodel forener Fairclough tre analytiske traditioner: 

- Detaljeret tekstanalyse inden for lingvistik
- Makrosociologisk analyse af social praksis
- Fortolkende mikrosociologisk tradition inden for sociologien

(Ibid.: 28)

Ved at kombinere disse traditioner har Fairclough udviklet en tredimen-
sionel analysemodel for diskurs som social praksis, der arbejder i det 
dialektiske forhold mellem tekst, diskursiv praksis og social praksis: 

Illustr.1, (Fairclough, 2008: 29) 

Tekst 
I tekstanalysen fokuseres på, hvorledes de artikulerede diskurser og 
genrer konstrueres lingvistisk gennem formelle teksttræk: dette er 
tekstens egenskaber (Jørgensen & Phillips, 1999: 82). Når man 
analyserer tekst, undersøger man simultant spørgsmål, der har at gøre 
med form og mening. Når tekster produceres, meningstillægges og 
betegnes en del af virkeligheden, og tekstens former har indlejret 
betydningspotentiale fra tidligere diskursiv praksis (Fairclough, 2008: 
30-31). Grundet deres dialektik kan tekst og diskursiv praksis derfor
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aldrig skarpt adskilles, men dette sker dog analytisk (Fairclough, 1992: 
73). En forms betydningspotentiale er åbent for ambivalente fortolk-
ninger, der reduceres, når fortolkeren tillægger teksten mening 
(Fairclough, 2008: 31). 

Fairclough arbejder med et multifunktionelt syn på tekster, der 
harmonerer godt med det beskrevne konstitutive syn på diskurs. 
Hermed gives en måde, hvorpå man kan undersøge de konstitutioner 
af repræsentationer, relationer og identiteter, der foregår i tekster 
(Ibid.: 125). Når en sætning produceres, træffer producenten valg i 
forhold til sætningens design og struktur. Dette indebærer valg af, 
hvorledes sociale identiteter, sociale relationer og videns- og holdnings-
spørgsmål gives betydning (Fairclough, 1992: 32). 

Med udgangspunkt i lingvistikken leverer Fairclough en mængde 
redskaber til brug i analysen af teksters egenskaber (Fairclough, 2008: 
31). 

Diskursiv praksis 
Det er på det diskursive praksis niveau, at der fokuseres på forhold, der 
har at gøre med tekstproduktions-, distributions- og konsumptions-
processer. Social praksis sætter rammerne for den diskursive praksis 
og dermed måden, hvorpå tekster produceres, distribueres og 
konsumeres. Denne indirekte påvirkning af elementer fra social praksis 
på teksters form giver den diskursive praksis sin medierende funktion 
(Ibid.: 126-127).  

Det er på dette praksis niveau, at den kommunikative begiven-
hed møder diskursordenen, og rammerne for den diskursive praksis 
dannes gennem konventionel eller kreativ brug af diskurstyper. 
Trækker den kommunikative begivenhed kreativt på diskursordenen, vil 
teksten bidrage til at omstrukturere ordenens grænser og forbindelser, 
og trækkes der normativt, vil teksten bidrage til at reproducere dem 
(Ibid.: 128). 

Intertekstualitet og interdiskursivitet  
Intertekstuel analyse er fortolkende analyse, der forsøger at afdække 
den måde, hvorpå forskellige diskurser og genrer artikuleres i tekster. 
Et vigtigt formål med den intertekstuelle analyse er at mediere mellem 
sprog og tekst på den ene side og kultur og samfund på den anden 
(Fairclough 2008: 129).  Intertekstualitet betegner det forhold, at 
kommunikative begivenheder trækker på andre tidligere tekster og 
derfor aldrig begynder forfra. Trækkes der åbenlyst og eksplicit på 
andre tekster, kalder Fairclough det for manifest intertekstualitet (1992: 
104). 
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Gennem den intertekstuelle analyse kan man undersøge tekstens 
produktionsforhold, hvis man har mulighed for at sammenligne samme 
tekst i forskellige udformninger: en såkaldt intertekstuel kæde 
(Jørgensen & Phillips, 1999: 93). 

Interdiskursivitet er en form for intertekstualitet, der fokuserer 
på brugen af diskursive konventioner i den diskursive praksis. Distink-
tionen mellem intertekstualitet og interdiskursivitet gøres kun, når det 
er tydeligt, at der trækkes på diskursive konventioner og ikke 
konstituerende tekst (Fairclough, 1992: 104). 

Det er også muligt at undersøge det komplekse forhold mellem 
diskursorden og institution gennem den interdiskursive analyse. Institu-
tioner har ofte fælles diskursive praksisser, der kan bruges komplekst 
på tværs af forskellige institutioner (Ibid.: 85). 

Intertekstualitet har ifølge Fairclough en iboende historicitet. Ved 
at trække på tidligere tekster, indlejres historien i teksten, og gennem 
reartikuleringen forholder den aktuelle tekst sig til tidligere tekster og 
er således med til at skrive historie. Grundet denne iboende historicitets 
rolle i mulig social forandring ser Fairclough begrebet om intertekst-
ualitet som helt centralt for diskursanalysen. Men forholdet mellem 
denne produktive mulighed og betingelserne for mulig forandring er 
underlagt magtrelationer. Fairclough argumenterer for, at kombina-
tionen mellem intertekstualitet og teorier om hegemoni åbner mulig-
heder for at udforske og konkretisere den hegemoniske påvirkning på 
de intertekstuelle processer (1992: 102). 

Social praksis 
I denne del af analysen placeres tekst og diskursiv praksis dimen-
sionerne i kontekst af den bredere sociale praksis, de er en del af. Her 
afdækkes forholdet mellem den diskursive praksis og den diskursorden, 
den skriver sig ind i. Men det er samtidig her, at den diskursive praksis 
skal forholdes til diskursens sociale matrice: de ikke- diskursive sociale 
og hegemoniske strukturer og relationer, der skaber rammerne for den 
diskursive praksis (Fairclough, 1992: 237). Her er Faircloughs metode 
og teori ikke længere tilstrækkelig i sig selv, og det bliver nødvendigt 
at inddrage fx sociologisk teori og kulturteori (Jørgensen & Phillips, 
1999: 82). Det er i analysen af social praksis, at der kan konkluderes 
på, hvorvidt den diskursive praksis reproducerer diskursordenen, eller 
om den bidrager til social forandring gennem transformation heraf. Her 
afgøres det, hvilke ideologiske, politiske og sociale konsekvenser, den 
diskursive praksis har (Ibid.: 98).  
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Ideologi & Hegemoni 
Fairclough ser ideologi som konstruktioner af virkeligheden, der ind-
lejret i diskursive praksisser er med til at etablere eller opretholde 
dominansrelationer. Ideologi har altså både reproducerende og 
transformerende dimensioner og er mest effektive, når de naturaliseres 
som common sense antagelser (Fairclough, 2008: 46-47). Dialektikken 
er vigtig for Fairclough, der understreger, at kun ved at se ideologi som 
en del af tekst og struktur gives der ikke forrang til dennes 
transformations- eller reproduktions-perspektiv. Ideologi indlejres i 
strukturer gennem naturalisering og akkumulering bygget ind i 
konventioner og normer, men er samtidig en del af den enkelte 
diskursive begivenhed, der bidrager til at naturalisere eller forsøger at 
denaturalisere (Ibid.: 48-49). Gennem teksters ideologiske grund-
antagelser konstrueres sociale positioner for individet og accepten af 
denne subjektposition interpellerer modtageren som ideologisk subjekt. 
Subjekter interpelleres ideologisk, men Fairclough tilskriver samtidig det 
aktive subjekt kapaciteten til at handle kreativt og derigennem bidrage 
til at omstrukturere positionerende praksisser og strukturer (Ibid.: 49-
51). 

Hegemoni kan betyde dominans inden for forskellige domæner i 
samfundet, men er også en betydningsforhandling, hvor dominerende 
betydningsfastsættelser kan udfordres af konkurrerende elementer i 
den diskursive praksis. Disse elementer udstyrer subjektet med 
muligheden for modstand i den ideologiske interpellation. Den diskur-
sive praksis kan dermed ses som en del af en hegemonisk kamp, der 
bidrager til reproduktion eller transformation af den eksisterende 
diskursorden, sociale relationer og magtrelationer. Forandring sker 
gennem nye måder at artikulere diskursive elementer i diskursive 
praksisser og i fortolkning (Fairclough, 2008: 54). 

KDA og det praktiske argument 
I en nylig tilføjelse til KDA har Isabela og Norman Fairclough udviklet 
en analytisk ramme til den politiske diskursanalyse. Med udgangspunkt 
i påstanden om, at politisk diskurs fundamentalt set handler om 
argumentation, tilbyder de en analytisk ramme, der finder sin næring i 
teorier om den praktiske argumentation (Fairclough & Fairclough, 
2012a: 1). Fairclough & Fairclough fremhæver anvendeligheden af 
deres framework til brug i analysen af varierede tekster som policy-
dokumenter, interview, medie-tekster, etc. inden for det politiske felt, 
hvilket gør netop denne tilføjelse til KDA yderst anvendelig for 
nærværende analyse. 

Ud fra deres blik handler politik grundlæggende om at tage 
beslutninger ud fra bestemte omstændigheder og i lyset af bestemte 
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værdier og mål. Disse beslutninger og medfølgende handling baseres i 
politik på det, de kalder for practical argumentation (fremover: praktisk 
argumentation) rettet mod handling. I analysen af det praktiske 
argument fokuserer man på at identificere argumentets præmisser og 
konklusioner og forholdet imellem disse. Gennem kritisk stillingtagen til 
påstanden for handlingens nødvendighed samt argumentet herfor 
vurderes præmisserne (Ibid.: 11). 
Til analyse af det praktiske argument tilbyder Fairclough & Fairclough 
følgende model: 

Illustr.2, (Ibid.: 45). De danske oversættelser er mine oversættelser. 

Hypotesen om, at kravet om handling sætter agenten i stand til at nå 
sit mål (G) med udgangspunkt i omstændighederne (C) påvirket af 
bestemte værdier/concerns (V), fører til konklusionen om at gøre (A). 
Samlet set repræsenterer mål, værdier/concerns, omstændigheder og 
mål-middel præmisserne for kravet om handling, og da konklusionen, 
om at handlingen kan føre til at løse agentens problem, kun kan 
formodes at være sand, er forbindelsen mellem præmisserne og kravet 
om handling repræsenteret ved en stiplet linje (Ibid.: 44). 
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Foucault og Fairclough: ligheder og en forskel 
I dette afsnit vil jeg kort redegøre for vigtige ligheder imellem Foucault 
og Fairclough, for derefter at fokusere på den væsentligste forskel med 
det formål at argumentere for mit valg af teori og metode. Slutteligt vil 
jeg redegøre for hvorfor jeg ser kombinationen af deres teoretiske 
tilgange som givende ved at placere dem i forhold til mit empiriske 
materiale. Således udgør dette afsnit også en redegørelse for mine 
strategiske valg i tilknytning til analysens progression og struktur. 

Foucault og Fairclough ses begge som socialkonstruktionister, for 
hvem det gælder, at viden ikke ses som objektiv sandhed, men som et 
produkt af kulturelle og historiske kategoriseringer, hvorigennem 
virkeligheden bliver tilgængelig. Dette bevirker et syn på viden og 
identiteter som resultat af sociale processer, der kunne have været 
anderledes. Poststrukturalismen, der kan ses som en del af social-
konstruktionismen, danner baggrunden for de fleste diskursanalytiske 
grene, og den poststrukturalistiske ide om, at diskursiv forandring af 
sociale strukturer er mulig, er central for både Foucault og Fairclough 
(Jørgensen & Phillips, 1999: 13-15). Men som beskrevet adskiller de sig 
også fra flere poststrukturalister ved at se forholdet mellem diskurs og 
sociale strukturer som dialektisk. Fairclough gør brug af Foucaults 
diskussion af den diskursive formation af objekter, subjekter og 
begreber, og beskriver herigennem selv sit syn på diskurs i dette 
dialektiske forhold til andre sociale strukturer, der gør forandring mulig 
(Fairclough, 2008: 17).  

Selvom de deler deres fokus på forandring (eller brud), er deres 
tilgang til analysen heraf forskellig. Den store forskel ligger først og 
fremmest i Faircloughs vægtning af den lingvistiske del af diskurs-
analysen, som ifølge Foucault reducerer det ytrede til faktorer, der 
knytter sig til forhold uden for det ytrede og dermed fratager det dets 
singularitet. Modsat mener Fairclough, at den lingvistiske analysedel er 
en stor mangel hos Foucault, da man for at kunne udsige noget op 
praksis (forstået som tekst) må analysere denne og ikke kun 
strukturerne omkring (Fairclough, 1992: 57). Alligevel lader han sig 
(som de fleste andre diskursteoretikere) inspirere på flere grund-
læggende områder, og ser Foucaults diskursteoretiske bidrag omkring 
bl.a. forholdet mellem diskurs og magt, den diskursive konstruktion af 
subjekt og viden samt diskursens forandringspotentiale som vigtige 
elementer i sin egen konstruktion af KDA (Fairclough, 1992: 38).  

Begge tager de udgangspunkt i den begivenhed, der forsøger at 
bryde/forandre det eksisterende. Men hvor Foucault analyserer retro-
spektivt for at kortlægge, hvornår det regelmæssige eller mønstret gav 
sig som noget nyt: et brud, ønsker Fairclough at analysere den enkelte 
kommunikative begivenhed, for at redegøre for dennes forandrings-
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potentiale. Med Foucault forsøger jeg at skrive historien om tilblivelsen 
af en dispositionel logik og med Fairclough at analysere frem om den 
nye vision for Ishøj, der forsøger at bryde med denne logik, har 
forandringens potentiale. Således mødes de to teoretikere i det nutidige 
for hver især at kaste deres analytiske blik bagud og fremad.   

Ved hjælp af Foucault vil jeg forsøge at afdække de historiske 
mulighedsbetingelser for tilblivelse af den diskurs, jeg mener Bjørstorps 
italesatte vision for Ishøj kan ses som et brud med. Ved brug af 
Fairclough vil jeg analysere den konkrete italesættelse: tekst, for at 
redegøre for hvorledes Bjørstorp trækker på tidligere diskurser i 
forsøget på at forandre det diskursive felt omkring etniske minoriteter i 
Ishøj. 

Med Foucault og Fairclough er fokus på forholdet mellem 
reproduktion og forandring, mellem brud og kontinuitet. For kvalificeret 
at kunne målrette beskrivelsen af det, der synes som et brud i Ishøj, 
finder jeg det nødvendigt at inddrage specifik teori på området omkring, 
hvorledes intern etnisk kompleksitet udfordrer de moderne staters 
sammenhængskraft. Til at gøre dette inddrager jeg Bhikhu Parekh. 

Bhikhu Parekh og multikulturalismen 

Kombinationen af politisk teori og multikulturel udvikling 
I sin teori om det multikulturelle samfund forsøger Bhikhu Parekh at 
gentænke multikulturalismen i det moderne samfund, ved at kombinere 
politisk teori og viden om kulturel diversitet. Argumentet for at 
gentænkte det multikulturelle er, at politisk teori i det moderne 
samfund ikke er fulgt med den multikulturelle udvikling. I dag inter-
agerer samfund med hinanden på både økonomiske, politiske, 
kulturelle, sociale og andre niveauer, og samarbejdet er afhængigt af 
en vis enighed om grundlæggende (universelle) principper. Indadtil er 
den stigende diversitet og dennes karakter og dybde, i flere og flere 
samfund, større end nogensinde. Dette skyldes stigende international 
migration, sekularisering og moralens individualisering. Grundet det 
demokratiske etos, der respekterer individets autonomi og rettigheder 
og en større ærlighed i de interpersonelle relationer, kan tidligere 
marginaliserede grupper nu kræve anerkendelse af deres livsførelse 
(det partikulære) (Parekh, 1997: 54). Men Parekh beskriver, at 
multikulturalismen udfordres af den historiske udvikling af en 
homogeniserende nationalstat, der gennem de seneste tre århundreder 
har skabt en forventning om bred moralsk og kulturel konsensus, 
hvorpå den moderne nationalstat bygger sin politiske og sociale basis. 
På trods af at næsten alle samfund i dag er multikulturelle, bygger de 
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fleste politiske teorier på antagelsen om kulturel homogenitet, og det 
er dette paradoks, Parekh forsøger at løse med sin politiske teori, der 
inkorporer logikken fra kulturel diversitet (Ibid.: 54). Feltet hvori dem, 
der kræver den fulde anerkendelse af deres kulturelle anderledeshed, 
og dem, der mener, at dette krav repræsenterer en sløset moralsk og 
kulturel holdning og en relativistisk afvisning af normer, er substansen 
i den diskurs, der kendetegner området politics of recognition. Et felt 
hvortil multikulturalismen hører (Parekh, 2000: 2). Det multikulturelle 
samfund er et samfund, der består af to eller flere kulturelle grupper, 
og i Parekhs optik handler multikulturalisme om forskelle i disse 
gruppers overbevisninger og praksisser, igennem hvilke gruppens 
individer forstår sig selv og verden omkring dem, og hvorigennem de 
organiserer deres individuelle og kollektive liv (Ibid.: 3). Måderne, 
hvorpå et samfund responderer på denne diversitet, kan groft deles i 
to. Ved at imødekomme diversiteten og gøre den til en del af sin 
selvforståelse er der tale om en multikulturalistisk orientering og etos, 
og hvis det forsøges at assimilere minoritetsgrupper ind i majoritets-
kulturen (fuldt ud eller substantielt), er der tale om en mono-
kulturalistisk orientering (Ibid.: 6). 

Parekh placerer det kulturelle aspekt som naturligt centrum for 
sin teori om multikulturalisme. Det, der bør diskuteres, er, hvorfor 
minoriteter, netop fordi de er minoriteter, er politisk relevante og bør 
have rettigheder, og dette kræver en placering af kulturen i forhold til 
mennesket i et velovervejet teoretisk perspektiv (Ibid.: 9 note 8).  Det 
er Parekhs ambition at udvikle en politisk teori, der tager højde for den 
kulturelle diversitet, der kendetegner stort set alle nutidige samfund. 
En teori, der forsøger at inkorporere kulturel diversitet i sin struktur, sin 
dynamik, og i den rolle kultur spiller som identitetsskabende kom-
ponent. 

Kulturens centrale placering 
Selvom Parekh tager afstand fra tidligere politisk teoretiske grupper, 
benytter han stadig elementer af Joseph Raz og Will Kymlickas 
teoretiske blik som springbræt til egen forståelse i beskrivelsen af 
menneskets natur (Parekh, 2000: 114). Denne beskrivelse tager sit 
udgangspunkt i de minimale permanente og universale egenskaber, alle 
mennesker deler og har til fælles: en fysisk og en mental struktur. 
Mennesket beskrives på tre forbundne niveauer: det de deler i kraft af 
at være fra samme menneskeart, det de deler i kraft af at være fra 
samme kulturelle fællesskab, og den påvirkning, de har på sig selv som 
refleksive individer (Ibid.: 123). I alle tre tilfælde kan man tale om 
menneskelig natur, men på forskellige niveauer: det individuelle, det 
kulturelle og det menneske-artslige. Parekhs pointe er, at menneskets 
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ageren ikke kan beskrives ud fra menneskets natur alene. Fortolkningen 
af de omstændigheder, der gælder for alle medlemmer af menneske-
arten, er vidt forskellige og baner vejen for forskellige kulturer. 
Identitetsdannelse er et produkt af det dialektiske forhold mellem disse 
to enheder. Mellem det, alle mennesker har til fælles, og det, der er 
specifikt for den kultur, man er en del af. Mellem det universelle og det 
partikulære (Ibid.:124). Denne både genkendelighed og forskellighed 
mellem mennesker er central. Det menneskelige møde tager udgangs-
punkt i en genkendelighed, der gør dialogen mulig, og i en forskel-
lighed, der gør dialogen nødvendig. Ved at antage dette perspektiv 
respekterer man den fælles menneskeartslige lighed og den kulturelle 
forskellighed. Kulturel diversitet er en integreret del af menneskelig 
eksistens (Ibid.:124-125). Med sin pluralistiske universalisme forsvarer 
Parekh en forståelse af forskelle ud fra både det partikulære og det 
universelle. Forskellige samfund fortolker universelle værdier forskelligt 
og i vurderingen af det, der synes i konflikt hermed, er dialogen 
indgangen til enten forståelse og medførende respekt, eller skepsis og 
medfølgende krav om forandring (Ibid.: 136). I både definitionen og 
fortolkningen af de universelle værdier ligger der en fare. I definitionen 
er der risiko for, at partikulære elementer kan bevæge sig over i den 
universelle kategori (liberale værdier i FN´s universelle Menneske-
rettighedsdeklaration fra 1948 (Ibid.: 133)), og i forhold til fortolk-
ningen ligger der et stort etisk ansvar på regeringer og politiske 
grupper. (Ibid.: 141). 
 

Anerkendelsen af kultur 
Et kulturelt fællesskab har to dimensioner: kultur og fællesskab. Når 
man fødes ind i et kulturelt fællesskab, påvirkes man på et grund-
læggende niveau af det kulturelle indhold og af fællesskabets basis, og 
gennem dette kulturelle fællesskab formes individets artsspecifikke 
tendenser og kapaciteter til det rationelle og moralske individ. 
Identiteten dannes og gives indehold. Samtidig giver fællesskabet 
individet en basis for identifikation, hvor der deles en fælles identitet, 
og gennem den gensidige identifikation skabes en social basis for 
identiteten (Parekh, 2000: 154-157). Parekh beskriver, med henvisning 
til Foucault, hvordan kulturelle fællesskaber fungerer efter regulerende 
og disciplinerende strukturer, der i det dialektiske forhold mellem 
beskyttelse og afgrænsning opretholder den moralske orden (Ibid.: 
156). Netop dette forhold skal man ifølge Parekh være på vagt overfor. 
Måden, hvorpå kultur institutionaliserer, udøver og fordeler magten, 
bliver aldrig neutral og kan skabe og legitimere sociale ordener, der 
privilegerer nogle grupper over andre (Ibid.: 157). Et samfunds kultur 
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er tæt forbundet med dets institutioner: økonomiske, politiske og 
andre. Ligesom disse institutioner skabes og formes kulturelt, formes 
kulturen også af sine institutioner (Ibid.: 151). 

Vores kultur giver os altså sammenhæng i livet, giver os 
ressourcerne til at få verden til at give mening og stabiliserer vores 
personlighed. Den inspirerer os med værdier og idealer og giver os 
moralsk retning (Parekh, 2000: 159). Netop fordi kulturen er så 
integreret en del af individet, kan den aldrig forlades helt. Det er ikke 
et frivilligt fællesskab, man kan melde sig ind og ud af. Derfor er 
assimilation i sin rene form ikke en mulighed. Selvom man skulle tage 
afstand fra sin kulturelle baggrund, vil den altid være en del af ens 
identitet og udgangspunktet for fortolkningen af andre kulturer. Man 
må i Parekhs optik derfor modsætte sig den liberale verdens gentagne 
forsøg på at reducere kulturelle fællesskaber til frivillige sammen-
slutninger (Ibid.: 162). I mødet med minoritetskulturer er den eneste 
vej ifølge Parekh at lade disse kulturer genfortolke de nye kulturelle 
forhold og assimilere de elementer, der kan passes ind i det medbragte 
kulturelle bagtæppe (Ibid.: 165). 

Udgangspunktet for Parekh er ikke kun forståelsen af, at alle 
kulturer har deres eksistensberettigelse, men det, at man bør 
værdsætte kulturel diversitet som konteksten for stort set al kulturel 
tilblivelse og dermed som en kvalitet og et værdifuldt forhold. Det, at 
kulturer er forskellige i deres forståelse af det gode liv, gør, at 
diversiteten tilbyder perspektiv på egen kultur. Diversiteten tilbyder 
muligheden for at træde uden for egen kultur og kritisk vurdere og 
evaluere denne. Således undgås kulturen som absolut: som skæbne, 
og tildeler derigennem individet en grundlæggende frihed gennem 
selvrefleksion, -kritik og -forståelse. Kulturel diversitet kan dermed 
forstås som et objektiv gode, der bibringer et essentielt grundlag for og 
forhold til menneskets frihed (Parekh, 2000: 167-168). Eksistens-
berettigelse kan sagtens tildele en minoritetskultur accept i et samfund, 
hvor majoritetskulturen stadig privilegeres. Derfor er det nødvendigt for 
at værne om diversiteten, om minoritetskulturens selvværd, at skabe 
respektfulde forhold omkring disse, således at minoritetskulturer kan 
udøve deres formelle kulturelle ret. Dette kræver, at det brede samfund 
anerkender kulturel diversitet som værdifuldt (Ibid.: 166). Da Parekh 
beskriver alle samfund i dag som i større eller mindre grad at være 
kulturelt diverse grundet globaliseringens mange påvirkninger samfund 
imellem, understreger han behovet for at se på diversiteten som det 
eneste udgangspunkt for at bygge de nye samfund. Den ydre 
påvirkning er uundgåelig, og at forsøge at holde på en homogen 
forståelse af samfundets kultur kan kun medføre undertrykkelse (Ibid.: 
171). 
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Det multikulturelle samfunds todelte udfordring 
Med udviklingen af den moderne stat fik territoriet en enorm betydning, 
hvilket blev beskrevet i den Westfalske fredsaftale i 1648 (Parekh, 
2000: 180). Hermed gik man, i de europæiske nationalstater, over tid 
væk fra at definere grupper ud fra kaster, klaner, stammer og etniske 
grupper, til i stedet at skelne mellem de forskellige nationalstaters 
samling af individer tilhørende samme politiske fællesskab som 
borgere. Ved at transcendere etnicitet, klasse, social status, religion, 
etc. abstraheres socialt genererede forskelle væk, og alle borgere står 
som en homogen gruppe i et lige forhold over for staten og nyder lige 
rettigheder og pligter. Men staten afskriver sig fra at skele til disse 
forskelle i borgergruppen, mod at alle sætter det politiske fællesskab 
og den delte politiske selvforståelse over alt andet. Den kan klare 
forskelle på alle andre planer, men ikke heri og for at sikre sig, at alle 
borgere besidder denne forståelse, benytter staten sig af uddannende, 
kulturelle og tvungne foranstaltninger og bliver således en homo-
geniserende institution. Dette fokus på homogenisering gør, at staten 
har en tendens til at blive en nation: en nationalstat (Ibid.: 184). 
Selvom nationalstaten ikke billiger etnisk nationalisme, bygger den på 
den borgerlige nationalisme. Den moderne statsform udfordres på sin 
homogenitet af den indre kulturelle diversitet, der opstår med det 
multikulturelle samfund. Forskellige kulturelle fællesskaber har 
forskellige syn på samfundets natur, magt og mål. De har forskellige 
historier og behov og kan derfor ikke behandles ens, hvilket kan 
medføre, at den liberale nationalstat kan ende med at skabe under-
trykkende forhold i forsøget på at behandle alle lige som borgere (Ibid.: 
185). Da den moderne stat ikke kan frasige sig påvirkninger udefra, 
mener Parekh ikke, at det giver mening at tale om en sammen-
hængende kulturel enhed, og den moderne stat kan ikke længere 
basere sin sammenhængskraft på sine borgeres kulturelle homogenitet 
(Ibid.: 194). Det tidligere moderne statslige fællesskab baseret på 
territoriet, suverænitet og kultur er i opløsning i globaliseringens 
tidsalder. Derfor er der, ifølge Parekh, akut behov for at gentænke den 
moderne stat for at kunne tilpasse sig en ny kulturel kompleksitet, der 
tænker pluralistisk uden at underminere sammenhængskraften og dens 
evne til at reagere ud fra kollektivets bedste (Ibid.: 195). Det er netop 
denne todelte udfordring, Parekh mener, at staten i det multikulturelle 
samfund står over for. 
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UNDERSØGELSENS OPBYGNING, ANALYSESTRATEGISKE 
VALG OG EMPIRISK REDEGØRELSE 

 
Her vil jeg kort redegøre for denne undersøgelses analytiske opbygning 
med det formål at give læseren et overblik over det valgte empiriske 
materiale, og hvorledes den valgte teori forbindes hertil. 

Det diakrone blik 
For at redegøre for den dispositionelle logik/specifikke rationalitet i 
tilknytning til etniske minoriteter i Ishøj (som jeg ser visionen i 
Bjørstorps kronik som et forsøg på at bryde med), vil jeg betragte Ishøjs 
integrationshistorie i et diakront blik. Ved at skrive historien om og 
fokusere på dannelsen af en dispositionel logik, forsøger jeg at rede-
gøre for den historiske udviklings udfald og sammenfald. Dette diakrone 
blik foretages gennem nedslag i centrale politiske dokumenter i Ishøjs 
integrationshistorie. Første del af den diakrone analyse har til formål at 
beskrive Ishøj Kommunes håndtering af en ny etnisk kompleksitet i 
borgersammensætningen. Det empiriske grundlag udgøres af to 
centrale tekster: 

 
Rapport om Torslunde-Ishøj Kommunes indvandrere: 
indvandrerrapport I (Torslunde-Ishøj Kommune, 1975) 

og 

Indvandrerrapport II: 1978 (Ishøj Kommune, 1978) 

Ved brug af Foucaults dispositive modaliteter: lovdispositivet, 
disciplindispositivet og sikkerhedsdispositivet som analytiske begreber 
vil jeg forsøge at identificere en dispositionel logik i tilknytning til Ishøj 
Kommunes tilgang til et nyt socialt forhold. En tilgang jeg, med Parekhs 
teori om det multikulturelle samfund og dets udfordring om at tilpasse 
sig en ny kulturel kompleksitet uden at underminere sammenhængs-
kraften, vil forsøge at begrebsliggøre. Samlet udgør denne del af 
analysen konstruktionen af det overordnede teoretiske og analytiske 
blik, der benyttes igennem resten af analysen. 

For at redegøre for, hvorledes den fremanalyserede logik har 
tegnet sig i det sociale felt, der udgøres af Ishøjs tilgang til etniske 
minoriteter frem til i dag, har jeg udvalgt endnu to centrale politiske 
tekster, som analyseres. 

Første tekst er Ishøj Kommunes integrationspolitik fra 2000: 
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Ishøj Kommune: integrationspolitik 2000 (Bilag 1) 

Jeg ser denne tekst som central, da den er den politiske redegørelse 
for kommunens første integrationspolitik og dermed det politiske 
dokument, der markerer kommunens institutionalisering af integra-
tionen som politisk strategi. 

Den anden tekst er den reviderede udgave af ovennævnte 
politik: 

Integration i Ishøj: indsatsområder 2004 → ”Fra vugge til 
grav” (Ishøj Kommune, 2004) 

Denne tekst er central, da den repræsenterer den sidst udviklede politik 
på området omkring tilgangen til etniske minoriteter i Ishøj, inden inte-
grationen skiftes ud med medborgerpolitikken. 

I analysen af disse tekster tages udgangspunkt i det udviklede 
teoretiske og analytiske blik fra den første del af den diakrone analyse 
i sammenspil med en kritisk diskursanalytisk tilgang med fokus på 
teksternes intertekstualitet i den diskursive praksis. 

Med den diakrone analyse forsøger jeg således at skabe mulig-
hedsbetingelserne for kritisk at kunne vurdere forsøget på forandring i 
nutiden (det synkrone), gennem forståelse af fortiden. Redegørelsen 
for tilblivelsen af og den historiske udvikling i tilgangen til etniske 
minoriteter gør det muligt at forstå nutidens forsøg på at bryde hermed. 

Det synkrone blik 
Med den synkrone analyse forsøger jeg at redegøre for forholdet mel-
lem denne undersøgelses to centrale tekster: 

Vi skal skabe en ny kommunal model: kronik i Kommunernes 
Landsforenings fagblad Danske Kommuner, forfattet af 
Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp 2012 (Bilag 3). 

og 

Mangfoldighed er Ishøjs styrke: Ishøjs medborgerpolitik 
2015 (Bilag 5). 

For at sætte mig i stand til både at forbinde de to tekster med hinanden 
og at sætte dem i forhold til teksterne fra og resultaterne af den 
diakrone analyse, benytter jeg Faircloughs tredimensionelle model for 
kritisk diskursanalyse. Det overordnede fokus for denne analyse er at 
forsøge at redegøre for elementerne i det diskursive brud, Bjørstorp i 
sin kronik italesætter. For at tydeliggøre nuancerne heri har jeg valgt 
at gøre brug af Fairclough & Fairlcloughs ramme for analyse af praktisk 
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argumentation i samspil med den tredimensionelle model. Ved at se 
medborgerpolitikken som en del af kronikkens diskursive praksis pla-
ceres teksterne i forhold til hinanden.  

Fokus for den kritiske diskursanalyse er på forandring eller 
reproduktion gennem kreativ eller konventionel sprogbrug, og det er 
formålet med denne del af analysen at forsøge at afgøre, hvorvidt 
Bjørstorp og Ishøj Kommune lykkes med deres vision om forandring. 

Resultaterne af den synkrone analyse sætter mig i stand til at 
konkludere på den samlede analyse. 

ANALYSEDEL 1: DET DIAKRONE BLIK 

Problematiseringens historie 
Følgende del af analysen har til formål at etablere grundlaget for 
argumentationen om, at Ole Bjørstorps vision italesat i hans kronik i 
KL’s fagblad Danske Kommuner kan ses som en diskursiv begivenhed, 
der forsøger at bryde med den traditionelle diskurs og de formateringer, 
der kendetegner dét sociale rum, jeg betegner ’integration i Ishøj’. Den 
problematisering og forslaget til løsningsmodel, der kan identificeres i 
kronikken, adskiller sig fra tidligere anskuelser. Den stikker ud som 
noget nyt og forsøger at bryde med den normalitet, der kendetegner 
rummet, og dermed ser jeg teksten som et forsøg på et normbrud. 

For at understøtte argumentationen og tydeliggøre, hvad den 
italesatte vision forsøger at bryde med, bliver det nødvendigt med en 
historisk diskursiv beskrivelse. Derigennem redegøres for det forma-
terede sociale rum, der skaber mulighedsbetingelserne for Bjørstorps 
problematiseringer. 

Med dette retrospektive/diakrone analytiske blik forsøger jeg 
samtidig at afdække, hvordan den rationalitet, hvorigennem den 
traditionelle diskurs og de traditionelle problematiseringer og løsnings-
modeller er forarbejdet og historisk blevet til. Dette gør jeg for at vise, 
at en dispositionel logik i tilknytning til området omkring integration i 
Ishøj her har taget sin form, og at det er denne logik Bjørstorp forsøger 
at bryde med. For at sætte mig i stand til at identificere en sådan logik 
gøres brug af Foucaults dispositiver (Foucault, 2077:5) som analytiske 
begreber. De analytiske resultater herfra forsøges derefter begrebslig-
gjort ved brug af Parekh. Dette har til formål at skabe et teoretisk og 
analytisk blik, der kvalificerer analysen af kronikken set som et brud.  

Beskrivelsen af det sociale rum tager sit udgangspunkt i en 
bestemt logik, der etablerer sig i tilknytning til en begyndende etnisk 
kompleksitet i Ishøj. 



 

28 
 

En ny etnisk kompleksitet i Ishøj 
I efterkrigstiden op til 1970’erne var Danmark, ligesom det gjaldt for 
Vesteuropa i det hele taget, i økonomisk fremgang. Hvad der dengang 
blev kaldt for ”gæstearbejdere”, blev inviteret til landet, som ekstra 
arbejdskraft (Østergaard, 2007: 345). Det var de lavtlønnede jobs, som 
”gæstearbejderne” blev ansat i; de jobs som det med den øgede 
velstand var svært at få danskerne til at tage. I 1973 ramte oliekrisen 
med faldende produktion og stigende arbejdsløshed i Europa til følge. 
Den øjeblikkelige reaktion var at stoppe for tilgangen af arbejdskraft, 
og et indvandrerstop blev indført i Danmark i november 1973 (Ibid.: 
351). Opfattelsen i de europæiske lande var, at løsningen med den 
importerede arbejdskraft var midlertidig. Men arbejdskraften viste sig 
på trods af krisen uundværlig, da den var stabil i et lavtlønnet job-
område, hvor danskerne var svære at fastholde, og dermed hjalp den 
til at opretholde produktionen i erhvervssektoren. Antallet af etniske 
minoritetsborgere steg på trods af indvandrerstoppet gennem familie-
sammenføringer (Ibid.: 351-357). 

I takt med at flere og flere ”gæstearbejdere” kom til landet, stod 
man i Ishøj i starten af 1970’erne med tomme lejligheder i det nyligt 
opførte Ishøj-planen (nu Vejleåparken). Da Arbejdsministeriet ville 
etablere en barakby i Avedøre til ”gæstearbejderne”, lød en stærk kritik 
fra daværende Torslunde-Ishøj Kommunes viceborgmester Per 
Madsen, der advarede om faren for at etablere en ’gæstearbejder-
ghetto’. Han opfordrede i stedet til at lade de etniske minoriteter 
bosætte sig i Ishøj-planen (Schierup, 1993: 45). Umiddelbart herefter 
begyndte man fra boligforeningernes side at reklamere for billige 
boliger i Ishøj i bladet Fremmedarbejderen, der var stilet til de etniske 
minoriteter. Den målrettede kampagne virkede, og flere og flere 
flyttede til Ishøj (Jønsson, 2013: 600). Antallet af etniske minoriteter i 
Ishøj steg, og i 1974 var der lige under 1400, svarende til 10% af den 
samlede befolkning. Madsen, der i mellemtiden var blevet borgmester, 
nedsatte et udvalg, der skulle udfærdige en rapport med det formål at 
analysere de etniske minoriteters skole-, sociale-, fritids-, bolig-, 
arbejds- og skatteforhold (Torslunde-Ishøj Kommune, 1975: 2-3). I 
rapporten gik man fra betegnelsen ”gæstearbejdere” til ’indvandrere’, 
idet man i modsætning til den dominerende opfattelse anerkendte, at 
en del af de inviterede mennesker ville blive i landet. 

Rapporten blev fulgt op af Indvandrerrapport II, der uddyber 
flere af den første rapports pointer og supplerer med en kritik af en 
manglende statslig ’indvandringspolitik’. Ud over kravet om en statslig 
politik på området havde rapporten en anden appel til staten. Der 
fremlægges en omfattende opgørelse over merudgifterne ved at have 
etniske minoriteter boende i kommunen; en merudgift, der beskrives 
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gennem sammenligningen mellem, hvad ’danskere’ og ’indvandrere’ 
som forskellige grupper af borgere koster. For at undgå at skulle hæve 
skatten i en allerede højt beskattet kommune lyder appellen til staten, 
at der må ’(…) ydes ekstraordinært tilskud til Ishøj og andre kommuner, 
der sørger for at gennemføre en rimelig og nødvendig service for 
indvandrerfamilier’ (Ishøj Kommune, 1978: 158). Presset resulterede i 
en udligningsordning til kommuner med særligt højt antal indvandrere 
og flygtninge. 

En dispositionel logik tager sin form 
Ved at se forløbet i Foucaults blik vil jeg redegøre for, hvorledes jeg 
mener at kunne identificere etableringen af en ny logik knyttet til 
etniske minoriteter i det sociale rum ’integration i Ishøj’. Redegørelsen 
begrebsliggøres ved brug af Parekh. 

Ishøj udfordres på sin sprogligt og kulturelt homogene borger-
sammensætning: på sin sammenhængskraft. Da man konkluderer, at 
den inviterede arbejdskraft bosætter sig, kan de etniske minoriteter 
ikke længere betragtes som gæster, men må ses som borgere; en 
borgergruppe, der falder uden for den danske sproglige og kulturelle 
normalitet, og derfor udfordrer det sociale og dets teknologier. Nye 
teknologier må etableres for at sikre sammenhængskraften. Ishøj 
Kommune er blandt de første til at anerkende dette nye forhold, og da 
der ikke eksisterer en national politik på området, må kommunen 
forsøge at forholde sig til integration som strategi for at håndtere den 
nye situation, der udfordrer normaliteten. Kommunen reagerer ved at 
udvikle viden om de nye borgere med udgangspunkt i normalitetens 
normbestemmelse: normal/unormal. Dette er den binære kode, lov-
dispositivet (Jensen, 2013: 236), og udgør den overordnede tilgang til 
en ny social virkelighed. Med Indvandrerrapport 1 udvikles en viden, 
der specificerer og problematiserer dette binære forhold, og formaterer 
Ishøj Kommune som socialt rum. 

Rapportens formål beskrives som tredelt: 

- (…) en grundig analyse af indvandrernes forhold i
kommunen bl.a. med hensyn til skole-, sociale-, fritids-,
bolig-, arbejds- og skatteforhold (…)

- (…) en undersøgelse af omfanget af den kommunale
administration ved ekspedition af indvandrernes forhold (...)

- (…) en undersøgelse af de økonomiske aspekter for
kommunen … formålet var her, at eventuel merudgift for
kommunen skulle forelægges indenrigsministeren til
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vurdering i forbindelse med en eventuel omlægning af 
reglerne for udbetaling af tilskud (…) 
(Torslunde-Ishøj Kommune, 1975: 3) 

Fokus for rapportens undersøgelsesfelt ligger altså på ’forhold, der 
kendetegner’ den samlede nye befolkningsgruppe, ’administrations-
komplikationer’ i mødet med disse forhold samt de ’økonomiske 
konsekvenser’ forbundet hermed. Med rapporten skabes en specifik 
viden om ’indvandrerne’ som samlet population med det formål at 
kunne imødekomme nye behov og kortlægge økonomien for popu-
lationen, således at eksisterende sociale teknologier kan forbedres eller 
nye iværksættes. Sikkerhedsdispositivet (Foucault,2007:21-22) er trådt 
i kraft. Der fremanalyseres en regularitet i befolkningsgruppen af 
indvandrere; en gennemsnitlighed og en normalitet, der bekræfter og 
udbygger lovdispositivets binære forhold. Samlet beskriver rapporten 
en population med bestemte problematiske karakteristika, der refererer 
til specifikke kulturelle forhold, hvor populationen udfordrer Ishøj som 
socialt rum. Men populationen er ikke en homogen gruppe, hverken 
etnisk, kulturelt eller sprogligt. Fællesnævneren for denne gruppe 
mennesker er, at de adskiller sig fra den danske kulturelle norm, og det 
er dette udgangspunkt, dette binære forhold, der etableres viden ud 
fra. De kulturelle, sproglige og etniske entiteter beskrives ikke ud fra 
deres egenart, men ud fra deres forskellighed fra det danske; ud fra 
deres patologiske træk (Raffnsøe et al., 2008: 142). Her er altså tale 
om en strategisk redegørelse for kulturelle forskelle mellem ’ind-
vandrere’ og ’danskere’. Som værktøj kan denne identificere, hvor 
eksisterende sociale teknikker kan forbedres eller nye iværksættes i 
forsøget på at sikre det patologiskes integrering i det normale. Med 
dette udgangspunkt for vidensproduktion disponeres specifikke pro-
blematiseringer og løsningsmodeller i det sociale. 

Forskellene mellem ’indvandrere’ og ’danskere’ kommer til udtryk 
som problematiske for integrationens succes. Under overskriften 
’Integration eller ej?’ diskuteres, hvilke faktorer der problematiserer 
integrationen, der ses som det at kunne ’ (…) tilpasse sig danskernes 
levevis, (…) ’ (Torslunde-Ishøj Kommune, 1975: 9). ’Tilpasning’, der 
med lovdispositivets binære kodning giver sig som løsningsmodel for 
integrationen, beskrives som besværliggjort af forskelle i religion og 
kulturmønstre; en problematik, der stiger proportionalt med de kul-
turelle forskelles størrelse. 

 
(…) det er sværere at integrere fjernere nationaliteter, og 
meget svært hvis der også er tale om vidt forskellige 
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religioner, kulturmønstre m.v., som f.eks. indere, 
pakistanere og jøder (Ibid.: 10). 

Problematiseringen understreger, at tilegnelse og forståelse af dansk 
kultur er nøglen til integration. Konklusionen danner bl.a. grundlag for 
et differentieringssystem i børnetilskudsordningen. Hvor folk fra nabo-
lande til Danmark omgående kan få udbetalt tilskuddet, skal andre 
europæere have været bosat i landet i 6 måneder og alle andre 
nationaliteter i 3 år sammenhængende (Ibid.: 16). Løsningsmodellen 
her synes altså at være tilpasning til danske normer som udgangspunkt 
for økonomiske rettigheder. 

Pakistanere fremhæves som specielt udfordrende pga. stor 
kulturel og religiøs forskellighed fra det danske. Med borgere, der har 
pakistansk baggrund, må man regne med, ’ (…) at der kun bliver tale 
om en delvis integration i forhold til de regler, som danskere lever efter 
(…) ’ (Ibid.: 10). Med reference til erfaringer i England beskrives faren 
for, at pakistanere pga. deres ’bosætningsmønster’ udgør en risiko for, 
at der dannes ’ (…) selvstændige bysamfund (ghettodannelse)’ (Ibid.: 
10). Svarene på, hvorfor ghettoer dannes er forskellige (senere 
beskrives Parekhs syn herpå), men Ishøj Kommunes frygt herfor er 
udtalt, og de engelske erfaringer tages for pålydende. Problema-
tiseringen af det, der beskrives som et kulturelt træk ved pakistanere 
som etnisk gruppe, danner udgangspunkt for nye dispositionelle 
løsningsmodeller. Sætningen, der følger beskrivelsen af det pakistanske 
’bosætningsmønster’, lyder således: ’Man har igennem nogle under-
søgelser fastslået, at en indflytning i et bestemt område ikke må 
overstige 10 % af befolkningen, og denne procentsats er på nuværende 
tidspunkt nået’ (Ibid.: 10). De 10 %, der refereres til, præsenteres flere 
gange i begge indvandrerrapporter i forbindelse med den samlede 
population af ’indvandrere’; her imidlertid i forlængelse af den netop 
beskrevne frygt for ’ghettodannelse’ grundet pakistaneres ’bosætnings-
mønster’. Samlet set fremstår procentsatsen som en målsætning, der 
er nødvendig at stræbe efter, hvis man vil undgå ’ghettodannelse’ og 
sikre (afsnittets overskrift taget i betragtning) vellykket integration. 

Flere steder i rapporten drages konklusioner på baggrund af 
viden med henvisning til, at ’Man ved (…) ’, ’Det har vist sig (...) ’, ’Man 
har igennem nogle undersøgelser fastslået, (…) ’, ’Man fik information 
om (…) ’ (Ibid: 10+34) uden nærmere reference. Det er således ikke 
muligt at undersøge, hvor denne viden stammer fra og altså heller ikke 
dennes validitet. Uden at være specifik refereres til andres erfaringer 
og undersøgelser, der dermed almengøres gennem postuleret universel 
viden. Det bliver derfor svært at skelne mellem valideret viden og 
fortolket virkelighed. 
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Den overordnede problematisering i Indvandrerrapport 1 kaster 
sit formaterende net af dispositionelle problematiseringer og løsnings-
modeller ned over rummet ’integration i Ishøj’, og tilskærer således 
virkeligheden. Med udgangspunkt i rapportens konklusioner og 
anbefalinger iværksættes forskellige praktiske, opdragende og 
dannende foranstaltninger. Hvor den kulturelle afvigelse forstyrrer 
normaliteten, iværksættes disciplinære teknikker, der gennem fore-
byggelse af problematiske scenarier skal sikre integrationen. Der 
oprettes en ’Indvandrerrådgivning’ (midlertidigt administreret af kom-
munen, indtil ’indvandrerne’ selv kan overtage), der skal aflaste 
administrationen og ekspeditionen af ’indvandrere’ i mødet med 
systemet (Ibid.: 49). Der afholdes ’orienteringsmøder’, hvor forvalt-
ninger og ’repræsentanter fra andre dele af samfundet’ orienterer om 
samfundsmæssige forhold (Ibid: 47). Der tilbydes danskundervisning 
og opfordres til klubvirksomhed. Der iværksættes stop for udlejning af 
boliger til ’indvandrere’. Informationsmateriale oversættes til fremmed-
sprog, og der foretages sundhedstjek af ’indvandrere’. Det samlede 
iværksatte system af teknikker dokumenteres gennem økonomiske 
konsekvenser og ny viden om ’indvandrere’ (Ibid.: 46-52). Forløbet med 
iværksættelsen beskrives med udgangspunkt i rapporternes under-
søgelsesområder: 

Man har derfor inden for de forskellige områder punkt for 
punkt måttet forsøge sig frem for at finde ud af, hvad der 
kunne give de bedste resultater, for at få indvandrere tilpasset 
det danske samfund (Ishøj Kommune, 1978: 19). 

Formålet er altså at tilpasse de etniske minoriteter de danske samfunds-
normer gennem disciplinering; gennem ledelse til selvledelse. 

Med Indvandrerrapport II evalueres de iværksatte foranstalt-
ninger, og den i den første rapport grundlagte viden udbygges og 
specificeres markant. Her beskrives de kulturelle forskelle, ud fra lovdis-
positivets binære kode helt ned i detaljer som anvendelse af boligen. 

Fra indvandrerkontorets side er der blevet gjort et stort 
arbejde for at lære indvandrere at benytte boligen rigtigt. 
Man har dog ved fraflytninger konstateret, at istandsættelse 
af en indvandrerlejlighed, meget nemt kan give merudgifter 
i forhold til istandsættelse af en lejlighed efter danskere 
(Ibid.: 48). 

De diskursive beskrivelser tager igen udgangspunkt i økonomisk belast-
ning grundet kulturel afvigelse fra dansk normalitet. Evalueringen af de 
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iværksatte foranstaltninger indgår i argumentationen for statstilskud til 
kommunen. 
 

Skal den service for indvandrere, som Ishøj kommune har 
indført, kunne fastholdes og eventuelt videreudbygges, må 
der ydes tilskud dels til dækning af de merudgifter – udover 
landsgennemsnittet – som kommunen har afholdt til 
indvandrere og dels som kompensation for kommunens 
mindre indtægter (bl.a. på grund af forsørgelseskontrakter 
og lavere indkomst) (Ibid.: 29). 
 

Der efterlades altså ingen tvivl om, at den valgte (sikkerheds-
dispositionelle) strategi med iværksættelsen af disciplinære teknikker 
fortsættes og udbygges gennem den ’service’ der ydes  
 

 (…) indvandrerne, således at de får mulighed for at kunne 
tilpasse sig de danske samfundsforhold, få arbejde og 
herigennem bidrage til samfundets ”husholdning”. (Ishøj 
Kommune, 1978: 25). 

Dannelsen af en dispositionel logik tager form. I det forhold, hvor Ishøj 
Kommune skal forholde sig til en ny etnisk diversitet i borgersammen-
sætningen, problematiseres kulturelle forskelle imellem majoritet og 
minoritet med afsæt i økonomiske udfordringer. Problematiske kultur-
elle forskelle beskrives med fokus på mødet med den offentlige struktur 
og dokumenteres gennem den merudgift, der adskiller det tidligere 
monokulturelle samfund fra det nuværende flerkulturelle. Det er altså 
en økonomisk diskurs og en kulturel andethedsdiskurs fortolket med 
udgangspunkt i dansk kultur, der er med til at forme og begrænse den 
vidensproduktion, der udvikles omkring indvandrere som population: 
som objekt. Således etableres en diskursiv formation omkring etniske 
minoriteter i Ishøj gennem interdiskursive relationer til andre diskursive 
formationer, hvilket skaber den diskursorden, der knyttes til etnisk og 
kulturel kompleksitet (Fairclough, 2008:15-17). 

De to indvandrerrapporter danner altså grundlaget for den ledel-
sesrationalitet, det sandhedssystem, der koder tilgangen til indvandrer-
spørgsmålet og ligger til grund for de valgte løsningsmodeller. 
 

Borgerlig assimilation 
Spørgsmålet om integration havde, da Indvandrerrapport 1 udgives, 
’(…) været drøftet mange gange i forbindelse med indvandringen i 
Danmark’ (1975: 9), men fortolkningen og forvaltningen af denne 
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strategi var op til den enkelte kommune (Ibid: 12). I sin generelle 
betydning beskrives integration som ’ (…) den proces, der forener 
adskilte enheder og skaber en større helhed’ (Kelstrup, 2014). Fortolk-
ningen af integration i Ishøjs kontekst synes at følge en anden logik. 
Hvor den nye befolkningsgruppe adskiller sig fra normaliteten, ud-
bygges de i samfundet institutionaliserede teknologier i forsøget på at 
kompensere for og imødekomme den nye populations ”mangler”. 
Denne strategi er svær at sammenholde med integrationens helheds-
skabende perspektiv. 

Den kulturelle diversitet lader sig i sidste ende italesætte som 
’merudgifter’ i forbindelse med ekstra ’services’ og ’mindre indtægter’. 
Associationerne ledes mod begrebet assimilation, der beskrives som ’ 
(…) den dominerende kulturs totale omslutning af minoriteten, hvis 
særpræg derved forsvinder’ (Hastrup, 2009). Men selvom rapporterne 
domineres af en problematiserende tilgang til kulturel forskellighed, 
udvises også tolerance. I Indvandrerrapport II beskrives ’ind-
vandrernes’ egen rolle i integrationsprocessen: 

Indvandreren bør gennem egen indsats, foreninger og lignende 
medvirke stærkt til, at integrationsprocessen kan gå så smidigt 
som muligt, bl.a. må han være indstillet på at tilpasse sig 
gældende administrationsregler samt de ydre samfundsforhold i 
landet i øvrigt. Indvandrernes religion, kulturmønster, familieliv 
bør der være mulighed for at opretholde og videreudvikle. 
(Torslunde-Ishøj Kommune, 1975: 24). 

De kulturelle forskelle ses problematiske i mødet med administrationen 
og de ydre samfundsforhold, men dette gør ikke, at man kræver, at 
indvandrerne assimileres kulturelt i de private forhold. 

Som tidligere beskrevet forstår Parekh statens udfordring i det 
multikulturelle samfundii som todelt. Den må søge at skabe social 
sammenhængskraft for at opretholde sin troværdighed som kollektivt 
bindende beslutningstager og samtidig respektere og forholde sig til 
den tilstedeværende kulturelle diversitet. 

Gennem beskrivelsen af den identificerede dispositionelle logik 
tydeliggøres det, at Ishøj Kommunes forvaltning af en ny diversitet i 
borgergruppen fokuserer på alle borgeres tilslutning til og accept af den 
eksisterende autoritets struktur og den fælles politiske kultur som 
grundlag for integrationens succes. Samtidig beskrives det, at den nye 
population bør have mulighed for at videreføre deres religion, kulturelle 
mønstre og familieliv. Denne opdeling af en enhedsskabende kultur, 
der tilhører den offentlige sfære, hvortil Ishøj Kommune stiller krav om 
tilpasning (assimilation) som forudsætning for accept af en pluralistisk 
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kultur, der tilhører den private sfære, er kendetegnende for den model 
for politisk integration, Parekh kalder borgerlig assimilation. Denne 
model forsøger at kombinere sammenhængskraften i en monokulturel 
offentlig sfære med diversiteten i en multikulturel privat sfære. Ifølge 
Parekh medfører dette uundgåeligt undertrykkende forhold for mino-
ritetskulturer under majoritetens favoriserede placering i den offentlige 
sfære. Minoriteterne har ikke samme adgang til påvirkningen af den 
fælles politiske struktur og kultur, og disse undertrykkende forhold kan 
have alvorlige konsekvenser for den etniske minoritetsborger, hvis 
kultur er et centralt element af identiteten. Denne nyder ikke aner-
kendelse herfor, men problematiseres i kraft heraf, og muligheden for 
påvirkning i den offentlige sfære er begrænset til forhold, der falder 
inden for majoritetens kulturelle definition. Problematikken kan med 
Parekh beskrives som den, der opstår, når det multikulturelle samfund 
vokser frem i rammerne af nationalstaten, der bygger på kravet om 
social og kulturel homogenisering som sin nødvendige basis for at 
kunne tildele individet rettigheder i en kollektivt accepteret og 
centraliseret struktur af autoritet. Derfor udfordres nationalstaten på 
sin basis af lighed gennem homogenitet, når den konfronteres med en 
kulturel diversitet, der kræver sin ret i kraft af sin egenart (Parekh, 
2000: 7-9). 

Når Ishøj lader sammenhængskraften og diversiteten tilhøre 
hver deres sociale sfære, vil den manglende anerkendelse af den 
kulturelle diversitets betydning i den kollektive selvforståelse og den 
manglende offentlige legitimering af den etniske minoritetsborger 
favorisere majoriteten og føre til den velkendte distinktion mellem os 
og dem. Ifølge Parekh er integration ikke mulig, så længe denne 
distinktion opretholdes. Vi kan ikke integrere dem, og det er kun ved at 
skabe et nyt fælles udgangspunkt for integrationen, at det kan lykkes 
at skabe et nyt os (Ibid.: 204). 

”Ghettodannelse” 
Parekh ser det kulturelle fællesskab som gjort af to elementer: kultur 
og fællesskab. Det fællesskab, der dannes på baggrund af kulturen, 
virker som social basis for medlemmers kulturelle identitet og danner 
grundlaget for individets identifikation. Gennem fælles identitet og 
mulighederne for identifikation skaber fællesskabet den sociale basis 
for identiteten. Anerkendes individets kulturelle identitet ikke af det 
bredere samfund, trues en del af identiteten. Den manglende 
anerkendelse lader sig i Ishøj bl.a. udtrykke gennem den homo-
geniserende beskrivelse, indvandrerrapporterne giver af en udpræget 
heterogen, kulturelt sammensat gruppe mennesker. Selvom der flere 
steder i indvandrerrapporterne beskrives specifikke kulturelle træk ved 
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de enkelte etniske grupper, konkluderes der og samles op på ’ind-
vandrere’ som en samlet gruppe. 

Parekh giver her mulighed for at forstå det, som Per Madsen og 
Indvandrerrapporterne kalder for ”ghettodannelse” anderledes. Mang-
lende offentlig anerkendelse og legitimering af minoritetsborgerens 
kulturelle tilstedeværelse truer identiteten, og individet må søge identi-
fikation og anerkendelse i det kulturelle fællesskab, der danner den 
sociale basis for netop denne identitet. 

”Indvandrerkultur” 
Ifølge Parekh kan kulturer subjektiveres, og som eksempel giver han 
bl.a. ungdomskultur. Denne form for kulturel betegnelse henviser til, 
hvordan medlemmer forstår deres position i samfundet, og hvorledes 
interne og eksterne relationer reguleres (Parekh, 2000: 143). Med 
indvandrerrapporterne (alene titlen understreger pointeniii) subjek-
tiverer Ishøj Kommune en kulturelt kompleks gruppe mennesker og 
tildeler dem medlemskab af det, man kunne kalde ”indvandrerkultur”. 
Således tildeles en kompleks kulturel sammensætning af mennesker 
samlende kulturelle træk i en konstrueret kultur, der ikke tillader intern 
kulturel variation at spille en rolle. Som tillæg til den manglende 
anerkendelse af den enkelte minoritetsborgers kulturelle identitet har 
denne essentialisering, eller det, Ferruh Yilmaz kalder etnificering 
(Yilmaz, 1999) af kulturer på baggrund af deres afvigelse fra den 
danske, i Parekhs beskrivelse, konsekvenser for oplevelse af egen 
samfundsstatus, samt relationelle forhold internt og eksternt. 

Konstruktionen af et teoretisk og analytisk blik: 
afvigelsesheterotopien 
I ovenstående analyse blev det ved brug af Foucault muligt at 
identificere en dispositionel logik i tilknytning til Ishøj Kommunes 
tilgang til et nyt socialt forhold, og det blev med Parekh muligt at 
begrebsliggøre denne tilgang og knytte den til specifikke problema-
tikker i forbindelse med etniske minoriteters positionering i det sociale 
rum ’integration i Ishøj’. For at samle op på denne analytiske rede-
gørelse vil jeg tage udgangspunkt i beskrivelsen af det, Foucault kalder 
for afvigelsesheterotopi (heterotopia of deviation) (1986: 25) og 
derigennem placere de analytiske begreber i en helhed. Dette bliver 
nyttigt for den senere forståelse og brug af denne konstruktion af et 
teoretisk og analytisk blik. 

Konstruktionen af en specifik viden, der knytter sig til etnisk 
andethediv og tildeler denne specifikke kulturelle træk ud fra et 
problematiseret forhold til nationalstatens enhedsskabende struktur, 
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subjektiverer den enkelte etniske minoritetsborger, som positioneres i 
et afvigelsesforhold til den monokulturelle normalitet. Således position-
erer indvandrerrapporterne den etniske minoritetsborger som subjekt i 
et rum for social afvigelse, eller i det Foucault kalder for en afvigelses-
heterotopi.  Når Foucault taler om afvigelsesheterotopier, beskriver 
han, hvorledes moderne samfund bevidst placerer individer i disse mod-
rum for en tid med mulighed for at vende tilbage som forandret. 
Eksemplerne herpå er psykiatriske klinikker og fængsler (Ibid.: 25). 
Samfundet repræsenterer orden, og for ikke at forstyrre denne orden 
(true den) må overgange mellem ordenstilstande finde sted i mod-rum 
(Jensen, 2013: 80). Konstruktionen af den afvigelsesheterotopi, jeg her 
argumenterer for, er ikke en fysisk placering (hvilket man dog kan 
argumentere for, mere herom senere), men markeres af en specifik 
konstruktion af viden, der problematiserer mødet mellem system og 
minoritetsborger og de disciplinære teknikkers institutionelle konstruk-
tioner, der skal tage sig af dette møde (’indvandrerrådgivning’, 
’orienteringsmøder’, ’danskundervisning’, etc.). 

Som redegjort for med Parekh symboliserer etnisk andethed (det 
heterogene; mod-orden) en trussel mod nationalstatens enheds-
skabende monokultur (det homogene; orden) som grundlag for tildeling 
af borgerlige rettigheder og altså som grundlaget for dennes lige-
stillingsforståelse. Ligestilling, som universel værdi, rummer i den 
partikulære fortolkning i Ishøj ikke muligheden for etniske minoriteters 
påvirkning af den enhedsskabende kultur, men kræver tilpasning hertil, 
og det er altså en fortolket forståelse, der ikke rummer kulturel 
ligestilling. Nationalstatens rammer udgør det rum, hvori tanken om 
den specifikke problematisering af etnisk andethed må forstås. Det er 
med udgangspunkt i dette nationalstatens tankesystem (Jensen, 2013: 
9), der skaber mulighedsbetingelserne for at tænke etnisk andethed 
som en trussel, at lovdispositivet iværksættes som binær tilgang til 
udvikling af viden om den nye population. Den binære kodning former 
og afgrænser afvigelsesheterotopien gennem essentialiseringen af en 
kulturelt, sprogligt og etnisk kompleks sammensat gruppe til en 
problematiseret ”indvandrerkultur”. Det etablerede vidensgrundlag 
legitimerer og aktiverer den sikkerhedsdispositionelle tilgang til etnisk 
andethed, som målretter de disciplinære teknikker, der iværksættes 
som løsningsmodel for, gennem integration, at håndtere truslen mod 
den enhedsskabende kultur. Hermed etableres de åbne- og 
lukkemekanismer, der afgør, hvornår individet positioneres som 
afvigende eller integreret. Disciplinære teknikker skal kompensere for 
de ”mangler”, der i den nye population kan identificeres, således at 
ligestilling over for den borgerlige kultur kan realiseres. Således bliver 
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den borgerligt assimilative tilgang kompensatorisk og heterotopien en 
kompensation for virkeligheden (Foucault, 1986: 27). 

Som beskrevet med Parekh kan den borgerligt assimilative 
tilgang, med sin manglende anerkendelse og legitimering af etniske 
minoriteters kulturelle identitet i det offentlige rum, resultere i, at 
etniske minoritetsborgere søger anerkendelse og identifikation i det 
kulturelle fællesskab, der udgør den sociale basis for den kulturelle 
identitet. Hermed blev det muligt at forstå det, Per Madsen italesatte 
som ”ghettodannelse”, som etniske minoritetsborgeres søgen efter 
identifikation og anerkendelse. Med afvigelsesheterotopien in mente 
kan den italesatte frygt for ”ghettodannelse” ses som frygten for den 
fysiske manifestation af den realiserede utopi: heterotopien, et sted 
hvor den essentialiserede kulturelle konstruktion, jeg valgte at 
benævne ”indvandrerkultur”, repræsenterer en mod-orden i forhold til 
det omkringliggende samfund - et parallelsamfund. 

Således kan afvigelsesheterotopien ses som konstruerende på to 
niveauer: dels som en konstruktion, der gennem dispositivernes 
udpegede rum for udfald, skaber en specifik ledelsesrationalitet 
(styresystem (Jensen, 2013: 10)) knyttet til det afvigende, dels som en 
fysisk konstruktion af et mod-rum for kulturel anerkendelse i opposition 
til det omkringliggende samfund. 

Integrationspolitik i Ishøj 
Redegørelsen for etableringen af den logik, der knytter sig til 
afvigelsesheterotopien, udgør det analytiske værktøj, hvormed jeg vil 
analysere tilgangen til den etniske kompleksitet i dag. For at sætte mig 
i stand til dette er det nødvendigt at undersøge, hvorledes denne logik, 
siden den blev etableret, har tegnet sig i det sociale felt ’integration i 
Ishøj’. Derfor foretages to nedslag i den historiske etablering af 
kommunens tilgang til den etniske og kulturelle andethed. Nedslagene 
er valgt, da de repræsenterer vigtige ændringer i Ishøjs integrations-
politiske historie. Første nedslag falder på Ishøj Kommunes første 
integrationspolitik fra 2000, der altså repræsenterer kommunens 
institutionalisering af integrationen. Som netop beskrevet havde Ishøj 
på dette tidspunkt længe haft en strategi for integrationsindsatsen, 
men først i år 2000 institutionaliseres denne i en egentlig politik. Andet 
nedslag falder på revideringen af denne politik fra 2004 under 
overskriften Fra vugge til grav. Denne politik er den, der inden Med-
borgerpolitikkens gennemførelse var gældende. 

I denne del af analysen anvendes det netop udviklede teoretiske 
og analytiske blik i kombination med en kritisk diskursanalytisk tilgang 
med fokus på intertekstualitet (Fairclough, 1992) i det diskursive 
praksisfelt. 
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 Første nedslag: Ishøjs første integrationspolitik   
I indledningen til Ishøj Kommunes første integrationspolitik redegøres 
for, hvilket fortolkningsgrundlag der ligger til grund for denne institu-
tionalisering af kommunens tilgang til den etniske kompleksitet i 
borgersammensætningen. Grundlaget beskrives som tredelt: 

 
Formålsparagrafferne i de nye integrationslove og 
helhedsplanen for Byudvalgsarbejdet, samt ønsker om 
integrationsindsats på de områder, som ikke er omfattet af 
denne plan, danner grundlag for Ishøj Kommunes 
integrationspolitik (Bilag 1: 2)v. 

Fokus for analysen vil være på Integrationslovens formålsparagraffer 
som en del af det intertekstuelle felt, der rammesætter Ishøj Kom-
munes tilgang. 

Integrationsloven var Danmarks første og kom i 1998. De tre 
formulerede formål i formålsparagrafferne udgør gennem brugen af 
manifest intertekstualitet tre af de fire første af Ishøjs overordnede 
integrationspolitiske målsætninger (Bilag 1: 4). Som lovgivning lægger 
Integrationsloven samtidig den overordnede fortolkningsramme for 
Ishøjs integrationspolitik. Formålsparagrafferne lyder: 

§ 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, religiøse og 
kulturelle liv, 
2) bidrage til, at nyankomne udlændinge hurtigt bliver 
selvforsørgende, og 
3) bibringe den enkelte udlænding en forståelse for det 
danske samfunds grundlæggende værdier og normer  

(Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale 
Forhold, 1998). 

Ser man nærmere på det konkrete indhold af integrationsindsatsen 
fremgår det at: 
 

§ 3. Integrationsindsatsen omfatter boligplacering af 
flygtninge, jf. kapitel 3, introduktionsprogrammer for 
udlændinge, jf. kapitel 4, og en almindelig 
integrationsindsats, jf. stk. 2 (Ibid.) 
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Den yderligere beskrivelse af ’boligplacering af flygtninge’ omhandler, 
hvorledes flygtninge ved deres ankomst fordeles rundt i landet ud fra 
fastsatte ’amtskvoter’ og ’kommunekvoter’. Udlændingestyrelsen står 
for visiteringen af flygtninge til amter og kommuner i henhold til de 
fastsatte kvoter. 

’Introduktionsprogrammer for udlændinge’ har et specifikt 
lovpligtigt indhold: 

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 (Ibid.) 

 

Der er altså i lovgivningen tale om en indsats, der har til formål at 
’bibringe udlændinge’ forståelse for danske værdier og normer samt 
den nødvendige viden og sproglige tilegnelse, der sikrer dem mulighed 
for ’deltagelse på lige fod med andre borgere’ i samfundet. 

Beskrivelserne fokuserer på at reducere forskellighed i mødet 
med de danske samfundsforhold gennem kurser i samfundsforståelse 
og sprogundervisning. Med det netop udviklede analytiske værktøj kan 
dette altså ses som en kompenserende strategi, der har til formål at 
tilpasse etniske minoriteter til de eksisterende institutionelle vilkår for 
at bringe dem på lige fod med landets øvrige borgere. Denne 
ligestillingsforståelse kan med Parekh ses som den ligestilling over for 
staten, som en homogen borgergruppe nyder gennem tilslutning til den 
brede moralske og kulturelle konsensus, der er grundlaget for 
nationalstaten. Således defineres integrationsbegrebet gennem inte-
grationslovgivningen til at indeholde en national kulturel fællesskabs-
forståelse som grundlag for ligestilling, og afvigelse fra dansk normalitet 
problematiseres som hindring i opnåelsen af samme. I mødet med den 
etniske og kulturelle andethed stilles krav om tilpasning til samfundets 
struktur (den borgerlige kultur), og integrationen iscenesættes som 
løsningsmodel på problematisk afvigelse fra normaliteten. Det er denne 
fortolkning af etnisk ligestilling som universel værdi i nationalstatens 
ramme, der formaterer tilgangen til det sociale felt, jeg vælger at kalde 
’integration i Danmark’. Normbestemmelsen er lovdispositivets binære 
kode, der gennem den sikkerhedsdispositionelle institutionalisering af 
integrationen målretter de disciplinære teknikker (’boligplacering af 
flygtninge’, ’introduktionsprogrammer for udlændinge’, og ’en alminde-
lig integrationsindsats’), der skal sikre en fælles borgerlig kulturel 
identitet. 
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Lovgivningens overordnede problematisering af etnisk andethed 
sætter de overordnede rammer for ’integration i Ishøj’ som socialt rum, 
men implementeringen og altså den lokale fortolkning af loven over-
lades til kommunalbestyrelsen: 

§ 4. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for boligplacering af
flygtninge, der er visiteret til den pågældende kommune, jf.
kapitel 3, introduktionsprogrammer for udlændinge, jf.
kapitel 4, udbetaling af introduktionsydelse, jf. kapitel 5, og
samordning af den almindelige integrationsindsats i
kommunen, jf. § 3, stk. 2 (Ibid.).

Ud over de konkrete opgaver, loven pålægger kommunerne, efterlades 
der rum for at fortolke integrationen lokalt igennem kommunens 
’samordning af den almindelige integrationsindsats’. 

Som beskrevet indgår Integrationslovens formålsparagraffer 
med få men vigtige ændringer i ordlyden som en del af Ishøj Kom-
munes integrationspolitiks overordnede målsætninger. Ændringerne 
kaster lys over Ishøjs fortolkning af integrationen i den lokale kontekst. 

Beskrivelsen ’nyankomne udlændinge’ ændres til ’indvandrere’. I 
Integrationsloven beskrives hvorledes ’udlændinge’ defineres i § 2, 
stk.2: 

§2. … Ved udlændinge forstås i denne lov flygtninge og
indvandrere, jf. stk. 2, med lovligt ophold i Danmark.

Stk.2. Ved flygtninge forstås i denne lov flygtninge m.v., jf. 
§ 54. Ved indvandrere forstås i denne lov
familiesammenførte udlændinge til flygtninge, jf. § 55, samt
andre familiesammenførte udlændinge, jf. § 56. (Ibid.).

Ændringen i definitionen kan ses som en fortolkning af lovgivningen, 
der udvider politikkens målgruppe. I integrationspolitikken beskrives 
brugen af ’indvandrer’ med følgende begrundelse: ’På et tidligt 
tidspunkt valgte vi i Ishøj Kommune at kalde disse forskellige grupper 
af udlændinge og efterkommere efter udlændinge for ”indvandrere”’ 
(Bilag 1: 2). 

Således begrænses målgruppen ikke til mennesker, der netop er 
ankommet til landet, men gælder også ’efterkommere’ og dermed 
borgere, der er født og opvokset i Danmark. Problematiseringen i Ishøj 
begrænser sig altså ikke til at kunne løses gennem ’introduktions-
programmer’, men integrationsbegrebets indhold udvides således 
gennem Ishøjs yderligere institutionalisering af begrebet. Derudover 
kan betegnelsen ’på et tidligt tidspunkt’ ses som en intertekstuel 
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reference til beskrivelsen af en kulturelt heterogen gruppe mennesker, 
der i indvandrerrapporterne fik samlebetegnelsen ’indvandrere’. Så-
ledes fastholdes og reproduceres essentialiseringen af den kulturelle 
kompleksitet i begrebet ”indvandrerkultur”. 

En anden vigtig ændring er tilføjelsen, der er fremhævet i 
nedenstående afsnit: ’at sikre at indvandrerne, såvel kvinder som 
mænd, får samme muligheder for at deltage på lige fod med andre 
borgere (…) ’ (Bilag 1: 4) 

Behovet for at understrege dette forhold kan ligeledes ses som 
en intertekstuel reference til indvandrerrapporternes beskrivelse af en 
mandsdomineret ”indvandrerkultur”. Beskrivelserne i rapporterne er 
flere, og i dette eksempel beskrives det i forbindelse med at få 
pakistanske og tyrkiske kvinder til at gå til danskundervisning: ’Fælles 
for begge grupper er det, at mændene vil være meget dygtigere end 
kvinderne, og derfor helst ikke vil sende deres koner til undervisning, 
hvis de ikke selv kan lidt dansk.’ (Ishøj Kommune, 1978: 114). 
Tilføjelsen kan ses som en eksplicitering af en fortolket kulturel forskels 
udfordring, der generaliseres til den samlede population af ’ind-
vandrere’. 

Sidst men ikke mindst tilføjes ’den danske grundlov’ i 
beskrivelsen af, hvad ’indvandrerne’ skal bibringes forståelse for: ’at 
bibringe indvandrerne forståelse for den danske grundlov og det danske 
samfund og kommunens grundlæggende værdier og normer’ (Bilag 1: 
4). Tilføjelsen understreger yderligere fokus på danske forhold i 
kulturmødet. 

Ishøj Kommunes fortolkning udbygger altså den af lovgivningen 
italesatte målgruppe og specificerer gruppens problematiske karak-
teristika. Dermed udbygges også det binære forhold, der formaterer og 
definerer tilgangen til Ishøjs borgeres etniske kompleksitet. 

At den etniske andethed udgør den overordnede problema-
tisering, understreges af endnu en af integrationspolitikkens målsæt-
ninger: ’at integrationsindsatsen skal medvirke til, at den enkelte 
indvandrer kan klare sig i det danske samfund, samtidig med at 
vedkommende ikke forhindres i at bevare dele af sin egen kultur’ (Bilag 
1: 4).  

Her slås det fast, at det at kunne klare sig i det danske samfund, 
står i kontrast til at have en anderledes kulturel baggrund. Samtidig 
gives der udtryk for, at den kulturelle tilpasning afgrænser sig fra at 
være et fuldt ud assimilativt projekt, der begrænser sig til de beskrevne 
elementer af den offentlige sfære, og dermed reproducerer Ishøj sin 
borgerligt assimilative tilgang til den etniske kompleksitet. 

Med den sikkerhedsdispositive institutionalisering af integration-
en, som den fortolkes lokalt i Ishøj, er der sket en yderligere 
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specificering af indsatsens praktiske komponenter, de disciplinære 
teknikker, hvormed man vil opnå ligestilling gennem tilpasning til den 
borgerlige kultur. Integrationsloven målretter den overordnede integra-
tionsindsats med krav om et indholdsspecificeret ’introduktions-
program’ for den enkelte ’udlænding’. Ishøj Kommune skærper og 
specificerer de disciplinære teknikker yderligere gennem deres 
fortolkning af den ’almindelige integrationsindsats’ med integrations-
politikken. Her stilles krav om deltagelse og engagement i sociale tiltag, 
der for andre borgere skal ses som en mulighed. 
 

Målsætninger M idler  Krav 

at der gennem en 
målrettet 
helhedsorienteret 
indsats på alle 
relevante områder 
kan ske en 
integration 
mellem alle 
kommunens 
indbyggere 

at der iværksættes 
og gennemføres 
projekter, som kan 
være medvirkende 
til at fremme 
integrationen 
mellem alle 
kommunens 
indbyggere 

at alle indvandrere, der 
får tilbud om at deltage i 
den særlige indsats og 
de projekter, der 
igangsættes for at 
fremme integrationen – 
er forpligtiget til at 
medvirke heri 

 

Illustr. 3, (Bilag 1: 5) 

 
Dette er den første af de generelle målsætninger og er bred i sin 
beskrivelse af en ’helhedsorienteret indsats på alle relevante områder', 
der skal ’fremme integrationen’ gennem ’projekter’, hvori etniske 
minoriteter er ’forpligtiget til at medvirke’. ’De relevante områder’ listes 
efterfølgende op og består af ’Førskoleområdet’, ’folkeskolen’, 
’ungdomsskolen’, ’voksenundervisning’, ’biblioteksområdet’, ’fritids-
området’, ’musikskoleområdet’, ’daghøjskoleområdet’, ’børn- og 
ungeområdet’, ’voksenområdet’, ’ældreområdet’, ’personalepolitik’ og 
’administrativt integrationsarbejde’ (Bilag 1: 8-15). Læser man en af de 
efterfølgende generelle målsætninger lyder det: 
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Målsætninger M idler  Krav 

at alle borgere, 
som ønsker det, får 
mulighed for at 
deltage i fælles 
fritidsaktiviteter, 
både af kulturel, 
idrætsmæssig, 
politisk og anden 
art såvel 
organiseret i 
foreninger, 
beboerforeninger 
mv., samt i 
aktiviteter for 
borgere, som ikke 
ønsker at 
organisere sig 

at der skabes 
økonomisk og fysisk 
mulighed for at der, 
såvel organiseret 
gennem foreninger 
som uorganiseret, kan 
gives borgerne 
mulighed for at udøve 
fælles fritidsaktiviteter 

at indvandrerne 
udnytter de 
muligheder der er, 
for gennem 
organiseret og 
uorganiseret 
foreningsliv, at 
deltage i fælles 
fritids- og 
kulturaktiviteter 

Illustr. 4, (Bilag 1: 7) 

Ligestilling som universel værdi i forbindelse med kulturel og etnisk 
andethed fortolkes altså i den partikulære kontekst først nationalt til at 
omhandle kulturel tilpasning til den borgerlige (offentlige) kultur og 
senere lokalt til ulige krav om deltagelse i sociale tiltag, der for nogles 
vedkommende tilhører den private sfære. Tidligere blev det beskrevet, 
hvorledes borgerlig assimilation kræver tilslutning til den enheds-
skabende kultur, der tilhører den offentlige sfære, men her har kravene 
og disciplinen bevæget sig ind i privatsfærens ’fritidsaktiviteter’ gennem 
det kulturtraditionelle foreningsliv. 

Andet nedslag: Fra vugge til grav 
I 2003 evaluerede Ishøj Kommune deres integrationspolitik, hvilket 
førte til en revision af samme i 2004 med titlen Fra vugge til grav. Den 
overordnede tilgang til kommunens etniske kompleksitet, der i analysen 
af indvandrerrapporterne begrebsliggjordes som borgerlig assimilation 
og med den første integrationspolitik institutionaliseredes og reprodu-
ceredes gennem fortolkningen af integrationsbegrebet, ændrer sig ikke 
med revisionen. Dette fremgår af politikkens vision: 
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Der skal gælde lige vilkår og rettigheder for alle borgere i 
Ishøj. For nogle borgere med anden etnisk baggrund end 
dansk er det nødvendigt med en særlig egen- eller 
samfundsindsats for at opnå den status (Ishøj Kommune, 
2004: 3). 
 

Fokus er som tidligere på ligestilling, fortolket som tilpasning til den 
borgerlige kultur. At det er den borgerlige kultur, der kræves tilpasning 
til fremgår bl.a. gennem brugen af manifest intertekstualitet, hvor 6 ud 
af 8 af den tidligere politiks overordnede målsætninger gentages. Et 
eksempel: ’at bibringe indvandrere forståelse for den danske grundlov 
og det danske samfund og kommunens grundlæggende værdier’ (Ibid.: 
3). 

Her er tale om målsætninger, der med visionen har det formål, 
at etniske minoritetsborgere ’opnår status’ af lighed.  

Den reviderede udgave af politikken etableres på baggrund af en 
evaluering af den tidligere politik, hvilket resulterede i en statusrapport. 
Ændringerne, som følger heraf, beskrives som tilknyttet specifikke 
’indsatsområder’, og er altså ændringer i de disciplinære teknikker. 

En overordnet målsætning, der i den reviderede udgave af 
integrationspolitikken tilføjes, lyder således: 
 

(…) at lige køn har det bedst – kønsroller er ikke i alle 
henseender en privat sag. Det er en del af det danske 
værdisæt, at kønnene er ligeværdige både i forhold til løn, 
arbejdsmarked og ret til at bestemme over egen tilværelse. 
Blokeringer for dette område skal identificeres, og der skal 
handles herpå (Ibid.: 3). 

I denne italesættelse af en problematik, der bør fokuseres på, beskrives 
endnu et konkret problematisk karakteristika ved politikkens målgruppe 
’indvandrere’. Evalueringen af den tidligere integrationspolitik udfær-
digedes af kommunens forvaltninger, og deres tilbagemeldinger 
dannede udgangspunkt for en række spørgsmål, der med revisionen af 
politikken søgtes besvaret. Social- og sundhedsudvalget stillede bl.a. 
disse to spørgsmål: 
 

Har vi integration og ligestilling mellem kønnene? 

Skal indvandrerkvinder uddannes for at komme hjem til 
kødgryderne?   (Bilag 2: 5)vi 

Den førnævnte målsætning kan ses som intertekstuel reference/ 
reaktion på disse spørgsmål, der med udgangspunkt i udvalgets 
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oplevede virkelighed etablerer et generelt fokus på ligestilling mellem 
kønnene i etniske minoritetshjem. 

I mødet med ”indvandrerkulturen” kan ligestilling mellem 
kønnene ikke tages for givet, og som et brud på ’det danske værdisæt’ 
er dette en problematik, alle forvaltninger bør have fokus på. Med 
denne generaliserende beskrivelse indføres overvågning af private 
forhold i disciplinens tjeneste som en del af den professionelle og 
offentlige relation mellem etnisk minoritetsborger og kommunale 
institutioner. 

Manglende lighed mellem kønnene bryder med de 
grundlæggende liberale værdier, og dermed indskrænker en sådan 
praksis rammerne for individets frihed. Det er et brud med det danske 
samfunds operative offentlige værdier (operative public values (Parekh, 
2000: 269)), der repræsenterer samfundets fælles moralske struktur, 
og en reaktion herpå er at forvente. Parekh (2000: 270) beskriver, 
hvorledes netop denne overskridende praksis hos minoritetskulturer er 
en oplagt mulighed for at gå i dialog herom. Selvom den interkulturelle 
dialog ikke altid vil føre til enighed, vil processen stadig bibringe 
forståelse, og alene velviljen til at tage dialogen er anerkendende. 
Forskellige kulturer har forskellige perspektiver på, hvad der 
konstituerer det gode liv, og dette afspejles i den fælles moralske 
struktur. Hvis majoriteten indiskutabelt dømmer anderledes kulturelle 
perspektiver og praksis, udøver man moralsk tvang (Parekh, 2000: 
270). 

Disciplinens specificering og skærpelse har med den reviderede 
integrationspolitik bevæget sig yderligere ind i privatsfærens område 
gennem overvågning af familiære relationer og moralsk domfældelse. 

En sidste vigtig pointering er, hvorledes beskrivelsen ’indvan-
drere’ overfor ’danskere’ fastholder distinktionen mellem dem og os i 
de forhold, hvor der stilles krav og skal disciplineres. Denne fastholdelse 
afspejler, hvorledes det ikke søges at skabe et fælles grundlag for 
integrationen og etableringen af et nyt vi. 

Opsamling 
Lovgivningen institutionaliserer den nationale fortolkning af integra-
tionens indhold. Fokus herfor er ligestilling som universel værdi, 
fortolket i nationalstatens partikulære rammer med tilpasning til den 
fælles borgerlige kultur som udgangspunkt for lige muligheder. Den 
borgerligt assimilative tilgang reproduceres og sætter rammerne for 
Ishøj Kommune. Kravet om at tilkende sig en fælles identitet som 
borger i relationen til andre borgere og staten som forudsætning for at 
nyde lige rettigheder og pligter gør nationalstaten til en homo-
geniserende institution (Parekh, 2000: 184). 
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I kommunens lokale kontekst fortolkes og institutionaliseres 
integrationen yderligere gennem integrationspolitikkerne. Den lokale 
fortolkning udvider integrationsindsatsens område og målgruppe 
gennem egne definitioner (der fastholder den fra indvandrer-
rapporternes kendte distinktion mellem ’indvandrere’ og ’danskere’) og 
problematiseringen af specifikke kulturelle forskelle, der tilskrives 
’indvandrere’ generelt som population. Dette er en udvidelse af 
sikkerhedsdispositivets område, der vidner om feltets høje prioritet i 
sikringen af en fælles kommunal identitet og fører til øget disciplinering 
og overvågning. Skærpelsen manifesteres gennem ulige krav om 
deltagelse i sociale tiltag, der for nogles vedkommende overskrider 
grænsen mellem den offentlige og den private sfære. Samtidig 
fastholdes og reproduceres den kulturelle essentialisering af en kulturelt 
yderst kompleks og diverse gruppe mennesker, der tildeles medlem-
skab af en ”indvandrerkultur”. 

Den økonomiske diskurs og den kulturelle normalitetsdiskurs, der 
kendetegnede Ishøj Kommunes tidligere italesættelser af den kulturelle 
forskellighed gennem faren for det kulturelle og økonomiske mod-rum, 
er ikke lige så eksplicit italesat i politikkerne, men ligger som naturlig 
antagelse i de integrationspolitiske beskrivelser. 

Det er denne fremanalyserede kommunale forståelse af inte-
gration, fortolket, etableret og reproduceret som homogeniserende 
institution i nationalstatens tjeneste, der danner grundlaget for 
analysen af forsøget på forandring i Ishøj i dag. 

ANALYSEDEL 2: DET SYNKRONE BLIK 

Analysens anden del udgør det synkrone blik, hvormed Bjørstorps vision 
om ’en ny kommunal model’ og det markerede kursskifte, der etableres 
med medborgerpolitikken, forholdes til hinanden og til den frem-
analyserede forståelse af integration. 

Gennem analysen forsøger jeg at afdække forholdet mellem 
Bjørstorps vision som ideologisk retorik og medborgerpolitikken som 
konkret politik. For at sætte mig i stand til at analysere dette forhold 
placeres Bjørstorps kronik i Faircloughs tredimensionelle ramme for 
kritisk diskursanalyse. 

Det er analysens formål at sætte mig i stand til kritisk at vurdere 
perspektiverne i det kursskifte i tilgangen til etniske minoriteter, 
teksterne forsøger at etablere. Disse perspektiver lader sig afdække ved 
i analysen at forholde teksterne til den i den diakrone analyse frem-
analyserede og reproducerede logik, der har etableret sig i Ishøj. 
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Fra problem til ressource 
I sin kronik i Kommunernes Landsforenings (KL) fagblad, Danske 
Kommuner (DK), 20. september 2012 italesætter Ishøjs borgmester Ole 
Bjørstorp en vision for sin kommune, der varsler forandring. En vision 
der tager udgangspunkt i Ishøj, men inddrager samtlige af landets 98 
kommuner. Med placeringen i Faircloughs tredimensionelle model 
analyseres kronikken først som tekst, dernæst som diskursiv praksis og 
til sidst som social praksis (Fairclough,1992: 237). 

Teksten 
Som genre er kronikker i deres form opstillet ligesom artikler i det hele 
taget, men indholdsmæssigt adskiller de sig herfra. Producenten er som 
oftest ikke journalist, men en særlig sagkyndig, og indholdet har 
oplysende eller meningsdannende karakter (Drachmann & Rømhild, 
2011). Indholdet henvender sig til modtageren, der i DK’s tilfælde er 
forholdsvist specifikt. DK selv beskriver, at deres blad ’(…) læses af 
34.000 politikere, topledere, forvaltningschefer, institutionsledere og 
sagsbehandlere i kommunerne’, og at kronikken er ’ (…) stedet for 
holdninger og erfaringsudvekslinger mellem politikere og ledere’ 
(Danske Kommuner, 2015, n.d.). Modtageren og fortolkeren af 
Bjørstorps tekst er altså kommunale kollegaer på politisk- og ledelses-
niveau: kommunale beslutningstagere. 

Artikler tager oftest formen: overskrift + underoverskrift (kort 
resume af indholdet) + uddybende afsnit (Fairclough, 2003: 216). Dette 
gælder også for Bjørstorps kronik, og ved nærmere at analysere 
overskrift og underoverskrift er det muligt at identificere den 
overordnede argumentation for kronikken. Dette danner udgangs-
punktet for en uddybende analyse af indholdet generelt. Ved at se 
kronikken som eksempel på politisk (praktisk) argumentation ud fra 
Fairclough & Faircloughs model for samme tydeliggøres, hvorledes 
argumentationen struktureres, hvilket gør det muligt at vurdere de 
retoriske strategier indeholdt i teksten. 

Praktisk argumentation er argumentation rettet mod handling, 
og kravet om handling bygger på to præmisser: omstændigheder og 
normativitet. Den normative præmis udgør argumentationens 
værdigrundlag og giver form til målsætningerne, der repræsenterer en 
forestillet fremtidig virkelighed. I argumentationen fremføres hypo-
teser, der som middel skal bringe tilstanden fra de nuværende 
omstændigheder til målsætningerne (Fairclough & Fairclough, 2012: 
43). 
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Kronikkens overskrift og underoverskrift lyder: 

Vi skal skabe en ny kommunal model 

Vi skal tage udgangspunkt i mangfoldigheden og opstille nye 
ambitiøse visioner, og så skal vi genopfinde vore kommuner, så 
de matcher den fremtid, vi står overfor (Bilag 3: 30). 

Her fremlægges Bjørstorps krav om handling. Brugen af kategorisk 
modalitet gennem nutidsformerne af verberne (de fleste steder ved 
nutidsform af hjælpeverbet ’skal’+ infinitiv): ’skal skabe’, ’skal tage’ (der 
også knytter sig til ’opstille’), ’skal genopfinde’, ’matcher’ og ’står’ er 
udpræget. Dette udtrykker høj kategorisk affinitet til påstanden 
indeholdt i sætningerne. Hjælpeverbet ’skal’ markerer deontisk 
modalitet og gælder for fire af de seks modaliteter. Deontisk modalitet 
er kendetegnende for politisk argumentation, hvor der ræsonneres ud 
fra omstændigheder (fremlagt som fakta) og normativitet (forpligtig-
ende forhold) (Fairclough & Fairclough, 2012: 42). Kilden til modaliteten 
(forpligtigelse) bliver taleren i sætningen og ikke agenten, der foreslår 
handlingen (Ibid.: 45). 
Således udtrykker modaliteterne også høj grad af forpligtigelse 
tilknyttet et underliggende normativt ideal og giver påstanden karakter 
af krav, hvilket understøttes af overskriftens imperative grammatiske 
form. 

Sætningernes handling rettes mod det mål, der beskrives i 
udsagnets sidste led: ’så de matcher den fremtid, vi står overfor’. 
Indeholdt i udsagnet er altså en påstand om, at den nuværende 
kommunale model ikke ’matcher’ fremtiden. Påstanden fremlægges ved 
brug af objektiv kategorisk modalitet gennem nutidsformen af verbet 
’står’ og udeladelsen af udsagnets subjektive basis. Dermed fremstår 
udsagnet autoritativt: som faktum (Jørgensen & Phillips, 1999: 96). 
Samtidig antages det, at ’vi’ ikke tager ’udgangspunkt i mang-
foldigheden’ og ikke opstiller ’ambitiøse visioner’. 

For de deontiske modaliteter gælder det, at den subjektive basis 
for de udsagn, hvori de indgår, lades eksplicit. Agenten for handling 
beskrives ved 1. person flertalsformen af det personlige pronomen ’vi’, 
og forpligtigelsen taler således til fællesskabet af modtagere: de 
kommunale beslutningstagere. Det overordnede krav om handling kan 
dermed ses som forsøg på ideologisk interpellation (se side 18) af 
fortolkeren som subjekt, der tilskriver den normative forpligtigelse 
fællesskabet af kommunale beslutningstagere. Samtidig placeres 
agenten: ’vi’, som første del i samtlige sætningsled. Positionen bærer 
ifølge Fairclough stor informationsværdi, og vi tildeles ekstra betydning 
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(1992: 183). En sådan tematisk struktur kan sige noget om commen 
sense antagelser og retoriske strategier. Med ’vi’ som tema for 
påstanden/kravet understreges opfordringen til fælles forståelse af 
handlingens nødvendighed, og gennem deontisk modalitet forbindes 
opfordringen til det normative ideal, der forpligtiger kommunal-
politikkere på at indrette deres kommuner, så de imødekommer 
fremtidens udfordringer. 

Med den introducerende beskrivelse forsøger Bjørstorp således 
at positionere kommunale beslutningstagere i et handlingsforpligt-
igende forhold til en problematisk kontekst. Stemmen (voice) i 
kronikken er privat i sin stil og skaber med den målrettede brug af ’vi’ 
et personligt forhold mellem producent og fortolker (mellem kom-
munale beslutningstagere) og giver et dialogisk præg (Ibid.: 109+113). 

Argumentationen kan nu placeres i Fairclough & Faircloughs 
model: 

Figur 1: Analytisk ramme for kronikkens overordnede argumentation 

Ligesom kronikkens underoverskrift tager denne opstilling form af 
resume og har til formål at målrette dels de tekstuelle udvælgelser i 
kronikkens uddybende afsnit, dels det analytiske blik. 
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Omstændigheder 
Praktisk argumentation tager udgangspunkt i problematiske omstæn-
digheder. Jeg vil dog argumentere for, at der med Bjørstorps kronik er 
behov for at opdele omstændighedsbeskrivelserne i to typer, der 
supplerer og begrunder hinanden. Bjørstorp argumenterer ud fra det, 
jeg vil kalde omstændighedernes mangfoldighed og institutionelle 
omstændigheder. 

For at eksemplificere opdelingen vil jeg med fokus på kohæsion 
belyse, hvorledes Bjørstorp i første del af kronikken fremlægger sin 
problematik. Udgangspunktet for beskrivelsen af de problematiske 
omstændigheder, der kræver handling, tager Bjørstorp i den virkelig-
hed, han oplever i sin kommune. 

Gennem syv deklarative sætningsled (Fairclough, 2003: 166) 
karakteriseres de for Ishøjs borgere problematiske forhold: 

Mange af vores borgere har svært ved at finde arbejde i takt 
med, at mængden af arbejdspladser er faldet siden finanskrisens 
start. Vi er økonomisk pressede af dalende indtægter og 
voksende udgifter, og vi har sociale problemer at slås med. Og 
så er vi beriget med omkring 7000 indvandrere og efterkommere 
af indvandrere. Godt en tredjedel af borgerne i Ishøj har en 
fremmed kultur i blodet – det er dansk rekord: Vi taler 80 sprog 
i min kommune (Bilag 3: 30). 

Samlet dannes en funktionel meningsudvidende relation (Fairclough, 
1992: 175) imellem leddene, knyttet til beskrivelsen af Ishøjs borgeres 
situation. Men hvor de første fire danner en problematiserende 
meningsudvidende relation, antager de resterende sætninger en 
adversativ relation hertil (Ibid: 175). De problematiske omstændig-
heder beskrives med henvisning til nominaliserede processers (’dalende 
indtægter’, ’voksende udgifter’, ’finanskrisen’ og ’sociale problemer’) 
påvirkning på Ishøjs ’borgere’, der beskrives under det samlende ’vi’. 
Da de er nominaliserede, er processerne uden agency og efterlader 
forståelsen af generelt givne forhold (Ibid: 182). Den efterfølgende 
karakteristik kommer i sin placering som adversativ til de problematiske 
omstændigheder gennem den korte tillægsform af verbet ’beriget’ til at 
fremstå som svar og altså løsning herpå. Det, der kendetegner den 
borgergruppe, der udgør det eneste ikke-problematiske element i 
omstændighedsbeskrivelsen er ’fremmed kultur’ og ’sprog’ og knytter 
sig altså til den mangfoldighed, der identificeredes som omstændighed 
i den overordnede argumentation. 

Endnu engang placeres ’vi’ som tema, der denne gang 
konstruerer et fællesskab udgjort af Ishøjs borgere. Den tematiske 
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struktur understreger fokus på fællesskabet og dets karakteristik. 
Brugen af det possessive stedord ’min’ i den sidste del af 
karakteristikken (’Vi taler 80 sprog i min kommune’) understreger 
Bjørstorps position som borgmester, men slører samtidig grænsen 
mellem Bjørstorp som offentlig og privat person og giver et indtryk af 
personlig (følelsesmæssig) investering, (han lyder nærmest stolt) 
(Fairclough, 2003: 176). De hverdagssproglige beskrivelser (’har 
svært’, ’er pressede’, ’slås’ og ’er beriget’) forstærker og understreger 
solidariteten. Samtidig forstærkes den private stemme og dermed 
tekstens konstruktion af det socialt relationelle forhold mellem 
producent og fortolker; her tales til personer, der deler Bjørstorps 
position som kommunal beslutningstager. 

Efter karakteristikken følger sætningen: ’Set ud fra den 
eksisterende tilgang er det et problem, for hvis de pågældende skal 
integreres i den nuværende samfundsmodel, skal der ændres mange 
hoveder og hjerter’. Den bestemte artikel ’det’ er kohæsionsmarkør 
(Fairclough, 1992: 176) og refererer tilbage til de netop beskrevne 
positive omstændigheder, og således fremstilles ’den eksisterende 
tilgang’ til integration ’i den nuværende samfundsmodel’ som be-
grænsende herfor. Problematikken perspektiveres diakront med den 
efterfølgende sætning, hvor kohæsionsmarkøren ’det’ refererer til 
’integreres i den nuværende samfundsmodel: Det har vi og resten af 
landets kommuner prøvet efter bedste evne i mere end 40 år uden 
vanvittig succes’. Her problematiseres ’den eksisterende tilgang’ 
(fortolkningen af integration) til etnisk og kulturel mangfoldighed altså 
som en tilgang, der siden indvandringens start (diakront) ikke har 
fungeret og stadig er ineffektiv (synkront). 

Problematiseringen af tilgangen til etnisk og kulturel mang-
foldighed, knyttet til den eksisterende samfunds- og kommunale model, 
der begrænser mulighederne for mangfoldighedens udfoldelse, kende-
tegner kronikkens argumentation generelt. En argumentation, der 
problematiserer den institutionelle virkelighed gennem beskrivelser af 
potentialet i den mangfoldighed, Bjørstorp ser i den kommunale 
virkelighed. 
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Institutionelle 
omstændigheder 

Omstændighedernes 
mangfoldighed 

A1 
’(…) vi er nødt til atter at finde 
anderledes modeller for, hvordan vi 
skal organisere os. Vi har bragt den 
eksisterende model, så langt vi 
kan.’ s.30 

B1 
’Mange har ment, at den store 
etniske diversitet i Ishøj begrænser 
fremskridt. Men måske skal vi tage 
det modsatte udgangspunkt, 
nemlig at diversiteten er 
forudsætningen for at komme 
videre i en global verden!’ s.31 

A2 
’Men er det egentlig også det, vi 
vil? Hvorfor vil vi partout have, at 
mennesker med en fremmed 
baggrund skal tilpasse sig en 
samfundsmodel, som rent faktisk 
ikke fungerer optimalt længere? 
Vores samfund er jo ikke i vækst 
og udvikling.’ s.30 

B2 
’Siden hvornår har det været en 
belastning at tale 80 sprog 
flydende? Hvis jeg sad i ledelsen af 
et internationalt call-center, ville 
jeg placere det i Ishøj frem for en 
kommune, hvor kun au-pair-
pigerne taler udenlandsk.’ s.31 

A3 
’Måske skal vi se situationen fra en 
helt ny vinkel. I stedet for at lægge 
integrationsansvaret over på et 
mindretal, som let kan føle, de skal 
opgive deres identitet uden at få 
noget bedre igen, skal vi måske 
træffe en strategisk beslutning om, 
at vi vil integrere samtlige 21.000 
borgere i Ishøj i en helt ny 
moderne kommune.’ s.30 

B3 
’I min kommune kan vi tale med 
størstedelen af klodens befolkning 
på originalsproget. Vi har en 
kulturel diversitet, som er unik; 
vores borgere har en regnskov af 
forskellige tilgange og tanker, som 
kan vokse i alle de retninger, der 
måtte blive brug for de kommende 
år.’ s.31 

A4 
’Vi skal ikke tilpasse borgerne til 
målene, det er omvendt (…) ’ s.31 

B4 
’Ishøj er den danske kommune 
med den procentvise største 
immigration, og det kunne jeg godt 
forestille mig, at vi udnyttede på 
samme måde som New York og 
London udnytter deres 
mangfoldighed.’ s.31 
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Figur 2: Institutionelle omstændigheder over for omstændighedernes 
mangfoldighed 

 

Der er flere vigtige elementer i uddragene i figur 2, der indholds-
mæssigt understøtter kronikkers generelt dialogiske og for denne 
kronik specifikt interpellerende form. 

Brugen af personlige stedord er udpræget. Alene i beskrivelsen 
af de institutionelle omstændigheder bruges det interpellerende ’vi’ 12 
gange. 10 af disse refererer til fællesskabet af kommunale beslutnings-
tagere. De resterende 2 indgår i uddrag A3 i sætningen, der starter, 
’måske skal vi træffe’ og refererer til et nyt og tredje fællesskab: 
beslutningstagere i Ishøj Kommune. Samlet gælder det for brugen af 
’vi’ i kritikken af den institutionelle virkelighed, at den interpellerer 
fortolkeren til at tage kritisk stilling til den eksisterende samfunds- og 
kommunale model (Fairclough, 1992: 175). Interpellation der udbygges 
af de direkte spørgsmål i uddrag A2 og B2. Formuleringen af 
problematikken som spørgsmål repræsenterer Bjørstorps overordnede 
agenda: at sætte spørgsmålstegn ved den nuværende kommunale 
model. Samtidig forventes det, at fortolkeren tager stilling i en 
konstrueret dialog, hvilket forstærker de dialogiske og interpellerende 
effekter. Bjørstorp leverer selv et muligt svar i uddrag A3, hvor den 
deontiske modalitet i ’vi skal se’, modificeres af adverbiet ’måske’. Dette 
bevirker, at det kategoriske i modaliteten nedtones og giver en 
spørgende formulering (Ibid.: 159). Også i udsagn B1 beskrives et 
forespørgende løsningsforslag, og igen benyttes adverbiet ’måske’ til at 
modificere den deontiske modalitet i ’vi skal tage’. 

Det er et generelt træk ved kronikken, at de forskellige 
fællesskaber, der udgøres af ’vi’, sammenblandes. De umarkerede 
overgange mellem et Ishøj-borgerfællesskabs ’vi’, et ’vi’, der tilhører 
kronikkens modtagere: kommunale beslutningstagere og et ’vi’, der 
knytter sig til beslutningstagere lokalt i Ishøj, skaber ambivalens i 

A5 
’Vores mål har de sidste mange år 
været at løse problemerne inden 
for de eksisterende rammer. Vi har 
som politikere ikke været gode nok 
til at opstille nye fascinerende mål 
for vore kommuner. Vi har ikke 
dyrket borgernes drømme og 
udviklet vore visioner.’ s.31 

B5  
’For hvis man tror, at den nye 
verdensorden bygger på 
mangfoldighed, har Ishøj de ideelle 
forudsætninger for at udvikle sig til 
en moderne international kommune 
i det 21. århundrede. Ishøj kunne 
blive for København, hvad for 
eksempel Brooklyn er for New 
York.’ s.31 
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stemmens brug (Ibid.: 108). Det bliver derfor svært for fortolkeren at 
skelne disse forskellige fællesskabskonstruktioner (med tilhørende pro-
blematikker og potentialer), og overordnet skaber det en struktur, hvor 
skelnen mellem national og lokal virkelighed sløres. 

Mål 
Bjørstorp bliver på intet tidspunkt specifik på, hvorledes en ’ny kom-
munal model’ skal tage sig ud og altså på konkretiseringen af målet 
med den handling, han argumenterer for nødvendigheden af. 

Som han selv udtrykker det: 

En sådan kommune eksisterer ikke i dag, og ingen ved 
endnu, hvordan den skal skrues sammen (…). Men den 
praktiske konstruktion af kommunen vil vi sikkert finde ud 
af, når vi begynder at bevæge os i en ny retning. Det 
afgørende er, at vi tør kassere det gamle for at lave noget 
nyt (Bilag 3: 30-31). 

Den fremtid, som Bjørstorp argumenterer for, at den kommunale model 
skal tilpasses, beskriver han som: ’en verden, som endnu er ukendt’, 
men han mener alligevel, at udgangspunktet skal tages ’i den nye 
verden vi aner omridset af’. Omridset danner altså udgangspunkt for 
den retning, der, i Bjørstorps argumentation, bør tages for at nå målet 
om en ’ny kommunal model’. Omridset beskrives som kendetegnet ved 
at: ’byerne vil vokse eksplosivt’, ’Hovedstadsområdet, måske hele 
Øresundsregionen, vil tilsvarende vokse sammen til en international 
megacity’, ’Vi har indset, at der foregår en globalisering, hvor 
mennesker med forskellige kulturer samarbejder i en grad, vi aldrig har 
set før’, ’Sociale medier vender op og ned på kommunikationen mellem 
mennesker og revolutionerer politiske systemer’, ’Vi vil se helt nye 
infrastrukturer’ og ’Der vil også komme en række helt nye job, hvis 
karakter vi kun kan gisne om’. 

Den udprægede brug af modaliteten ’vil’ giver beskrivelsen en 
kategorisk forudsigende karakter, der antyder, at producenten skriver 
fra en position af insiderviden (Fairclough, 1992: 173). En position, der 
deles af fortolkeren, og common sense beskrivelserne antyder, at dette 
er forhold, alle kommunale beslutningstagere kender til og forstår. 

Gennem brug af leksikal kohæsion skaber Bjørstorp paralleller 
mellem omstændighedernes mangfoldighed og den fremtid, det er 
målsætningen at tilpasse den kommunale model til (Ibid.: 173). Brugen 
af ord fra samme semantiske domæner eller direkte enslydende ord 
(kohæsionsmarkører) skaber forbindelsen. 
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’Vi har en kulturel diversitet, som er unik’ (B3) (omstændighed) 
forbindes til, at ’forskellige kulturer samarbejder i en grad, vi aldrig har 
set før’ (fremtid). Her er der direkte forbindelse gennem ’kultur’. 

Udfordringen, der beskrives i den sætning, der starter: ’Sociale 
medier vender op og ned på kommunikationen’, forbindes til ’I min 
kommune kan vi tale med størstedelen af klodens befolkning på 
originalsproget’ (B3). Her forbindes ’kommunikation’ og ’sproglig 
mangfoldighed’. 

Derudover kan Bjørstorps beskrivelse af byernes ’eksplosive’ 
vækst forbindes til hans vision om, at ’Ishøj kunne blive for København, 
hvad for eksempel Brooklyn er for New York’ (B5). Også beskrivelsen 
af en fremtid med ’helt nye infrastrukturer’ kan knyttes til visionen om, 
at Ishøj forbindes til en fremtidig ’international megacity’, med 
København som centrum. 

Værdier 
 
Det er til denne fremtid, vi skal genopfinde vore kommuner. 
Udgangspunktet for den nye kommune, hvordan den end 
kommer til at se ud, er, at der skal være plads til alle men-
nesker. Alle mennesker og deres kompetencer skal i spil (Bilag 
3: 31). 
 

I ovenstående uddrag bruges i første sætning den deontiske modalitet 
’skal’, der knytter målet om en kommunal model, der er tilpasset frem-
tiden, til et normativt ideal om kommunale beslutningstageres for-
pligtigelse herpå. 

I uddragets anden sætning bruges ligeledes den deontiske 
modalitet ’skal’ i formuleringen ’der skal være plads til alle mennesker’. 
Modaliteten og det underliggende normative ideal knytter sig til 
’udgangspunktet for den nye kommune’. Dette udgangspunkt er 
tydeliggjort gennem tekstanalyse og redegjort for indledningsvist i 
underoverskriften: ’Vi skal tage udgangspunkt i mangfoldigheden’. 
Fairclough & Fairclough beskriver, hvorledes værdier udover at 
informere målsætninger også informerer omstændighedsbeskrivelser 
(2012: 46). Hvad vi opfatter som problematiske omstændigheder har 
forbindelse til vores værdier. Beskrivelsen af de problematiske 
omstændigheder, der begrænser mangfoldigheden, knytter sig til et 
normativt ideal, der placerer mangfoldigheden som udgangspunktet for 
kommunernes tilpasning til fremtiden. 

Således forbindes to normative idealer i argumentationen for 
handlingens nødvendighed. 
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Middel 
Bjørstorp starter sin kronik med at beskrive, hvorledes danske 
skibsbyggere for 100 år siden revolutionerede skibsindustrien, da man 
byggede verdens første dieseldrevne skib: Selandia. Beskrivelsen 
fokuserer på, hvorledes dette ’moderne vidunder (…) totalt udkon-
kurrerede dampskibene’ (Bilag 3: 30). Med dette metaforiske narrativ 
(Fairclough, 1992: 196) går han over til beskrivelsen af den aktuelle 
udfordring for danske kommuner som sammenlignelig med det behov, 
der dengang var for ’(…) nye tanker og teknologier, hvis skibsindustrien 
skulle udvikle sig’ (Bilag 3: 30). 

Med det metaforiske narrativ konstruerer Bjørstorp en specifik 
forståelse af den virkelighed, han ser. Skibsbyggernes mod revolution-
erede industrien; man gik fra én virkelighed til en anden. Det er denne 
udfordring, ’ (…) Ishøj – og egentlig også alle de andre 97 kommuner’ 
står overfor. ’ (…) dampskibene (…) ’ (’ (…) den nuværende 
samfundsmodel (…) ’) med ’ (…) de enorme kullagre ombord, det 
nedslidende og beskidte arbejde i fyrrummene og den sorte røg fra de 
store skorstene’ skal udskiftes med ’ (…) moderne diesel (…) ’ (’ (…) en 
ny moderne model (…) ’), ’ (…) et moderne vidunder, der totalt 
udkonkurrerede dampskibene (…) ’, ’ (…) en ny generation af skibe 
med fremtiden i sig’. (Bilag 3: 30-31). Beskrivelsen af behovet for 
innovativ handling har altså i Bjørstorps optik paralleller til behovet for 
handling i den kommunale virkelighed. 

Udgangspunktet for konstruktionen af det skib, der skulle 
revolutionere skibsindustrien, var ’dieselmotoren’. Gennem Bjørstorps 
narrativ bliver dieselmotoren symbolet på det udgangspunkt, der skal 
danne grundlaget for en ny kommunal model: ’mangfoldigheden’. 

Som eneste konkrete eksempel på kommunal handling, der skal 
skabe forandringen, beskriver Bjørstorp, hvorledes en genfortolkning af 
integrationen kommunalt kan skabe mulighedsbetingelserne for dette 
udgangspunkt i mangfoldigheden: 

Måske skal vi se situationen fra en helt ny vinkel. I stedet for 
at lægge integrationsansvaret over på et mindretal, som let 
kan føle, de skal opgive deres identitet uden at få noget bedre 
igen, skal vi måske træffe en strategisk beslutning om, at vi 
vil integrere samtlige 21.000 borgere i Ishøj i en helt ny 
moderne kommune (Bilag 3: 30). 

Teksten genoptrykkes 
1. august 2013 udkom endnu kronik af Ole Bjørstorp, under samme
overskrift, ’Vi skal skabe en ny kommunal model’, men denne gang trykt



 

58 
 

i det landsdækkende dagblad Politiken. I dette afsnit vil jeg kort 
redegøre for de væsentligste ændringer i ordlyden mellem de to 
kronikker. Dette gøres, da ændringerne er vigtige i analysen af den 
diskursive praksis.  

Argumentationen i den genoptrykte kronik er den samme som 
den netop analyserede, dog udvidet væsentligt, fra 1.412 til 2.276 
ord.vii Kronikken præges af en udbygget forklarende struktur, der 
uddyber flere af den tidligere udgaves elementer (ingen af de 
ovenstående uddrag er taget ud, men nogle er omformuleret og andre 
uddybet). Behovet for uddybelse kan kobles til en ændret modtager af 
teksten. Politiken er et af landets største dagblade med et daglig optryk 
på op til 137.000 og en målgruppe, der defineres bredt ’ (…) som de 
moderne fællesskabsorienterede’ (JP/Politikens Hus, n.d.). Det 
ændrede modtagerforhold ændrer den kontekst, hvori teksten indgår, 
og ses indholdsmæssigt gennem markant mindre brug af deontiske 
modaliteter og nedprioritering af den tidligere kroniks opfordrende og 
dialogiske form. Den deontiske modalitet ’skal’, der tidligere blev 
benyttet 3 gange alene i underoverskriften, er nu helt taget ud, og giver 
de introducerende sætninger et mere oplysende indhold fremfor for det 
tidligere opfordrende. Et forhold der gælder kronikken generelt. Dette 
understøttes af den dialogiske forms nedprioritering, der bl.a. ses med 
ændringer i de indholdstunge uddrag A3 og B1. De tidligere 
formuleringer lød: ’Måske skal vi se situationen fra en helt ny vinkel’, ’ 
(…) skal vi måske træffe en strategisk beslutning om (…) ’ (A3) og ’Men 
måske skal vi tage det modsatte udgangspunkt (…) ’ (B1). 

 
De nye formuleringer lyder: 

Vi er nødt til at se situationen fra en helt ny vinkel. I stedet 
for at lægge integrationsansvaret over på et mindretal, som 
let kan føle, de skal opgive deres identitet uden at få noget 
bedre igen, har vi i kommunen truffet en strategisk beslut-
ning om, at vi vil integrere samtlige 21.000 borgere i Ishøj i 
en helt ny moderne kommune. 

og 

Men vi har valgt at forsvare det modsatte udgangspunkt,   
nemlig at diversiteten er forudsætningen for at komme 
videre i en global verden! (Bilag 4: 10). 

 

Ændringerne fastslår, at man i Ishøj har taget en beslutning, og kronik-
ken fremstår mindre som en opfordring og mere som en konstatering. 
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En kraftfuld udmelding kun måneder før kommunalvalget d.19. 
november 2013, der, med transformationen af den tidligere kroniks 
ordlyd, kan have den bagvedliggende retoriske strategi at fremstille 
Ishøj Kommune som en handlekraftig identitet (Fairclough, 1992: 132). 

Diskursiv praksis 
Tekstanalysen tydeliggjorde, hvorledes Bjørstorp forbinder sin pro-
blematisering af den eksisterende kommunale model (og samfunds-
model), med dennes tilgang til etnisk og kulturel mangfoldighed. 
Problematiseringen konkretiseredes til at omhandle integrationens 
begrænsende forhold for mangfoldighedens udfoldelse. En kritik, der 
rettes bagud og mod det eksisterende med udgangspunkt i argumenta-
tionen for handling, der realiserer en vision for fremtiden: et brud. 

I undersøgelsen af teksters intertekstualitet vurderes deres 
placering i en intertekstuel kæde (Fairclough, 2008: 36), der forholder 
den enkelte tekst til tidligere og fremtidige kommunikative begiven-
heder (Jørgensen & Philips, 1999: 80). Ved at se kronikken (-erne) som 
led i en sådan kæde tydeliggøres, hvorledes Bjørstorp trækker på 
tidligere tekster i sin fremstilling af virkeligheden og fremtiden, og 
ligeledes tydeliggøres en forventning om, at fremtidige tekster 
forholder sig til hans vision. Analysen af den diskursive praksis foku-
serer således på intertekstuelle forhold. 

Med rammen til analyse af praktisk argumentation tilbyder 
Fairclough & Fairclough samtidig et værktøj, der, med udgangspunkt i 
specifikke analytiske principper, strukturerer politiske teksters indhold 
og giver mulighed for en kohærent læsning heraf (2012: 12). Fokus på 
kohærens er altså en naturlig del af den diskursive praksis analyse. 

Institutionelle omstændigheder 
Udgangspunktet for den problematisering, der ligger til grund for 
Bjørstorps argumentation for handlingens nødvendighed, tager han i 
den eksisterende samfundsmodel: ’Hvorfor vil vi partout have, at 
mennesker med en fremmed baggrund skal tilpasse sig en samfunds-
model, som rent faktisk ikke fungerer optimalt længere?’ (Bilag 3: 30). 
Begrundelsen for, at samfundsmodellen ikke fungerer optimalt, 
beskrives således: ’Vores samfund er jo ikke i vækst længere’ (Bilag 3: 
30). Denne overfladiske beskrivelse uddybes ikke yderligere i 
kronikken, men fungerer som afsæt for Bjørstorps videre problema-
tisering: ’ (…) at lægge integrationsansvaret over på et mindretal, som 
let kan føle, de skal opgive deres identitet uden at få noget bedre igen 
(…) ’. Problematiseringen målrettes altså kravene om tilpasning i den 
eksisterende tilgang til integration. Således trækker Bjørstorp inter-
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tekstuelt på den nationale fortolkning af integration (i sin kritik heraf) 
som strategi i mødet med etnisk og kulturel mangfoldighed. Men 
Bjørstorps problematisering begrænser sig ikke til den eksisterende 
tilgang: ’Det har vi og resten af landets kommuner prøvet efter bedste 
evne i mere end 40 år uden vanvittig succes’ (Bilag 3: 30). 
Problematiseringen retter kritikken mod forståelsen af integration, som 
den lod sig etablere helt tilbage til indvandringens start. Der er 
foretaget mange ændringer i lovtekster og politikker, der knytter sig til 
integrationsområdet, men som det fremgår af den tidligere analyse, 
reproduceres lovdispositivets overordnede binære tilgang – begrebslig-
gjort af Parekh som borgerlig assimilation. En tilgang, der, som 
analytisk redegjort for, lod sig etablere i 1970’erne. At det er denne 
tilgang, Bjørstorp problematiserer, fremgår af italesættelsen af integra-
tionens krav om tilpasning, der beskrives som at ’opgive deres 
identitet’. Dette kan ses som en reference til kravet om tilpasningen til 
den borgerlige kultur, der er forudsætningen for ligestilling i national-
staten. Samtidig italesætter Bjørstorp en forståelse af kravet om 
tilpasning som assimilation af identiteten og anerkender altså kulturens 
betydning for identiteten. Således trækker Bjørstorp også på en 
multikulturalistisk diskurs, der i denne analyse repræsenteres af Parekh 
(Parekh, 2000: 2). 
 

Set i lyset af den fremanalyserede fortolkning af integration, 
indeholdt i analysens første del, er problematiseringen altså rettet mod 
integrationen som sikkerhedsdispositionel institutionalisering af lovdis-
positivets binære normbestemmelse. Bjørstorps problematisering rettes 
således implicit mod definitionen af den fælles borgerlige kultur, som 
er nationalstatens eksistensgrundlag. Problematiseringen kan altså 
siges at repræsentere et ændret tankesystem (Jensen, 2013: 50): et 
brud. Bjørstorp sætter spørgsmålstegn ved tidligere selvfølgeligheder, 
og hvorledes mulighedsbetingelserne for denne nye problematisering 
er skabt, vil den senere analyse (af mål-præmissen) forsøge at 
redegøre for. 

Mangfoldighedens omstændigheder 
Bjørstorp redegør for de institutionelle omstændigheders begrænsende 
forhold gennem beskrivelsen af konsekvenserne for den mang-
foldighed, der kendetegner Ishøj kommune. Som tekstanalysen viste, 
tager beskrivelsen af omstændighederne udgangspunkt i et kommunalt 
fællesskabsbetegnende ’vi’, der er ’beriget’ af etnisk og kulturel mang-
foldighed. Italesættelsen af mangfoldigheden som en ressource, der 
står i et adversativt forhold til ’arbejdsløshed’, ’dalende indtægter’, 
’voksende udgifter’ og ’sociale problemer’, er et retorisk brud med 
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tidligere italesættelser af den etniske mangfoldighed både nationalt og 
specielt lokalt i Ishøj. Som det fremgår af analysens første del, er 
diversiteten i Ishøj, siden de første etniske minoriteter bosatte sig, 
italesat gennem deres afvigelse fra dansk normalitet. Denne afvigelses 
konsekvenser for kommunale indtægter begrundes netop i høj 
arbejdsløshed og generelt lavtlønnede jobs blandt etniske minoriteter, 
den ekstra ’service’ integrationsindsatsen pålagde kommunen og i 
forbindelse med sociale problematikker. Disse beskrivelser af etnisk 
andethed udgjorde konstruktionen af den subjektiverede kultur, jeg 
valgte at kalde ”indvandrerkultur”. Bjørstorp trækker således adver-
sativt intertekstuelt på tidligere politiske tekster; først og fremmest 
lokalpolitiske tekster fra Ishøj: indvandrerrapporterne, integrations-
politikken og den reviderede udgave af samme. Men med sin appel til 
at se mangfoldigheden som en styrke generelt, trækker han også på 
den nationale beskrivelse, der i denne analyse repræsenteres af 
Integrationsloven fra 1998. 

Konstruktionen af et ’vi’, der ikke bare indeholder etniske 
minoriteter i sin beskrivelse, men lader denne beskrivelse domineres af 
positive og ressourcestærke kendetegn, der knytter sig til mang-
foldighed og diversitet, er en konstruktion, der retorisk bryder med en 
italesættelse af os og dem. Hvor ’vi’ ikke defineres på trods af 
mangfoldighed, men i kraft heraf. Med beskrivelser som: ’en regnskov 
af forskellige tilgange og tanker’ og ’Vi taler 80 sprog’, anerkender 
Bjørstorp kompleksiteten og diversiteten internt i gruppen af etniske 
minoriteter og bryder dermed også med italesættelsen af en kulturelt 
essentialiseret ”indvandrerkultur”. Bjørstorps beskrivelse af Ishøjs 
borgerfællesskab indeholder således mangfoldigheden i sit ’vi’.  

Med sine beskrivelser af mangfoldighedens styrker forsøger 
Bjørstorp, med udgangspunkt i de komplekse sociale og etniske forud-
sætninger, at ændre den måde, hvorpå rummet ’integration i Ishøj’ 
organiseres. Ved at imødekomme diversiteten og gøre den til en del af 
Ishøj Kommunes selvforståelse (’vi’) trækker Bjørstorp på en 
multikulturalistisk orientering, som den italesættes af Parekh.  

Mål 
At den overordnede målsætning lyder på kommunernes tilpasning til 
fremtiden er måske ikke overraskende, men det er placeringen af 
mangfoldighed som udgangspunktet. 

Ser man på, hvorledes Bjørstorp italesætter den fremtid, en 
ændret kommunal model skal imødekomme, er der flere ligheder med 
en generel forståelse af samme. En forståelse han bl.a. deler med sine 
partifæller i den Socialdemokratisk ledede S-R-SF-regering, der året 
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inden kronikkens udgivelse var tiltrådt. Lighederne findes især i 
regeringsgrundlaget fra 2011, hvor tilpasning til fremtidige udfordringer 
argumenteres med udgangspunkt i problematiske omstændigheder. 

Hovedelementerne i Bjørstorps fremtidsbeskrivelse drejer sig om 
byernes vækst og internationalisering, globalisering og de nye 
fremtidige jobs, der kræver, at ’Alle mennesker og deres kompetencer 
skal i spil’ (Bilag 3: 31). I regeringsgrundlaget fra 2011 fokuseres også 
på hvorledes specielt København er centrum for en væksttanke:  

Vækst i hele Danmark er en hovedprioritet for regeringen. 
Danmarks hovedstad spiller en vigtig rolle for væksten. Derfor 
vil regeringen i samspil med de relevante parter udarbejde en 
hovedstadsstrategi (Regeringen, 2011: 68)  

I samarbejde med Vækstforum Hovedstaden lagde den daværende 
regering en strategi, der bl.a. havde til formål at undersøge: ’ (…) 
hvordan man bedst understøtter områdets styrkepositioner og det 
potentiale for vækst og internationalisering, som er til stede i regionen’ 
(Erhvervsstyrelsen, 2012: 6). 

I lighed med Bjørstorps beskrivelse af et større tværkulturelt 
samarbejde som et resultat af globaliseringen, beskriver regerings-
grundlaget, hvorledes: ’Globaliseringen har knyttet verden tættere 
sammen - økonomisk, politisk og kulturelt’ (Regeringen, 2011: 35), og 
ligesom Bjørstorp tænkes det ind i en fremtidig kontekst: ’Danmark skal 
være et åbent land, som bruger de muligheder, globaliseringen giver 
os’ (Ibid: 15). 

At der er brug for alle mennesker og deres kompetencer i frem-
tiden, er også en opfattelse regeringsgrundlaget beskriver, dog lidt 
anerledes end Bjørstorp: ’Vi bliver ikke rigere af at undlade at investere 
i kompetencer for fremtiden. ’ (…) Derfor skal vi investere i mennesker. 
Regeringen vil sikre, at alle yder et rimeligt bidrag til at få Danmark ud 
af krisen og skabe ny fremgang’ (Ibid: 7). Hvor Bjørstorp italesætter 
uudnyttede eksisterende kompetencer i gruppen af etniske minoriteter, 
fokuserer regeringsgrundlaget på udvikling af kompetencer gennem 
øget uddannelse: ’Der er behov for at løfte danskernes kompetencer og 
kvalifikationer…’ (Ibid: 13). 

I modsætning til Bjørstorp, der, som det fremgik af 
tekstanalysen, forbinder denne fremtid med mulighederne i mang-
foldigheden, nævnes handling i forhold til etnisk og kulturel mang-
foldighed i regeringsgrundlaget kun i et enkelt afsnit på seks linjer med 
overskriften ’Etnisk ligestilling’ forstået som forebyggelse af ’ (…) 
diskrimination på arbejdsmarkedet og i samfundslivet’ (Regeringen, 
2011: 66). Her er altså ikke tale om en udvidelse af den allerede 
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eksisterende ligestillingsforståelse, men om bekæmpelse og fore-
byggelse af diskrimination inden for de eksisterende rammer. 

Der er således overensstemmelse mellem beskrivelserne af 
fremtidens udfordringer, men Bjørstorps forslag om en ændret tilgang 
til integrationen og den medfølgende placering af mangfoldigheden 
som udgangspunkt for imødekommelse af fremtidige udfordringer, står 
alene som en kontroversiel løsningsmodel. En løsningsmodel, der med 
Bjørstorps problematisering af den eksisterende tilgang til etnisk 
andethed, viser sig som oplagt. 

Bjørstorp beskriver også, hvorledes det er en del af hans vision, 
at: ’Ishøj kunne blive for København, hvad for eksempel Brooklyn er for 
New York’ (B5). Her trækkes altså på en opfattelse af Brooklyn som 
havende ligheder med Ishøj. Men samtidig en opfattelse, der ser 
mulighederne i forskellene. Foucault beskriver, hvordan forskydninger i 
rum åbner for muligheden for at se muligheder (Jensen, 2013: 78). Det, 
at der eksisterer rum med andre ordener, åbner for muligheden for, at 
den almindelige orden kan laves om.  

Brooklyn repræsenterer altså en forskydning i rummet, der for 
Bjørstorp har åbnet muligheden for at se kritisk på den orden der 
formaterer ’integration i Ishøj’ som rum. 

Værdier 
Som det fremgik af tekstanalysen, informeres Bjørstorps målsætninger 
og omstændighedsbeskrivelser af to normative idealer i argumenta-
tionen for handlingens nødvendighed. 

Målsætningen om at tilpasse den kommunale model til fremtiden 
knytter sig til et ideal om kommunale beslutningstageres forpligtigelse 
herpå. Ovenstående analyse tydeliggør, hvorledes Bjørstorp forbinder 
denne tilpasning med en ændring af tilgangen til etnisk og kulturel 
mangfoldighed. Hermed antages, at beslutningstagerne har mulighed 
for at ændre den eksisterende kommunale model, således at det bliver 
muligt at tage udgangspunkt i mangfoldigheden. Som det fremgik af 
analysen af Integrationslovgivningens formålsparagraffer (Ministeriet 
for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, 1998), spiller 
kommunerne en central rolle i fortolkningen af integration i den 
kommunale kontekst. Bjørstorps opfordring til et ændret syn på 
mangfoldighed kan altså ses som en opfordring til en ændret kommunal 
fortolkning af integration. 

Således forbindes det normative ideal, der informerer 
målsætningerne, med det, der informerer omstændighedsbeskrivel-
serne. I Bjørstorps argumentation forbindes kommunale beslut-
ningstageres forpligtigelse på handling, altså med idealet om etnisk og 
kulturel mangfoldighed som en ressource. Den forpligtigende handling 
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er altså ikke en hvilken som helst, men en handling med multi-
kulturalistisk orientering. Skal man som kommunal beslutningstager 
købe Bjørstorps argumentation om handlingens nødvendighed, skal 
man altså samtidig købe placeringen af etnisk og kulturel mang-
foldighed i centrum for udvikling. 

Det har ikke været muligt at finde reaktioner på Bjørstorps 
kronik, hverken i Danske Kommuner eller i Politikenviii. 

Middel 
Tekstanalysen redegjorde for, hvorledes Bjørstorp gennem sit meta-
foriske narrativ beskrev den etniske og kulturelle mangfoldighed i Ishøj 
som den ’motor’, der skal drive den nye kommunale model. Bjørstorp 
blev konkret ved at foreslå en genfortolkning af integrationen ved at 
’integrere samtlige 21.000 borgere i Ishøj i en helt ny moderne 
kommune’. Et forslag der, med genoptrykket af kronikken i Politiken, 
blev omformuleret og gjorde klart, at man i Ishøj nu havde taget en 
beslutning om at gøre netop dette. Endnu en omformulering i Politikens 
kronik slog fast, at denne beslutning hang sammen med beslutningen 
om at anerkende, ’at diversiteten er forudsætningen for at komme 
videre i en global verden’. Beskrivelsen af, hvorledes kommunen har 
taget beslutning om at afskaffe den tidligere integrationsforståelse for 
at erstatte denne med en ny model, hvor samtlige borgere skal 
integreres, trækker altså intertekstuelt på et kursskifte inden for 
kommunens fortolkning af integration: implementeringen af 
medborgerpolitikken som erstatning for den hidtidige integrations-
politik.  

Den ’motor’, der skal sikre, at skibet skal kunne sejle (for nu at 
blive i Bjørstorps metaforiske narrativ), og at kommunen tager 
udgangspunkt i mangfoldigheden, er altså medborgerpolitikken med 
overskriften ’Mangfoldighed er Ishøjs styrke’.  

Det er medborgerpolitikken, der i Bjørstorps optik skaber mulig-
hedsbetingelserne og dermed udgør midlet for kronikkens centrale 
placering af etnisk og kulturel mangfoldighed i visionen om ’en ny 
kommunal model’. Politikken genfortolker ifølge Bjørstorp integrationen 
og gør op med de begrænsende institutionelle forhold, således at 
mangfoldigheden kan ’vokse i alle de retninger, der måtte blive brug 
for de kommende år’. Bjørstorp ser altså medborgerpolitikken som den 
konkrete løsningsmodel (den ’motor’), der skal imødekomme de 
ændringer (det brud), problematiseringen af den eksisterende 
fortolkning af integrationen som sikkerhedsdispositionel institutionali-
sering af lovdispositivets binære normbestemmelse af etnisk andethed 
afstedkommer.  
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Gennem italesættelsen af sin vision konstruerer Bjørstorp en 
specifik virkelighed og forholdet til medborgerpolitikken kan ses som et 
forhold mellem ideologisk retorik og konkret politik.  

Med sin placering som middel i Bjørstorps vision indgår med-
borgerpolitikken som en del af visionens diskursive praksis, og analysen 
af politikken skal ses i denne kontekst. 

Analyse af medborgerpolitik 
Ved at analysere politikken som eksempel på praktisk argumentation 
bliver det muligt at undersøge, hvorledes denne konkrete politik i sin 
argumentation stemmer overens med Bjørstorps ideologiske retorik, for 
derigennem at afdække og kritisk vurdere de muligheder, Bjørstorp ser 
i politikken som udgangspunkt for sin kontroversielle vision. 

At synet på mangfoldigheden som en ressource er udgangs-
punktet for italesættelsen af en ny politik, gøres allerede klart med 
politikkens overskrift: ’Mangfoldighed er Ishøjs styrke – Ishøjs 
medborgerpolitik’. Brugen af objektiv kategorisk modalitet gennem 
nutidsformen af verbet ’er’ udtrykker høj grad af affinitet til udsagnet, 
hvor den subjektive basis udelades og lader indholdet fremstå som en 
allerede eksisterende virkelighed: en sandhed (Fairclough, 1992: 159). 
Flere steder i politikken lades det dog klart, at det kræver handling for 
at nå en sådan virkelighed. Et eksempel: 

Syv steder i politikken afbilledes personer af forskellig alder, etnicitet 
og handicap.  Illustr.5, (Bilag 5: 5) 
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Ligesom det er tilfældet på illustration 5, er de syv mennesker, der 
afbilledes, borgere (læg mærke til t-shirten, hvorpå der står ’Jeg er 
borger i Ishøj’), der spørger ind til elementer af politikken. Kvinden på 
illustrationen spørger til betydningen af ordet ’vision’, og svaret 
afsluttes med sætningen ’Mangfoldighed skal være Ishøjs styrke’. Her 
gøres brug af fremtid, gennem hjælpeverbet ’skal’, der også er en 
deontisk modalitet. Mangfoldigheden som styrke præsenteres altså 
som politikkens mål, og samtidig antages det, at mangfoldigheden i de 
omstændigheder, der kræver handling, ikke ses som en styrke. 

Således kan politikkens overskrift ses som et udsagn, der 
indikerer, at man i Ishøj vælger at se den tilstedeværende mang-
foldighed som en styrke, og at politikken bærer dette budskab: krav 
om handling. 

Som tidligere redegjort for er deontisk modalitet kendetegnende 
for politisk argumentation, hvor der ræsonneres ud fra omstændig-
heder (der fremlægges som fakta) og normativitet (forpligtigende 
forhold) som præmisser (Fairclough & Fairclough, 2012: 42). Kilden til 
modaliteten er forpligtigelsen, der knytter sig til et underliggende 
normativt ideal. Forordet til politikken, med overskriften ’Forord – et 
medborgerskab i Ishøj’, introduceres med en sætning, der redegør for 
dette normative ideal: 
Ishøj Kommune går nye veje ved at indføre en medborgerpolitik, der 
bliver en markering af, at Ishøj Kommune behandler alle borgere lige 
uanset tilknytning til arbejdsmarked, etnicitet eller handicap (Bilag 5: 
3). Sætningen er delt i en hovedsætning og to ledsætninger, hvor den 
første ledsætning (’der bliver en markering af’) markerer en uddybende 
relation mellem hovedsætning og sidste ledsætning (Fairclough, 1992: 
175). Kohæsionsmarkøren ’der’, refererer til indholdet i hoved-
sætningen, og ’bliver en markering af’ peger frem mod indholdet i 
helsætningens sidste led. Således forbindes ’går nye veje’ med det, at 
Ishøj Kommune ’behandler alle borgere lige’. De ’nye veje’, som 
medborgerpolitikken som middel repræsenterer, kan altså forbindes til 
et underliggende normativt ideal om ligebehandling af alle borgere: en 
ny ligestillingsforståelse. Samtidig antages det, at man inden med-
borgerpolitikkens gennemførelse ikke så mangfoldigheden som en 
styrke. En konstatering, der stemmer overens med Bjørstorps pro-
blematisering af de institutionelle forhold som begrænsende for den 
etniske og kulturelle mangfoldigheds udfoldelse. 

Den overordnede argumentation indeholdt i politikken kan 
således sættes i Fairclough & Faircloughs ramme: 
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Figur 3: Analytisk ramme for politikkens overordnede argumentation 

Opstillingen af argumentationens præmisser er, som beskrevet, over-
ordnet og har til formål at målrette det analytiske blik på resten af 
politikken. For at holde fokus på analysens formål (kritisk at kunne 
vurdere politikkens argumentation i forhold til Bjørstorps placering af 
denne som middel for en ny kommunal model), vil denne løbende 
sammenholdes med resultater fra analysen af Bjørstorps kronik. 
Samtidig kan den identificerede overordnede argumentation ses som 
den argumentation, der konstituerer et paradigmeskift fra integration 
til medborgerpolitik i Ishøj. 

Omstændigheder 
De omstændigheder, der i medborgerpolitikken udgør muligheds-
betingelserne for at tænke mangfoldigheden som en styrke, beskrives 
således: ’Medborgerpolitikken er en erkendelse af, at Ishøj Kommune 
er nået langt i integrationsprocessen gennem de sidste 10-20 års 
målrettede arbejde’ (Bilag 5: 3). Hvad der menes med ’nået langt’ 
redegøres for i de efterfølgende sætninger:  
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I dag er borgere med anden etnisk baggrund end dansk 
engagerede og godt repræsenterede i Ishøj Byråd, i skole- 
og dagtilbudsbestyrelser, i kommunens dagtilbud, på 
gymnasiet og på andre ungdomsuddannelser (Bilag 5: 3). 

Det, der her beskrives som den tidligere integrationspolitiks positive 
resultater og danner udgangspunktet for den erkendelse, der ligger til 
grund for implementeringen af en ny politik, der gør op med 
integrationspolitikken, er altså etniske minoriteters tilstedeværelse i 
politiske råd, frivillige bestyrelser, kommunale institutioner og uddan-
nelser. Afsnittet afsluttes med at konstatere, at også mangfoldigheden 
som empirisk virkelighed danner grundlaget for beslutningen om at 
indføre medborgerpolitikken: ’Borgerne i Ishøj har kulturelt set 
baggrund i ca. 80 forskellige nationaliteter, og derfor gør vi i Ishøj 
forskelligheden til en styrke og en fælles inspiration’ (Bilag 5: 3). 
Samtidig fastslås det, at når der i politikken fokuseres på mangfoldighed 
(der her beskrives som ’forskellighed’), er det etnisk og kulturel 
mangfoldighed, der er tale om. 

Som beskrevet i det indledende afsnit er mulighedsbetingelserne 
for, at man i Ishøj Kommune nu vil gøre mangfoldigheden til en styrke, 
skabt med integrationsindsatsens resultater og den etniske og kulturelle 
mangfoldighed som empirisk virkelighed. Ifølge Foucault kan en 
begivenhed, der som dette paradigmeskift markerer et brud, aldrig ses 
som en fuldstændig afstandstagen fra det foregående. Nytænkning skal 
forstås i sin singularitet, men at kunne præcisere, hvori singulariteten 
består, kræver at tænke denne ind i en sammenhæng, hvori den indgår 
og samtidig adskiller sig (Raffnsøe et al., 2008: 69). De positive 
resultater af den tidligere integrationspolitik, der knytter sig til etniske 
minoriteters deltagelse i og tilstedeværelse på centrale positioner i den 
kommunale institutionelle struktur, tages med over i fortolkningen af 
den nye politik og skaber en dimension af kontinuitet. 

Mål 
Under overskriften: ’Vision – mangfoldighed er Ishøjs styrke’ (Bilag 5: 
4) introduceres politikkens andet kapitel. Her redegøres for de
målsætninger, der beskriver en fremtidig forestillet virkelighed, hvor
mangfoldigheden er Ishøjs styrke:

Mangfoldighed er en styrke når: 

• Alle borgere er en del af og føler sig inkluderet i
medborgerskabet.



69 

• Alle borgere er opsøgende og interesserede i
nærdemokratiet.

• Alle borgere møder medborgere med gensidig respekt og
anerkendelse af forskellighed.

• Alle borgere tager ansvar for egen fremtid og et
medansvar for andres fremtid.

• Alle borgere bliver mødt med professionalisme og respekt,
der tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov (Bilag
5: 4).

Som det fremgår placeres ’alle borgere’ som første del af samtlige fem 
sætninger. Som tidligere beskrevet bærer denne position stor 
informationsværdi, og ’alle borgere’ tildeles ekstra betydning. En sådan 
tematisk struktur kan sige noget om commen sense antagelser og 
retoriske strategier (Fairclough, 1992: 183), og med ’alle borgere’ som 
tema konstruerer politikkens målsætninger et fremtidigt fællesskab, 
hvor mulighedsbetingelserne er til stede for at se mangfoldigheden som 
en styrke. 

Mangfoldighedens styrke betinges altså gennem målsætnings-
beskrivelserne af ’alle borgere’s relationelle forhold til medborgerskabet 
(1. målsætning), nærdemokratiet (2. målsætning), andre medborgere 
(3. og 4. målsætning) og til kommunens institutioner (5. målsætning). 
Gennem målsætningerne tildeles borgerne i Ishøj således specifikke 
positioneringer og interpelleres dermed som subjekter i det konstru-
erede kommunale fællesskab. Et fælleskab, der, som det fremgår af 
første målsætning, udgøres af ’medborgerskabet’. 

Værdier 
Det gøres med målsætningsbeskrivelserne klart, at mangfoldighedens 
styrke betinges af alle Ishøjs borgeres tilslutning til og deltagelse i det 
kommunale fællesskab, der udgøres af medborgerskabet. Det er altså 
Ishøj Kommunes fortolkning af medborgerskabet, der skal bære 
visionen om, at ’Mangfoldighed er Ishøjs styrke’ igennem. Det er 
mulighederne i denne fortolkning (genfortolkning af integrationen), 
Bjørstorp i sin kronik trækker på. Paradigmeskiftet markeres altså af en 
overgang fra integration til medborgerskab. 

I det notat til Ishøj Byråd, der dannede udgangspunkt for 
vedtagelsen af medborgerpolitikken, redegøres for, hvorledes 
kommunens forståelse af medborgerskabet trækker manifest inter-
tekstuelt (Fairclough, 1992: 104) på Jørgen Goul Andersens forståelse 
heraf (Ishøj Kommune, 2011: 6). Goul Andersen (2003: 20) redegør i 
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den refererede tekstix for, hvorledes den definition, han benytter sig af, 
beskriver medborgerskabet som den faktiske udfyldelse af stats-
borgerskabet, hvor alle har lige rettigheder som fuldgyldige medlemmer 
af et fællesskab (Goul Andersen, 2003: 20). Med henvisning til T.H. 
Marshall beskriver han idealet om det fulde medborgerskab gennem 
lige rettigheder og pligter (institutionaliserede civile, politiske og 
sociale), lige deltagelsesmuligheder (deltagelse i samfundslivet; social 
og politisk deltagelse) og fælles medborgernormer (orientering mod det 
politiske system og andre medborgere samt egen rolleopfattelse som 
borger) (Goul Andersen, 2003: 20-21). 

Som det fremgår, er medborgerskabet centreret om ligestilling i 
den demokratiske stat. Indledningsvist redegjorde jeg for, hvorledes 
Ishøj Kommune med medborgerpolitikken går ’nye veje’, der markerer 
en ny ligestillingsforståelse, som nu kan knyttes til medborgerskabet. 
Her lægges altså op til en fortolkning af medborgerskabsbegrebet, der 
indeholder en ændret ligestillingsforståelse i tilknytning til kommunens 
etniske og kulturelle mangfoldighed. 

Middel 
Analysen af denne del af politikken er essentiel, da den redegør for 
Ishøj Kommunes fortolkning af medborgerskabet og dermed for de 
ændringer, der i Bjørstorps kronik fremstilles som grundlaget for en ny 
kommunal model, der anerkender diversiteten ’ (…) som forud-
sætningen for at komme videre i en global verden’ (Bilag 3: 31). 

I politikkens tredje kapitel, med overskriften: ’Mission – skab en 
bedre kommune for alle’ (Bilag 5: 5) redegøres for to overordnede 
budskaber: 

Missionens overordnede budskaber er ’bland dig i byen’ og 
’inkluder din nabo’ således, at med-borgerskabet og 
inklusionen tydeliggøres gennem mødet på tværs af 
forskelle (Bilag 5: 5). 

Således lægges der altså op til, at det er borgeren, der er den aktive i 
gennemførelsen af politikkens mission. 

Kapitlet indledes med et spørgsmål: ’Hvordan går vi fra vision til 
virkelighed?’ (Bilag 5: 5). Som svar herpå er udvalgt 5 fokuspunkter, og 
punkt for punkt udgør disse fokuspunkter hver deres kapitel. 
Opbygningen af kapitlerne er ens og starter med en overskrift, dernæst 
en underoverskrift (der udgøres af politikkens målsætninger: 5 mål-
sætninger til 5 kapitler), et kort redegørende afsnit, for så at runde 
kapitlet af med to forklarende punkter, der introduceres med et 
FORDI… og et DERFOR…. Set i rammen af politikkens overordnede 
argumentation kan hver af disse punkter ses som implementerings-
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punkter (punkter der markerer overgangen ’fra vision til virkelighed’) af 
paradigmeskiftet fra integration til medborgerskab.  

Hver især udgør de 5 punkter/kapitler argumentationer rettet mod 
handling og kan dermed ses som eksempler på praktisk argumentation. 
Ved at udvælge uddrag fra hvert kapitel og placere disse i Fairclough & 
Faircloughs ramme, tydeliggøres argumentationernes præmisser. 

Figur 4: Analytisk ramme for 1. fokuspunkt 

Som det fremgår af kravet om handling, er politikkens hovedfokus 
inklusion (her forstået som ’anerkendelse’, ’tolerance’ og ’åbenhed’). 
Omstændighedsbeskrivelserne redegør for, hvorledes Ishøj Kommune 
allerede skaber inkluderende rammer gennem de kommunale institu-
tioner. Målet, der  tidligere er refereret til, er, at ’alle borgere’ skal være 
en del af og føle sig inkluderet i medborgerskabet (læg mærke til 
omformuleringen fra ’er’ til ’skal være’, der med det deontiske modale 
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hjælpeverbum ’skal’, tilfører udsagnet forpligtigelse knyttet til det 
underliggende normative ideal; skabelsen af et lokalt fællesskab 
gennem ’et godt naboskab’, der gør op med ’diskussionen om ”dem” og 
”os”’) skal altså opnås ved, at ’borgerne hjælper med at bryde den 
sociale isolation’ ved at ’mødes’ og ’danne fællesskaber for fremtiden’. 
Ændringerne, der lægges op til med politikkens hovedfokus, udgøres 
altså af opfordringen til det gode ’naboskab’ (’inkluder din nabo’), der 
som middel skal supplere kommunens allerede inkluderende rammer. 

Figur 5: Analytisk ramme for 2. fokuspunkt 

Under missionens andet punkt udgøres kravet om handling af et fokus 
på ’aktiv deltagelse’. I den fremtidige virkelighed, der udgøres af målet, 
positioneres ’alle borgere’ som ’opsøgende og interesserede i nær-
demokratiet’. Værdipræmissen forklarer, hvorledes Ishøj Kommune ser 
den aktive deltagelse som en styrkelse af ’det kommunale fællesskab’, 
da engagement giver ’ejerskabsfølelse’.  
Da omstændighederne i Ishøj giver ’mange muligheder’ for aktiv 
deltagelse i nærdemokratiet (her eksemplificeret ved 
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’skolebestyrelsen, spejdergruppen eller sportsforeningen’), ligger 
handlingen (og altså midlet) hos borgeren som aktiv medborger. 

Figur 6: Analytisk ramme for 3. fokuspunkt 

Kravet om handling udgøres i missionens tredje punkt af et fokus på 
’kulturelle fællesskaber’. Målet hermed er en fremtid, hvor borgerne i 

Ishøj møder hinanden med ’gensidig respekt og anerkendelse af 
forskellighed’. Underliggende målet er et normativt ideal knyttet til 
dialogen som befordrende for nedbrydelse af ’fordomme’. Med 
omstændighedsbeskrivelserne redegøres for, hvorledes Ishøj Kom-
mune allerede gennem de kommunale institutioner skaber rammerne 
for den ’interkulturelle dialog’, og beskrivelsen af midlet får endnu 
engang karakter af en opfordring til borgerne om, at de ’i højere grad 
skal mødes på tværs af eksisterende kulturgrupper’. 
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Figur 7: Analytisk ramme for 4. fokuspunkt 

 

’Ansvar for eget liv og fællesskabet’ er missionens fjerde fokuspunkt og 
udgør endnu engang kravet om handling. Det underliggende normative 
ideal, der knytter sig til målet om en fremtidig virkelighed, hvor ’alle 
borgere tager ansvar for egen fremtid og et medansvar for andres 
fremtid’ beskriver, hvorledes ’uddannelse, livslang læring og økonomisk 
uafhængighed’ giver den enkelte borger individuelt overskud og 
derigennem ’overskud til at styrke fællesskabet’. Handlingen knytter sig 
altså til den handlende (ansvarstagende) borger og beskrives under 
middel som det at ’udnytte sine potentialer’. De beskrevne omstændig-
heder, der er tilstede i Ishøj, ’understøtter’ den enkelte borgers 
mulighed for at tage ansvar gennem uddannelse. 
 

 



75 

Figur 8: Analytisk ramme for 5. fokuspunkt 

Under missionens sidste punkt fremlægges kravet om handling, med 
fokus på `borgeren i centrum’. Ishøj Kommune fokuserer på den 
enkelte borger og tager afstand fra ’forklaringer, der tager udgangs-
punkt i etnicitet, religion og kultur’. Heri ligger en antagelse af, at dette 
ikke var tilfældet før medborgerpolitikkens gennemførelse (en inter-
tekstuel reference til kommunens tidligere integrationspolitik, hvor 
forklaringer på sociale problematikker netop tog deres udgangspunkt i 
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problematiseringen af etniske, religiøse og kulturelle forskelle fra den 
danske normalitet (Bilag 1), og denne beskrivelse udgør således 
argumentationens omstændigheder. Ud fra det underliggende 
normative ideal om, at ’alle skal behandles lige’, redegøres for mål-
sætningen om, at ’alle borgere’ i kommunalt regi mødes med 
’professionalisme og respekt’. Med udgangspunkt i de allerede 
’inkluderende rammer’ lægges her altså op til ændringer i rammernes 
indhold som middel til at nå målet om at tage udgangspunkt i den 
enkeltes behov uden skelen til ’etnicitet, religion og kultur’. 

 

Konkrete tiltag 
Gennem analysen af fokuspunkterne, der udgør paradigmeskiftets 
implementeringspunkter, bliver det altså tydeligt, at den handling (det 
middel), som skal gøre mangfoldigheden til en styrke i Ishøj, først og 
fremmest knytter sig til den deltagende, engagerede og aktive 
medborger i Ishøj. Borgeren, der ved at udnytte sine potentialer efter 
evne, skaber individuelt overskud. Overskud til at engagere sig i det 
gode naboskab, den interkulturelle dialog samt i nærdemokratiet. 
Deltagelsen og engagementet skaber muligheden for, at flere borgere 
mødes på tværs af kulturelle forskelle og er med til at nedbryde 
fordomme, således at fællesskabet og sammenhængskraften i Ishøj 
styrkes gennem forståelse og anerkendelse af forskelligheden. 

At det er Ishøjs etniske og kulturelle kompleksitet i borger-
sammensætningen som empirisk virkelighed og dennes tilstedeværelse 
i det kommunale medborgerskab, der styrker sammenhængskraften, 
understøttes af det layout, der følger med politikkens formulering. Som 
tidligere fremhævet figurerer der illustrationer af Ishøjs borgere på 
samtlige sider af politikken. Borgerne varierer i alder, køn, etnicitet og 
handicap, men alle er de afbilledet med en T-shirt, hvorpå der står ’Jeg 
er borger i Ishøj’.  
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Illustr.6, (Bilag 5: 9) 

Illustr.7, (Bilag 5: 8) 
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Illustrationerne understreger idealet om, at alle borgere behandles lige 
i medborgerskabet på trods af deres forskellighed. 

Som det fremgår af omstændighedsbeskrivelserne i de fem 
argumentationer ovenfor, er de præget af overordnede formuleringer, 
der redegør for, hvorledes Ishøj Kommune ’grundlæggende’ allerede 
skaber rammerne for medborgernes engagement og deltagelse. På 
intet tidspunkt konkretiseres det, hvad det er ved de eksisterende 
kommunale rammer, der understøtter ’inklusion og interkulturel dialog’. 
Politikken lægger hverken op til strukturelle ændringer i de kommunale 
institutioner eller giver bud på, hvorledes politikkens implementerings-
punkter skal operationaliseres, og politikken har da heller ikke nogen 
handleplan: 

Anerkendelse skal gennemsyre Ishøj Kommune og derfor skal 
denne medborgerpolitik også ses som en paraply til de øvrige 
politikker i Ishøj. (…) Derfor har medborgerpolitikken heller ikke 
tilknyttet en handleplan, da disse vil være at finde under de 
specifikke politikker (Bilag 5: 4). 

Illustr.8 
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Ved en simpel søgning på to af medborgerpolitikkens centrale begreber 
undersøges, hvorvidt dette er lykkedes. Beskrivelsen af den ’inter-
kulturelle dialog’ er det nærmeste, man i politikken kommer på en 
konkretisering af indholdet i det kulturelle møde, og søger man på ordet 
interkulturel i samtlige politikker, er der ingen forekomster at finde 
nogle steder. En søgning på ordet mangfoldighed (der her tages for det 
centrale begreb i operationaliseringen af politikken) i samtlige af Ishøjs 
politikkerx giver følgende resultat:  

 
Politik Mangfoldighed 

Børne- og ungepolitik (11 sider) 1 
Ishøj – en tryg by (8 sider) 1 
Erhvervspolitikken (28 sider) 1 
Ernæringsprincipper for børn og 
unge (16 sider) 

0 

Forsikringspolitik (4 sider) 0 
Frivilligpolitik (12 sider) 1 
Folkeoplysningspolitik (15 sider) 2 
Handicappolitikken (12 sider) 0 
Idrætspolitik (12 sider) 0 
Indkøb og offentlige udbud 0 
Kommunikationspolitik (2 sider) 2 
Kulturpolitik (18 sider) 2 
Medborgerpolitik (12 sider) (17) 
Misbrugspolitik (14 sider) 0 
Pårørendepolitik (12 sider) 1 
Risikostyringspolitik (7 sider) 0 
Sundhedspolitikken (4 sider) 0 
Servicestrategi (20 sider) 1 
Seniorpolitikken (7 sider) 0 
I alt 12  

  Figur 9: Forekomsten af ordet mangfoldighed i samtlige af Ishøj 
Kommunes politikker 

Rækkefølgen, hvori politikkerne er listet op i skemaet, følger den måde, 
hvorpå de listes op på Ishøj Kommunes hjemmeside. Det kan undre, at 
medborgerpolitikken, der beskrives som overordnet paraplypolitik, 
finder sin placering under M i den alfabetiske rækkefølge sideordnet 
med de øvrige politikker. 

I alt nævnes mangfoldighed 12 gange i de 18 politikkerxi. 
Sorterer man de politikker fra, der er formuleret før medborger-
politikken eller refererer til en mangfoldighed, der ikke knytter sig til 
borgerne (markeret med rød), samt de politikker, der blot konstaterer 
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mangfoldigheden som et vilkår (markeret med gul), er der to politikker 
tilbage (markeret med grøn). Det drejer sig om politikken Ishøj – en 
tryg by, hvor mangfoldighed som en styrke nævnes i forbindelse med 
børn og unge, der har begået kriminalitet, og hvorledes disse skal have 
muligheden for ’ (…) adgang til positive fællesskaber (…) ’ (Ishøj 
Kommune, 2014: 3). Derudover nævnes mangfoldigheden som en 
styrke i kommunens Pårørendepolitik, der er en fællespolitik for Ishøj 
og Vallensbæk Kommune, hvor fokus er på ’ (…) pårørende til borgere, 
som har et handicap eller en sindslidelse’ og altså ikke på den etniske 
og kulturelle mangfoldighed (Ishøj Kommune, n.d.). Implementeringen 
af kommunens budskab og fokuspunkter i de kommunale politikkers 
handleplaner er således meget begrænset, her fire år efter politikkens 
vedtagelse. 

For at sprede politikkens budskab til borgerne beskrives det 
hvordan: ’Kultur- og Integrationsudvalget skal påtage sig en særlig 
aktiv rolle for at modvirke social isolation og gennem kulturen skabe 
rum, hvor alle borgere kan mødes’ (Bilag 5: 5). I tråd hermed 
besluttede man i kommunen at kalde året 2012 for ’ (…) medborgeråret 
(…) ’, hvortil man knyttede to handleplaner: en med fokus på 
kommunens medarbejdere og en med fokus på ’ (…) borgerne, 
foreningerne og eksterne interessenter (…)’ (Ishøj Kommune, 2012: 1). 
I den overordnede beskrivelse af handleplanerne lyder det: 
’Grundlæggende handler det om at koble eksisterende arrangementer 
sammen med begrebet medborgerskab (…). Vi gør allerede mange 
gode ting’ (Ibid.: 1). De ’eksisterende arrangementer’, man koblede sig 
på, var for medarbejdernes vedkommende en lederdag, hvor der i et 
heldagsprogram var afsat 35 minutter, (Ishøj Kommune, 2013: 2) og 
for borgerne var det forskellige kulturelle arrangementer fx: ’ (…) 
Børnekulturfestival (…) ’, ’ (…) Byens festival (…) ’, ’ (…) Frivillig fredag 
– i medborgerens tegn (…) ’ (Ishøj Kommune, 2012: 3).

Hverken i handleplanen eller i evalueringsrapporten herfor 
nævnes ordet mangfoldighed en eneste gang. I evalueringsrapporten 
beskrives det, at: ’Formålet med medborgeråret har været at sætte 
fokus på medborgerskabet og den nyligt vedtagne medborgerpolitik’ 
(Ishøj Kommune, 2013: 1). Det lader til, at der i operationaliseringen 
af budskabet om at ’Mangfoldighed er Ishøjs styrke’, er sat lighedstegn 
mellem mangfoldighed og medborgerskab forstået som borgernes 
deltagelse og engagement: det aktive medborgerskab. Medborger-
skabet er det nye fællesskab, der med alle borgeres aktive deltagelse 
sikrer mangfoldighedens tilstedeværelse og kommunens sammen-
hængskraft. Et forhold der vil analyseres nærmere i en social praksis 
forståelse. 
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Social praksis 
Gennem analysen af den diskursive praksis klargjordes, hvorledes 
Bjørstorp problematiserer den eksisterende tilgang til etniske 
minoriteter nationalt gennem en specifik problematisering af fortolk-
ningen af integration. Et forsøg på diskursiv forandring, der positionerer 
visionen i et spændingsfelt mellem brud og kontinuitet - mellem 
reproduktion og forandring og dermed i en hegemonisk kamp 
(Fairclough, 2008: 54). I italesættelsen af Ishøjs etniske og kulturelle 
mangfoldighed trækker Bjørstorp på elementer fra en multikulturalistisk 
diskurs på flere planer. Overordnet set knytter denne intertekstualitet 
sig til en problematisering af den nationale og for Ishøj lokale 
fortolkning af integrationen gennem den sikkerhedsdispositionelle 
institutionalisering af lovdispositivets binære normbestemmelse; den 
tilgang der med Parekh lod sig beskrive som borgerlig assimilation. 

Samlet set beskriver kronikken visionen om et brud med det, der 
i den diakrone analyse begrebsliggjordes med afvigelsesheterotopien. 
Med sin kritik af den lovdispositionelle formatering af det rum, jeg 
valgte at kalde for ’integration i Ishøj’, problematiserer Bjørstorp det 
tankesystem og udfordrer den diskursorden, der skaber muligheds-
betingelserne for at tænke etnisk andethed som en trussel mod 
nationalstatens enhedsskabende monokultur. Her problematiseres altså 
selve italesættelsen af den normalitet, der udgør normbestemmelsens 
grundlag, og Bjørstorp udfordrer herigennem hegemoniet i den 
betydningsfastsættelse af etnisk andethed, der lod sig etablere for over 
40 år siden. En udfordring han, som borgmester i en af landets 98 
kommuner, tilsyneladende står alene med, tager man fraværet af 
reaktioner på de to kronikker i betragtning.  

Med problematiseringen af tilgangen til etnisk andethed og det 
underliggende normative ideal, der knytter sig til kommunernes 
forpligtigelse på tilpasning til en stadig mere globaliseret fremtid finder 
Bjørstorp, at konstruktionen af et nyt fællesskab, der anerkender 
borgergruppens interne mangfoldighed er en oplagt løsning. Itale-
sættelsen af et nyt ’vi’, der positionerer etniske minoriteter i en kulturelt 
og sprogligt anerkendende styrkeposition, bryder med essen-
tialiseringen af den kulturelle diversitet, jeg kaldte for ”indvandrer-
kultur”: et forhold der muliggøres gennem Bjørstorps anerkendelse af 
kulturens betydning for identiteten. 

Visionen argumenterer for etableringen af en enhedsskabende 
fælleskultur indeholdende den etniske og kulturelle diversitet og altså 
indeholdende kulturel ligestilling i sin fortælling. Med denne fortælling 
ændres det sikkerhedsdispositionelle område. Hvad der før var en 
trussel, skal nu ses som en styrke. Truslen er nu den manglende 
tilpasning til en globaliseret fremtid, hvori Bjørstorp placerer diver-
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siteten som udgangspunkt for tilpasning. I en globaliseret verden ses 
den etniske mangfoldighed som en ressource og for at aktivere denne 
ressource og sikre sammenhængskraften, må der gøres op med den 
problematiserende tilgang. 

For at kunne sammenholde det brud, der her redegøres for med 
den praktiske implementering af et ændret syn på mangfoldighed ved 
medborgerpolitikken, vil jeg nu forholde visionens indhold og politik-
kens konkrete tiltag til Parekhs beskrivelse af behovet for en lige 
interkulturel dialog. 

Parekh beskriver, hvordan alle samfund for at fungere og 
overleve behøver et minimum af fælles forståelse af de værdier og 
praksisser, der skal regulere adfærd i kollektive sammenhænge. Over 
tid bliver disse værdier og praksisser en del af samfundets moralske 
struktur og etablerer sig i sociale, økonomiske, politiske og andre 
institutioner. Det fælles liv leves på tre niveauer, og disse offentlige 
værdier artikuleres på hvert af dem. På det forfatningsmæssige niveau 
med dets grundlæggende moralske og lovmæssige design (hertil hører 
rettigheder og pligter). På det lovmæssige niveau, hvor de forfatnings-
mæssige værdier konkretiseres og indskrives i borgernes daglige liv og 
virke. Og på det borgerligt relationelle niveau, hvor værdierne kommer 
til udtryk i de normer, der leder de mellemmenneskelige relationer og 
konstituerer samfundets borgerlige kultur. Samlet kalder Parekh disse 
værdier, der repræsenterer samfundets offentlige kultur, for operative 
public values (OPV) (Parekh, 2000: 269). OPV danner den primære 
moralske struktur i den offentlige sfære og skaber således konteksten 
for evaluering af minoritetskultur (Parekh, 2000: 269). Hermed danner 
de udgangspunktet for den mulige interkulturelle dialog, der i Parekhs 
optik er vejen til at forene sammenhængskraft og diversitet. 

Gennem analysen af fokuspunkterne, der udgør medborger-
politikkens (paradigmeskiftets) implementeringspunkter, blev det 
tydeligt, at den handling (middel), som skal gøre mangfoldigheden til 
en styrke i Ishøj, først og fremmest knytter sig til den deltagende, 
engagerede og aktive medborger i Ishøj. Manifestationen af politikkens 
vision foregår hovedsageligt gennem opfordringer til deltagelse på det 
relationelle plan borgerne imellem. De ændringer, som det nye syn på 
den etniske og kulturelle mangfoldighed skal afstedkomme, knytter sig 
dels til en opfordring til holdningsændring imod større anerkendelse i 
mødet mellem borgerne faciliteret gennem større deltagelse i 
’naboskabet’ og i nærdemokratiet (forstået som foreningsliv og de 
kommunale institutioners bestyrelser). Dels til en ændret tilgang til 
kommunens håndtering af enkeltsager, hvor der ikke længere problem-
løses ved at søge forklaringer, ’der tager udgangspunkt i etnicitet, 
religion eller kultur’. En ændring, der knytter sig til afskaffelsen af 
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kommunens tidligere integrationspolitik, hvor man udbyggede den 
nationale fortolkning af integrationsindsatsens målgruppe og specifi-
cerede dennes problematiske karakteristika. Fortolkningen af med-
borgerskabet stiller altså ikke, ligesom Bjørstorps problematisering i 
kronikken, spørgsmål ved de kulturelt nationale vilkår i forholdet til den 
etniske andethed, men fokuserer på mangfoldighedens tilstedeværelse 
og deltagelse i det kommunale fællesskab: medborgerskabet. En 
pointe, der understreges af beskrivelsen af mangfoldighedens styrker i 
de to tekster. Hvor Bjørstorp beskriver mangfoldigheden ved bl.a. at 
referere til den sproglige diversitet blandt kommunens borgere (hermed 
flytter Bjørstorp de mange sprog fra noget, der tidligere tilhørte den 
private sfære, til at have betydning i den offentlige sfære), nævnes 
sprog kun en enkelt gang i medborgerpolitikken i en sammenhæng, der 
ikke har med diversiteten at gøre (Bilag 5: 11). 

Med kommunens afskaffelse af en integrationspolitik går man 
væk fra en udpegende retorik, der ender et kommunalt integrations-
paradigme med fokus på at finde forklaringsårsager til sociale 
problematikker i etniske og kulturelle forskelle. Men ifølge Parekh er 
dette altså ikke tilstrækkeligt, hvis man (ligesom Bjørstorps vision 
argumenterer) vil forene sammenhængskraft og diversitet. Den multi-
kulturelle fælleskultur kan kun etablere sig, hvis alle kulturelle 
repræsentationer har lige mulighed for at deltage i skabelsen heraf. De 
forskellige kulturer skal nyde lige respekt, muligheder for at udtrykke 
sig, lige adgang til private og i særdeleshed offentlige rum, lige magt 
og lige ressourcer. Således sikres grundlaget for den lige interkulturelle 
dialog, der skaber mulighedsbetingelserne for konstruktionen af en ny 
fællesskabskultur: et nyt vi (Parekh, 2000: 221). Offentlige institutioner 
må være aktive i processen, hvis den interkulturelle interaktion, 
hvormed fælleskulturen skabes, skal forløbe på lige vilkår for de 
deltagende parter (Parekh, 2000: 222). Konstruktionen af en ny 
multikulturel fælleskultur sker ikke i et historisk vakuum, og den 
tidligere dominante fælleskultur, der er integreret i overbevisninger, 
institutioner og i praksis, giver majoriteten en ulige fordel (Parekh, 
2000: 221). For at skabe den kollektive selvforståelse (den fælles 
identitet), der er grundlaget for den multikulturelle fælleskultur og 
følelsen af tilhørsforhold, må minoriteter gøres til en de facto del af den 
fælles identitet (Parekh, 2000: 236). Dette sker gennem den lige 
interkulturelle dialog på OPV’s tre niveauer. Medborgerpolitikken 
lægger ikke op til institutionelle ændringer, og med analysen af de 
konkrete tiltag, der skulle forankre politikkens budskab, blev det 
tydeligt, at de kommunale institutioner ikke spiller en aktiv rolle i den 
interkulturelle dialog. Fraværet af forankringsprocesser på det 
institutionelle plan skaber kontinuitet på det konstitutionelle og 
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lovmæssige niveau i den fælleskulturelle moralske struktur og stiller 
borgerne ulige over for den interkulturelle dialog, der med politikken 
lægges op til på det relationelle niveau. Selvom man i Ishøj gør op med 
udbyggelsen og specificeringen af den beskrevne ”indvandrerkultur”, 
reproduceres de eksisterende dominansrelationer indlejret i de 
institutionelle strukturer i tilknytning til etniske minoriteter i Ishøj 
gennem 40 års praksis. Bruddet, der skulle repræsentere en ny 
ligestillingsforståelse, synes at forsvinde i den kommunale fortolkning 
af medborgerskabet. 

KONKLUSION 

Det har været denne analyses mål at undersøge forholdet mellem 
borgmester i Ishøj Ole Bjørstorps italesatte vision om ’en ny kommunal 
model’ og kommunens implementering af en medborgerpolitik som 
erstatning for den hidtidige integrationspolitik. Det, der fangede min 
interesse, var visionens anderledes italesættelse af kommunens etniske 
og kulturelle mangfoldighed som udgangspunkt for en ambitiøs 
fremtidig kommunal model: et kursskifte i tilgangen til etniske 
minoriteter, der kunne spores til den året forinden implementerede 
medborgerpolitik. 

For at sætte mig i stand til at vurdere, hvad der med Bjørstorps 
vision for kommunen forsøgtes at bryde med, fandt jeg det relevant i 
en diakron betragtning at redegøre for, hvorledes den rationalitet 
hvorigennem den traditionelle diskurs i tilknytning til området omkring 
integration i Ishøj er forarbejdet og blevet til. I den diakrone analyse 
udvalgte jeg centrale historiske tekster og fandt ved brug af Foucaults 
dispositiver som analytiske begreber frem til, hvorledes en specifik logik 
i tilknytning til etnisk andethed i Ishøj lod sig etablere for over 40 år 
siden. Begrebsliggjort ved hjælp af Parekh satte jeg denne logik ind i 
forståelsen af Foucaults afvigelsesheterotopi og dannede derved et 
samlet teoretisk og analytisk blik til brug i den følgende analyse. 

For at beskrive hvorledes denne logik lod sig tegne i det sociale 
rum, jeg har kaldt ’integration i Ishøj’, valgte jeg med det netop 
udviklede teoretiske blik at analysere Ishøj kommunes integrations-
politikker som centrale tekster i institutionaliseringen af den logik, der 
tidligere lod sig etablere. Her blev det tydeligt, at en reproduktion af 
den overordnede binære tilgang fandt sted. Men samtidig viste 
analysen, at man i Ishøj udvidede den nationale fortolkning af mål-
gruppen for integrationens indsats og skærpede de disciplinære 
teknikker, der gav sig som løsninger på et udvidet fokus. 



85 

Den diakrone analyse gav samlet set et billede af, hvorledes den 
logik og rationalitet, der lod sig etablere som en sikring mod den trussel 
mod nationalstatens fælleskultur, som en øget etnisk kompleksitet 
udgjorde, lod sig tegne i det sociale rum ’integration i Ishøj’. Dette viste 
sig som et kraftfuldt og nyttigt værktøj i den synkrone analyse af kronik 
og medborgerpolitik. 

For at kunne forbinde de i det diakrone blik udvalgte tekster med 
de to tekster, der udgjorde analysens synkrone blik, fandt jeg det 
brugbart at benytte Faircloughs tredimensionelle model for kritisk 
diskursanalyse. Kombinationen af denne model med Fairclough & 
Faircloughs ramme for analyse af det praktiske argument viste sig 
samlet set yderst nyttig i forsøget på at forbinde det samlede udvalg af 
centrale tekster på området. Men specielt viste denne samlede 
metodiske rammesætning sig frugtbar i beskrivelsen af, hvorledes 
Bjørstorp gennem diskursiv praksis forbinder og betinger sin ambitiøse 
vision om en ny kommunal model, til medborgerpolitikkens implemen-
tering af budskabet om at gøre mangfoldighed til Ishøjs styrke. Som 
jeg redegjorde for i analysen af den sociale praksis, de to tekster 
placeres i, er der tale om en reproduktion af de eksisterende dominans-
relationer gennem fraværet af institutionelle forankringsprocesser. 
Beslutningen om, at den etniske og kulturelle mangfoldighed skal ses 
som forudsætningen for at komme videre i en global verden, som 
Bjørstorp i sin vision argumenterede for, har altså ikke manifesteret sig 
i den kommunale praksis. Men som beskrevet afslutter man med 
implementeringen af medborgerpolitikken et integrationsparadigme, 
som den diakrone analyse viste havde tegnet sig i det sociale rum 
’integration i Ishøj’ gennem en skærpet afgrænsning af rummet for 
afvigelse: afvigelsesheterotopien. En skærpelse, der med Ishøjs 
integrationspolitikker har bevæget disciplinære teknikker ind på 
privatsfærens område. Således stopper man i Ishøj en udvikling, der på 
trods af at have indlejret sig i de institutionelle strukturer gennem mere 
end 40 års praksis, ikke længere lader sig mutere. Muligheds-
betingelserne for at tænke etniske minoriteter anderledes er altså til 
stede. Det ændrede tankesystem, som Bjørstorp med sin vision 
forsøger at etablere, viste sig ikke at have manifesteret sig i de 
kommunale politikker. Men ligesom det viste sig med skærpelsen af 
fortolkningen af integration i den kommunale historik, er muligheden 
der for, at de disciplinære teknikker, der med medborgerpolitikken 
iværksattes ved at koble sig på eksisterende kulturelle arrangementer 
og forsøge at sprede et budskab, kan skærpes i fremtiden. Vigtigt er 
det dog, ifølge Parekh, at fokus er på mangfoldighedens styrke i sig 
selv. 
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Medborgerskabet som sikkerhedsdispositionel løsning på 
udfordringen om at skabe en ny fælleskultur, der indeholder etnisk og 
kulturel mangfoldighed, en ny sammenhængskraft, synes at glemme 
mangfoldigheden i den partikulære fortolkning i Ishøj. Fortolkningen af 
medborgerskabet, som skulle varsle en ny ligestillingsforståelse, inde-
holder ligesom den tidligere fortolkning af integrationen ikke kulturel 
ligestilling. Men i modsætning til integrationsparadigmet, der imple-
menteredes gennem udpegende teknikker for afvigelse, etableres 
medborgerskabet med udgangspunkt i den interkulturelle dialog. Med 
fraværet af initiativ til at ville lade den institutionelle praksis indgå i 
denne dialog, viste det sig med Parekh forståeligt, at der ikke er sket 
mærkbare ændringer i Ishøj. Men med medborgerskabet installeres et 
anderledes udgangspunkt end den tidligere indiskutable norm-
bestemmelse, der viste sig gennem fortolkningen af integration. En ny 
åbne- og lukkemekanisme til afvigelsesheterotopien er installeret: en 
åbne- og lukkemekanisme reguleret af det aktive medborgerskab. I 
modsætning til den tidligere mekanisme, der knyttede sig til 
integration, hvor etniske minoriteter ingen mulighed havde for 
påvirkning, skaber den nye mekanisme muligheden for større 
påvirkning i kraft af i sin form at være fokuseret på universel ligestilling 
og ikke på udpegende teknikker for afvigelse. Der er vilje til forandring 
i Ishøj, og det bliver interessant at se, hvad fremtiden bringer. 

PERSPEKTIVERING 

Undersøgelsen af denne analyses problemfelt åbner for flere 
interessante perspektiver. 

Selvom analysens konklusioner viser, at visionen om at placere 
etnisk og kulturel mangfoldighed centralt i en kommunal selvforståelse 
ikke lader sig manifestere i konkret praksis, er italesættelsen af 
mangfoldigheden ny og kontroversiel. Det kunne være interessant at 
forsøge at afdække, hvorledes dette budskab, på trods af manglende 
institutionelle ændringer, er blevet modtaget af de borgere, der måtte 
have hørt herom. En oplagt konkret tilgang til en sådan undersøgelse 
ville være at udføre en receptionsanalyse for at kortlægge, hvor mange 
borgere i Ishøj, der reelt har hørt om den nye politik, der markerer et 
paradigmeskift. Gør det en forskel for borgerne? Og i så fald, hvilken 
forskel gør det? En sådan undersøgelse kunne sige noget om hvilke 
forandringer, om nogen, en ændring af den måde, hvorpå lokal-
politikkere italesætter en specifik borgergruppe, på trods af manglende 
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ændringer i strukturerne, medfører. Her kunne altså være fokus på 
sprogets forandringspotentiale på trods af fraværet af strukturelle 
ændringer. 

Herudover kunne det være interessant at undersøge, om de 
vaner og rutiner for overvågning af specifikt udpegede forhold ved 
etniske minoriteter i det kommunale arbejde, den tidligere inte-
grationspolitik medførte, har ændret sig i den forvaltningsmæssige 
bevidsthed. Hvor længe tager det for et budskab, som det der er 
indeholdt i medborgerpolitikken, at manifestere sig, når der ingen 
konkrete ændringer er at finde i de institutionelle strukturer som følge 
heraf? 

Et tredje og sidste perspektiv, der åbner sig, knytter sig til de 
manglende reaktioner på Bjørstorps kronikker. Det kunne være 
interessant at undersøge nærmere, hvad dette skyldes. Om man er enig 
eller ej i den italesættelse Bjørstorp leverer, var en reaktion herpå at 
forvente. Hvad er det for et tomrum, han skriver sig ind i? Er den 
multikulturelle debat i Danmark uddebatteret? 
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Ishøj Kommune: integrationspolitik 2000 

Ishøj Kommune 5. september 2000 

Rekvireret ved forespørgsel på Ishøj Kommune 
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Bilag 2 

Integrationspolitik 2000: Evaluering/status 2003 

Uddrag: s.4 - 5 

Ishøj Kommune 24. november 2003 

Rekvireret ved forespørgsel på Ishøj Kommune 
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Bilag 3 

Vi skal skabe en ny kommunal model 

Ole Bjørstorp 

Kronik i: 

Danske Kommuner 20. september 2012, årg. 43, nr. 24, s.30-31 
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Bilag 4 

 

Vi skal skabe en ny kommunal model 

Ole Bjørstorp 

Kronik i: 

Politiken, 1. september 2013, s.9-10 
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Bilag 5 

 

Mangfoldighed er Ishøjs styrke – Ishøjs medborgerpolitik 

Ishøj Kommune 2011 

Rekvireret 16. september 2015:  

http://www.ishoj.dk/sites/default/files/files/omkommunen/Politikke
r/Medborgerpolitik.pdf  
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NOTER 

i Her er Fairclough inspireret af Foucaults diskussion af den diskursive formation af 
objekter, subjekter og begreber (Fairclough 2008, 17). 
ii Det er Parekhs udgangspunkt at vesteuropæiske demokratier som empirisk realitet 
er multikulturelle, uanset om staterne vælger at anerkende dette faktum politisk 
eller ej. 
iii I rapporternes indholdsfortegnelser placerer 23 ud af kapitlernes 33 overskrifter 
(’Indholdsfortegnelse’, ’Indledning’, ’Konklusion’ og ’Bilag’ er ikke medtaget her) 
’Indvandrerne’ som gruppe i forskellige sociale felter som eksempelvis: 
’Indvandrerne og skolen, ’Indvandrernes og deres øvrige samfundsforhold’, 
’Indvandrerne og sundheden’, ’Indvandrerne og danskerne’, osv. 
iv Begrebet ’etnisk andethed’ bruges med inspiration Christian Horst (2010: 40). 
Begrebet synes brugbart, da det indfanger beskrivelsen af etniske minoriteter ud fra 
deres forskellighed fra dansk normalitet. 
v Da politikken kun er tilgængelig ved henvendelse til Ishøj Kommune, er den vedlagt 
som bilag. 
vi Da evalueringsrapporten kun er tilgængelig ved henvendelse til Ishøj Kommune, er 
de relevante sider vedlagt som bilag. 
vii Antallet af ord er hentet ved søgning på de to kronikker på: http://infomedia.dk/ 
viii Det har ikke været muligt at finde reaktioner på diverse webbaserede 
søgemekanismer (Infomedia inklusiv). Bibliotekarerne på Aarhus 
Universitetsbibliotek udførte ligeledes søgninger uden resultat.   
ix Bogen, der refereres til, er en del af en dansk magtudredning med det officielle 
navn: En analyse af demokrati og magt i Danmark, der på bestilling af Folketinget i 
1997 iværksattes. Projektet var ledet af en uafhængig forskningsledelse, og 
forskningsresultaterne publiceredes i en række bøger, bl.a. den refererede (Goul 
Andersen, 2003). 
x Der er forskel på de politikker, der afbildedes under paraplyen, og de politikker, der 
indgår i undersøgelsen, da der siden medborgerpolitikkens gennemførelse er ændret 
i antal af og titlerne. De politikker, der indgår i undersøgelsen, svarer til det samlede 
antal politikker, der var at finde på kommunens hjemmeside 
(http://www.ishoj.dk/politikker) d.8. september 2015. 
xi Medborgerpolitikken medregnes ikke 

http://infomedia.dk/
http://www.ishoj.dk/politikker
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