
Undersøgelse af national identitet og tilknytning til 
hjemlandet Danmark hos eksildanskere i Sverige.

Undersøgelsen er foretaget i perioden efterår 2009 - sommer 2010 på Ægteskab uden 
Grænsers hjemmeside. Tak til alle, der har udfyldt spørgeskemaet!

Hvem har deltaget i undersøgelsen?
• 80  personer deltog  i  undersøgelsen,  heraf  var  fem personer  født  udenfor 

Danmark i henholdsvis Norge, Rusland, Pakistan, Tyskland og Libanon. Alle 
var opvokset i Danmark. 

• 35% mænd og 65% kvinder deltog i undersøgelsen. 
• Gennemsnitsalderen for deltagerne var 30½ år og de havde i gennemsnit boet 

2 år og 2 måneder i  Sverige,  men opholdsperioderne varierede fra lige at 
være flyttet til at have boet i Sverige i 8 år. 

Overordnet kan man sige at der var tale om en meget mangfoldig deltagerpalet, hvor 
en aldersspredning fra 18 til 59 har en naturlig betydning for om man har børn eller ej, 
ligesom varierende opholdstider naturligvis  har indflydelse på hvor godt man taler 
svensk. På spørgsmålet om at mestre det svenske sprog, svarede 31% ’ja’, 16% ’nej’ 
og størstedelen, 53%, svarede ’kun lidt’. 46% havde børn, mens 54% ikke havde. 

Det er interessant at bemærke at 85% af de adspurgte havde arbejde, heraf 85% i 
Danmark, mens 19% studerede, heraf 87% i Sverige. Som forventet er der tale om 
selvforsørgende  borgere,  der  i  arbejds-  og  studieliv  har  en  stor  tilknytning  til 
Danmark.

Spørgsmålet  om hvor  man  ser  sig  selv  om 5  år  er  interessant  i  forbindelse  med 
diskussionen  om,  i  hvor  høj  grad  Danmark  mister  ressourcer  som  følge  af  den 
stramme udlændingepolitik. 41% svarer at de ser sig selv i Danmark, mens hele 55% 
ser sig selv i Sverige eller et tredje land om 5 år (henholdsvis 39% og 16%). 4% ved 
ikke  hvor  de ender  med at  bosætte  sig.  Det  bliver  altså  her  tydeligt,  at  Danmark 
fraskriver sig et stort antal borgere, der er selvforsørgende og i øvrigt ressourcestærke 
i form af sproglige og tværkulturelle færdigheder. 

Daglig praksis og tilknytning.
En  række  spørgsmål  søgte  at  afdække  den  praktiske  tilknytning  til  henholdsvis 
Danmark  og  Sverige  ved  at  deltagerne  skulle  angive  i  procent  hvor  meget  de 
benyttede landene på en række områder såsom indkøb, foreningsliv, etc. Svarene er 
blevet inddelt i ’spænd’ på 25% og er gengivet her:



Dagligvareindkøb   - procentfordeling:  
Som  ventet  foretages  dagligvareindkøb  først  og  fremmest  i  Sverige,  hvor  det  er 
tættere på hjemmet og ofte også billigere end i Danmark.

Brug af   sundhedssystemtet   - procentfordeling:  
4% svarede at  de ikke brugte sundhedssystemet  i  de to  lande.  De resterende svar 
fordeler sig som angivet. Bemærk at mange anvender det svenske system, på trods af 
at der er en vis brugerbetaling i Sverige og at de har adgang til  det danske, da de 
betaler skat i Danmark.
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Køb af   håndkøbsmedicin   - procentfordeling:  
Her bruger de fleste Sverige.

Jeg ser TV-kanaler fra   - procentfordeling:  
Der er en relativt lige fordeling, med en lille overvægt til Danmark, mellem valget af 
danske og svenske kanaler i de tvær-nationale hjem.
Flere svar havde overvægt til Sverige, hvilket kan ses som udtryk for den udenlandske 
ægtefælles valg, da denne som oftest lærer svensk før dansk.
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Interesse for politik   - procentfordeling:  
Her er der som ventet en stor overvægt til  interessen for dansk politik,  der er den 
direkte årsag til de adspurgtes livssituation. 8% procent svarede dog, at de hverken 
følger med i dansk eller svensk politik, og de er derfor ikke medtaget her.

M  edlemsskab i foreninger   - procentfordeling:  
45% var  hverken  medlem  i  danske  eller  svenske  foreningen.  De  resterende  svar 
fordeler sig som angivet. Bemærk at der er klar overvægt til Danmark.
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Brug af   aviser/blade fra de to lande   - procentfordeling:  
62%  angav  at  de  hverken  holder  aviser/blade  fra  Danmark  eller  Sverige.  De 
resterende svar er angivet nedenfor. Der er overvægt til danske aviser/blade, men det 
er relevant at bemærke at svargrundlaget for statistikken er spinkel (28 svar).

Brug af   kulturelle tilbud   - procentfordeling:  
Her ses en relativt lige fordeling. En del har angivet 50-50.
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Placering af socialt   netværk   - procentfordeling:  
Her  er  der  meget  stor  overvægt  til  Danmark.  Mange  har  svaret  100-0  på  dette 
spørgsmål.  Dette  harmonerer  umiddelbart  med  angivelsen  af  medlemsskab  i 
foreninger ovenfor.

Andel af   netværk i Sverige, der udgøres af danskere i Sverige  :  
Dette spørgsmål ligger i forlængelse af det forrige. Man bør her bemærke at det høje 
antal  svar  i  kategorien  0-25% skyldes,  at  mange  har  svaret  0%,  da  0% af  deres 
samlede netværk var i Sverige, og derfor ikke kan udgøres danskere.
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Følelsen af f  ællesskab   med henholdsvis andre danskere i samme situation som én   
selv og andre danskere i almindelighed:
Dette resultat, der viser at man i højere grad føler fællesskab med andre eksildanskere 
end med danskere i almindelighed,  antyder  at  oplevelsen af at blive forvist fra sit 
hjemland som følge af valg af ægtefælle, påvirker ens følelse af national identitet.

Efter flytningen.
For at kunne belyse evt ændringer i national identitet og tilknytning til Danmark er det 
interessant at vide hvad der udgør de største afsavn efter flytningen til Sverige. 

Hvad savner du mest i Danmark?

På dette spørgsmål måtte hver svarsperson sætte flere krydser. 
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Topscoreren er ’Familie og venner’, hvilket passer fint med tidligere svar på placering 
af netværk og foreningsmedlemsskab. Under kategorien ’Andet’ nævnte flere at de 
savnede at være tættere på jobbet, så man kunne undgå at bruge unødvendig tid på at 
pendle. Andre afsavn er stemmeret, en daglig rytme i Danmark, en base (Sverige er 
for flere et ’transitland’), og en enkelt nævnte sine børn fra et tidligere forhold, som 
bor hos den anden forælder i Danmark.

I hvor høj grad vurderer du at den danske udlændingepolitik har     påvirket dit   
forhold til Danmark, det danske statsborgerskab og det at være dansk?
Her ses et meget klart svar på hele undersøgelsens hovedspørgsmål.

Deltagerne blev herefter bedt om at beskrive denne påvirkning. Her er et kort udpluk:

• Før  jeg  mødte  min  forlovede  har  jeg  altid  set  mig  selv  som 
ærke  dansk,  så  da  jeg  blev  tvunget  til  at  flytte  til  sverige  var  det  en  hel 
vild omvæltning følelsesmæssigt,  og idag kan jeg ikke genkende mig selv i 
Danmark som findes.

• Er ligeglad med hvad der sker med landet, da det også er ligeglad med mig. 
• Jeg føler mig krænket og ydmyget, det familieliv, som bortset fra min mands  

nationalitet var helt normalt, var ikke godt nok til Danmark.
• Jeg føler mig ikke velkommen!
• Dét som jeg har gennemgået de sidste 7 måneder, ville jeg ikke ønske for 

min værste fjende!!
• Det  er  en  katastrofe  at  jeg  ikke  bare  kan  vende  tilbage  efter  9  år  i 

Indonesien med mine danske børn og indonesiske kone.
• Jeg føler mig udvist fra mit eget land.
• Jeg  er  meget  flov  over  at  være  dansk,  jeg  føler  ikke  at  den  danske 

udlændingepolitik hører hjemme i et udviklet og demokratisk samfund.
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• Jeg savner rigtig meget at kunne bo i DK og kunne lade min datter vokse op i 
mit fædreland. Det er meget svært at være stolt over sit land når Danmark 
har en så pinlig og umenneskelig invandrerpolitik.

• Det har været et voldsomt psykisk pres generelt, da alle store beslutninger om 
fremtiden bliver berørt.

• Når  folk  spørger  hvorfor  jeg  er  flyttet  til  sverige,  er  mit  svar  enten  at 
jeg er landsforrædder, eller at jeg er politisk flygtning.

Forholdet til Danmark før og nu.
En række spørgsmål var udformet med svarmuligheder både før og efter flytningen til 
Sverige. Dette for at afdække en evt udvikling i forbindelse med oplevelsen af at blive 
nødt til at flytte ud af sit hjemland. Man måtte sætte krydser i flere kategorier og både 
i ’før’ og ’efter’ hvis man ikke havde ændret sin opfattelse.

Hvad regner du for vigtigt i forbindelse med at være dansk?
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Det ses her at alle kategorier undtagen ’Det danske køkken’ får flere stemmer før end 
efter  flytningen  fra  Danmark.  Dette  antyder  en  afmatning  i  tilknytningen  til  en 
national dansk identitet. 
Der  var  mulighed  for  at  tilføje  ting,  der  ikke  var  nævnt,  under  ’Andet’.  Blandt 
tilføjelserne var familien, kulturel forskellighed, næstekærlighed, frihed og lighed. 

Hvor vigtigt er det for dig at have dansk s  tatsborgerskab?  
Dette spørgsmål siger noget om, i hvilket omfang det danske pas betyder noget for en 
evt national identitet.

Disse svar giver et klart billede af, at vigtigheden af et dansk statsborgerskab falder 
efter flytningen fra Danmark, mens de svarmuligheder der tilkendegiver alternativer 
til det danske statsborgerskab stiger. Det er tankevækkende at hele 16% svarer, at de 
foretrækker et andet statsborgerskab efter flytningen til Sverige, og altså dermed er 
klar til helt at opgive den nationalretslige tilknytning til hjemlandet. 
Blandt  svarene  var  der  dog  også  eksempler  på,  at  vægtningen  af  det  danske 
statsborgerskab hos den enkelte var blevet større efter end før flytningen. Således ser 
vi  to  mulige  udviklinger  i  den  nationale  tilknytning  i  forbindelse  med en tvunget 
flytning  til  Sverige:  en  intensiveret  national  tilknytning  i  nogle  tilfælde,  mens  en 
generel afmatning af samme tilknytning gør sig gældende overordnet. 

Kunne du forestille dig at have dobbelt statsborgerskab hvis det var muligt?
I Danmark er det ikke muligt at have dobbelt statsborgerskab, medmindre man er født 
med det.  Det  vil  sige at  man,  hvis man fx vælger  at  tage svensk statsborgerskab, 
tvinges til at fraskrive sig sit danske statsborgerskab.
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For mange er statsborgerskabet en selvfølgelighed man ikke tænker meget over til 
hverdag. Men herover ses det tydeligt, at en oplevelse hvor statsborgerskabet bliver 
udfordret, deler vandene. Før flytningen sagde 46% at de aldrig ville have et andet 
statsborgerskab end det danske, men den holdning har kun 11% efter. 30% erklærer 
sig efter flytningen som tilhængere af dobbelt statsborgerskab, mod 4% før.

Skal dine børn have/har dine børn dansk statsborgerskab? Hvis ja, hvorfor?
14% af  de  adspurgte  ønskede  ikke dansk  statsborgerskab  for  deres  børn.  Resten 
begrundede deres ja således, henholdsvis før og efter flytningen til Sverige:
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Herover ses det, at opfattelsen af en sammenhæng mellem det rødbedefarvede pas og 
følelsen af at være dansk falder med ca. 50% efter flytningen fra landet. Færre finder 
det  vigtigt  at  have  samme  statsborgerskab  som sine  børn,  mens  der  ses  en  øget 
bevidsthed om og vægtning af rettigheder i Danmark efter en flytning.
Man kunne tilføje grunde til sit svar, som ikke allerede fandtes i spørgeskemaet. Her 
er et udpluk af de tilføjede argumenter for at ønske dansk statsborgerskab til sit barn:

• For at have adgang til Danmark hvis der sker mig noget.
• For  at  kunne  bo  i  Danmark  i  fremtiden,  hvor  landet  forhåbentlig  får  en 

anstændig politik.
• De skal ikke udsættes for den danske udlændingelov.
• Adgang til goder såsom uddannelse og sundhedssystemet i Danmark.

Der  var  uenighed om,  hvorvidt  børnene havde adgang til  dobbelt  statsborgerskab; 
nogle skrev at de ville ønske deres børn kunne få dobbelt statsborgerskab, men andre 
skrev at det skulle de have. Der hersker således uvidenhed på området. Faktum er at 
børn af én eller  to danske forældre kan blive danske statsborgere,  og at  Danmark 
accepterer  dobbelt  statsborgerskab  for  børn,  der  fx  er  født  i  udlandet  af  danske 
forældre. Læs detaljerne i Indfødsretsloven eller på www.nyidanmark.dk.  

Hvad betyder det for dig at have statsborgerskab i et bestemt land? 
Dette spørgsmål søger at afklare hvilken rolle statsborgerskabet spiller for en bevidst 
national identitet og tilknytning – og om denne påvirkes af en tvunget flytning.
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Her ser vi, at følelsen af at være hjemme i det land man er statsborger i, falder efter 
flytningen til  Sverige.  Over 50% siger at  statsborgerskabet i  sig selv ikke betyder 
noget  for om de føler  sig hjemme i  Danmark.  Man kan igen se et  øget fokus på 
rettigheder efter flytningen, og en lavere tilkendegivelse af at statsborgerskabet har 
betydning for ens identitet.
Undet  ’Andet’  nævntes  adgang  til  hjælp  i  forbindelse  med  fx  sygdom,  hvilket 
harmonerer  med tidligere  tilkendegivelser  af,  at  det  danske velfærdssystem regnes 
som noget af det vigtigste ved at være dansk.

Hvad betyder det for dig at være født/opvokset i et bestemt land?
I  modsætning  til  den  retslige  tilknytning  som  repræsenteres  af  statsborgerskabet, 
testes her den følelsesmæssige tilknytning til Danmark som fødeland.

Følelsen af at høre hjemme et sted aftager i forbindelse med at blive tvunget til at 
fraflytte sit fødeland, selv i en voksen alder. En betragtelig del af de adspurgte går 
endda så  vidt  som at  sige,  at  det  at  være født  og  endda opvokset  i  et  land  ikke 
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nødvendigvis  betyder  noget  for  om  de  føler  sig  hjemme  i  det  pågældende  land. 
Relativt mange mener både før og efter flytningen til Sverige at deres fødeland spiller 
en central rolle for deres identitet.

Opsamling: Hvad får vi ud af undersøgelsen?
Denne undersøgelse bekræfter flere ting, som vi i forvejen havde en fornemmelse af. 
Men ikke desto mindre er det værdifuldt at få det bevist, så vi i ÆUG sort på hvidt 
kan henvise til nogle alarmerende forhold for danske statsborgere og for Danmark. 

En hård straf.
Undersøgelsen viser flere gange,  at  eksildanskerne i  Sverige rammes hårdt af  den 
førte danske udlændingepolitik. Et flertal tilkendegiver at det største savn er tabet af 
socialt netværk, og mange lever et splittet liv mellem Sverige, opholdslandet hvor ens 
rettigheder opfyldes, og Danmark,  hjemlandet hvor ens følelser har rod. Det er en 
almindelig  misforståelse  at  livet  på  den  anden  side  af  broen  ikke  udgør  nogen 
belastning. Men i Ægteskab Uden Grænser kender vi de priser man betaler for at gifte 
sig med den forkerte og blive tvunget gennem hårde følelsesmæssige, praktiske og 
økonomiske udfordringer for at få lov til  at leve sammen med sin elskede.  Det er 
mærkværdigt, at man i Danmark mener at det er det værd at udsætte sine statsborgere 
for denne belastning, når det i sidste ende er et spørgsmål om tid for langt de fleste 
hvis  de  ønsker  at  komme  tilbage  til  Danmark.  Set  fra  et  humanistisk  og 
menneskeretsligt synspunkt er den danske udlændingepolitik kritisabel.

Ressourcetab.
Blandt de mest iøjnefaldende af undersøgelsens resultater bør nævnes, at den gruppe 
danskere  der  tvinges  til  at  fraflytte  landet  på  grund  af  valg  af  ægtefælle,  er 
selvforsørgende og ressourcestærke personer, som Danmark i det lange løb risikerer at 
miste helt. Når under halvdelen af de forviste regner med at vende tilbage til Danmark 
igen, bør man som moderne samfund og stat tænke sig om en ekstra gang. Hvis man 
vil gøre sig håb om at være med på den globale scene, gælder det ikke kun om at 
tiltrække højtuddannet arbejdskraft, men i høj grad også om at holde på de ressourcer 
man har. Udlændinge gift med danskere har en klar interesse i og et fortrin for at 
integrere  sig  i  det  danske  samfund,  lære  dansk  og  bidrage  positivt  til  Danmarks 
fremtid. Således burde man, fra et samfundsøkonomisk synspunkt, nok også have et 
øje på konsekvenserne af loven.

Danmark er ikke verdens navle.
Indtil man selv står i den ulykkelige situation, hvor man er tvunget til at vælge mellem 
sin elskede og sit hjemland, er der ikke mange der til fulde forstår splittelsen. Men 
denne  undersøgelse  viser,  at  vi  i  overvejende  grad  vælger  kærligheden  til  og 
hjemlandet fra. Det er interessant at flere er klar til at frasige sig sit statsborgerskab og 
markant har ændret sit forhold til det land, hvor de er født og opvokset og hele livet 
har taget deres nationalretslige og identitsmæssige fundament for givet.
Hvis man som stat ikke respekterer sine borgere, så mister man deres loyalitet. Den 
tendens, som denne undersøgelse har vist, til at Danmark afskriver en del af sine egne 
statborgere er både beklagelig på det menneskelige, det retslige og det økonomiske 
plan. 


