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1. juli 2000 åbnede Øresundsbroen mellem Danmark og Sverige. Denne begivenhed blev 

det symbolske startskud for en omfattende udvikling af Øresundsregionen, der skulle øge 

mulighederne for alle indbyggere for at udnytte det grundlæggende koncept i EUs frie 

bevægelighed
1
. 2 år senere, i juli 2002, implementerede en nyvalgt dansk regering en af 

de mest restriktive indvandringspolitikker i Europa (Lloyd 2003, 89). Formålet var bl.a. 

at forebygge tvangsægteskaber mellem 2. generations indvandrere og ægtefæller fra 

forældrenes hjemlande
2
. Stramningerne indebar en række restriktioner på ægteskab 

mellem danske statsborgere og ikke-EU borgere
3
 og konsekvenserne blev at et stigende 

antal dansk/ikke-EU par ikke kunne leve op til kravene og istedet valgte at udnytte den 

danske parts rettigheder som EU-borger til at flytte til et andet EU-land og tage sin 

familie med sig uanset nationalitet. Skåne blev det foretrukne mål for flertallet af 

parrene
4
, inklusive min mand og jeg. 

De modsatrettede tendenser mellem på den ene side EU og Øresundsregionens åbning af 

grænser og på den anden side Danmarks gradvise stramninger af udlændingepolitikken er 

blevet rammen om mange par og familiers liv. De udgrænses af Danmark og må leve i 

eksil i et andet land. Om dette spændingsfelt siger Riva Kastoryano: ”the country of 

origin becomes a source of identity and the country of residence a source of right.” (i 

Vertovec 2007, 159). Netop spørgsmålet om identitet og hvad der sker med denne når 

man tvinges ud af sit hjemland, er omdrejningspunkt for denne opgave. Empirisk set vil 

25 spørgeskemasvar og 3 kvalitative interviews kaste lys over diskussionen af dette 

specifikke nudanske eksil. 

                                                 
1
 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_imm

igration/l33152_en.htm  
2
 Se fx: http://www.nyidanmark.dk/da-

dk/ministeren/artikler_debatindlaeg_og_taler/2006/integrationen_rette_spor.htm  Uddrag herfra: ”De unge, 

der trues med tvangsægteskab, kan - i modsætning til under den tidligere regering - nu regne med at få 

hjælp. (...) Der er lovgivning som 24-årsregel, det skærpede tilknytningskrav og fætterkusinereglen, der 

siger, at der som udgangspunkt skal gives afslag til familiesammenføring, hvis personerne er i nær familie.” 

(Rikke Hvilkshøj, daværende integrationsminister).  

For en vurdering af effekterne af lovgivningen, se rapporten fra Det nationale forskningscenter for velfærd: 

”Ændrede familiesammenføringsregler” (Schmidt, Garbi et al. København: SFI, 2009).  
3
 Se den fulde liste over krav til familiesammenføring i Danmark efter nationale danske regler på 

www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/familiesammenfoering/aegtefaeller/aegtefaeller.htm  
4
 ”Bro, bostad, bil och kärlek – ökar flyttströmmen från  Danmark till Skåne”, side 4. Ifølge forskellige 

kilder er det anslåede antal blandede par, der flytter fra Danmark til Skåne hver måned op til 50. Dette 

svarer til en total på omkring 1200 individer om året (Ibid., side 9 (data fra 2005), Samvirke januar 2007 

(månedlige tal fra midten af 2004 og fremad)).  

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33152_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33152_en.htm
http://www.nyidanmark.dk/da-dk/ministeren/artikler_debatindlaeg_og_taler/2006/integrationen_rette_spor.htm
http://www.nyidanmark.dk/da-dk/ministeren/artikler_debatindlaeg_og_taler/2006/integrationen_rette_spor.htm
http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/familiesammenfoering/aegtefaeller/aegtefaeller.htm
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Eksilperspektiver. 

Sædvanligvis forbindes eksil med dramatiske forhold som krige, folkedrab og umulig 

tilbagevenden, men her har vi at gøre med en helt anderledes fredelig situation. Ikke 

desto mindre er der tale om eksilering af en gruppe statsborgere, på baggrund af deres 

valg af ægtefælle. 

 

Kort efter deres bryllup flyttede en 26-årig dansk kvinde og hendes mand til Sverige, 

fordi han ikke kunne få opholdstilladelse i Danmark da han ikke var statsborger i et EU-

land og kun var 23 år
5
. Den tvungne flytning til et nyt land kombineret med tidspres, køb 

af lejlighed, afbrudt studie, mange administrative ansvar såsom forsikring, lån, husleje, 

etc. og uheldigvis et dårligt arbejdsmiljø resulterede ni måneder senere i, at den unge 

kvinde gik ned med stress og var sygemeldt i et halvt år. Hendes terapeut sagde til hende, 

at de symptomer hun udviste kunne sammenlignes med en flygtnings. At leve i en 

påtvunget situation, uden fornemmelse af tidshorisont og uden mulighed for selv at 

handle, udgør en hård psykisk belastning. Sammenligningen lød besyndelig for den unge 

kvinde – selvom hun følte sig magtesløs og svigtet af det land hun var født og opvokset i, 

havde hun ikke følt sig som flygtning. Man er jo ikke forfulgt i Danmark, man bliver ikke 

slået ihjel dér. 

 

Hos bl.a. Jean Améry og Hannah Arendt kan man læse om de grusomheder flygtninge fra 

2. Verdenskrig har lidt og lider under. Gennem sit forfatterskab beskriver Améry 

omstændighederne, omfanget og konsekvenserne af livet i det eksil der opstod, da 

Tyskland udviklede sig som det gjorde. Situationen i hjemlandet gjorde det umuligt at 

identificere sig med det, samtidigt med at livet i frygt i eksilet begrænsede brugen af eget 

sprog og kendetegnende tøj, der kunne afsløre én. Lidt efter lidt mistede han derfor sit 

hjem, sit selv og sin fortid. (Améry 1999 (1980), 51). Hannah Arendt beskriver hvordan 

mange jøder valgte at forsøge at skifte identitet og se fremad. Men dette viste sig ofte 

umuligt og høje selvmordsrater vidner om en indre fatal konflikt (Arendt 1978, 58). 

                                                 
5
 Begge parter skal være 24 år for at den udenlandske part kan få opholdstilladelse i Danmark. Ansøgning 

kan ingives ved 23½ år.  



 4 

De omtalte danske statsborgere i Sverige lever ikke i et voldeligt, irreversibelt eksil. De 

lider ikke af selvmordstanker i højere grad end andre danskere og mister hverken deres 

selv eller mindet om deres barndom som følge af eksileringen. Men en dansk kvinde, der 

blev nægtet ophold i Danmark med sin ægyptiske mand, sagde: ”Det var et kæmpe chok, 

som jeg aldrig tror jeg vil komme mig helt over. Havde altid troet at jeg 100 % havde 

magten til at bestemme over mit eget liv, så længe jeg overholdt regler og ikke skadede 

andre.” (Helena, denne undersøgelse). Hendes overbevisning om at de strenge regler 

ikke ville kunne ramme hende selv og hendes familie, minder på sin vis om Arendts 

beskrivelse af jøderne i Østrig: ”It was quite wonderful how deeply convinced they were 

that nothing could happen to them.” (Arendt 1978, 58).   

 

Der er naturligvis meget store forskelle på eksilet for jøder under og efter 2. Verdenskrig 

og dagens danskere i Sverige. Udover åbenlyse forskelle i graden af grusomhed, 

konsekvenser og omfang er en væsentlig forskel, at der for danskerne er tale om 

temporalt eksil og ikke et endegyldigt brud med livet i dets hidtidige form. Men samtidigt 

synes der at være grader af ligheder mellem visse reaktions- og følelsesmønstre, og 

selvom det blot er et spørgsmål om tid, før de berørte familier kan vende tilbage til 

Danmark, vælger mange enten at blive i Sverige eller at slå sig ned andetsteds (Kornum 

2007; denne undersøgelse).  

Dette og andre forhold rejser en række spørgsmål: Hvad sker der når man oplever 

juridisk, politisk udgrænsning af en velfungerende demokratisk velfærdsstat, der oveni 

købet er ens hjemland, det sted man er vokset op? Påvirker denne erfaring et generelt 

tilhørsforhold til hjemlandet? Kan man tale om en national identitet? Er der ikke 

sandsynlighed for at netop denne gruppe, som gifter sig over grænser, i højere grad 

orienterer sig udenfor et nationalt rum? Hvis ikke det nationale udgør afsavn - er der så 

noget andet, der gør?  

I det følgende beskrives det eksil den nævnte gruppe danskere i Sverige befinder sig i. 

Der er, som nævnt, tale om en speciel form for eksil, der dårligt kan sammenstilles med 

andre, mere voldsomme former, men som dog kan sige noget om hvordan national, og 

alternative former for, tilknytning påvirkes af en moderne nationalstats restriktive 

immigrationspolitik. Hovedfokus vil i udgangspunktet være på hvordan de pågældende 
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selv opfatter tilknytningen til Danmark og deres danske ophav. Spørgsmålet er hvad der 

sker med netop denne del af et menneskes selvforståelse når der indføres restriktioner på 

deltagelse i det nationale fællesskab – i dette tilfælde på det territoriale, juridiske og 

politiske plan. Med start i tanken om det nationale, ønsker undersøgelsen endvidere at 

give plads til alternativer til denne form for orientering og at diskutere tilknytning og 

identitet i et åbent perspektiv. 

 

Eksil og national identitet. 

Eksilets vilkår.  

Edward Said rejser spørgsmålet om ikke nationalisme og eksil blot er to modsatrettede 

former for paranoia? (2001, 176-177). Hans pointe er at eksil og nationalisme ikke kan 

behandles individuelt men altid bør sammenholdes, idet de udgør to modsatrettede poler, 

der definerer og opretholder hinanden. Det er her væsentligt at understrege at national 

identitet ikke er det samme som nationalisme, forstået som en bevidst overbevisning, en 

ideologi, men at det er en relateret afledt tilstand af selvforståelse, der bunder i en følelse 

af tilhør. Med henvisning til et citat af Eric Hobsbawm siger Rogers Brubaker: 

“Nationhood and nationalism, while constructed from above, “cannot be understood 

unless also analysed from below, that is in terms of assumptions, hopes, needs, longings 

and interests of ordinary people, which are not necessarily national and less still 

nationalist.”” (Brubaker 2004, 2) Med andre ord kan almindelige menneskers følelser, 

interesser, behov og afsavn give et billede af en art national identitet uden at de 

pågældende selv definerer disse som nationalt betingede eller afledte.  

Tanken om at eksilet og nationaltanken er uadskillelige danner en interessant ramme om 

den eksilerede, der på én og samme tid omfatter fællesskabet og udstødelsen. Said 

udfolder endvidere den tanke, at den eksilerede ofte tager netop eksil-eksistensen til sig 

som en del af sin selvforståelse og dermed bliver eksilet et identitetselement, der 

udtrykkes gennem en fastholdelse af ikke-tilhøret (2001, 181-182). Årsagen kan være et 

stadigt behov for at være nogen og noget, om ikke andet så den udstødte. Det er 

interessant at se på om undersøgelsens informanter kender denne følelse, da deres eksil 

som nævnt er af midlertidig karakter. Umiddelbart er der to mulige grundlag for at 

fastholde en eksil-identitet; tvang eller valg. I nærværende tilfælde vil der ikke på 
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længere sigt være tale om tvang, men det interessante spørgsmål bliver så: kan selv et 

midlertidigt eksil medvirke til afvisning af et tidligere hjemland, alene baseret på 

erfaringen af afvisning? 

 

Både Edward Said (2001, 186) og Jean Améry (1999 (1980), 46) fremhæver at et 

hovedproblem i eksilet er, at det ikke er en sikker, stabil tilstand. Ifølge Seyla Benhabib 

har en EU-borger der har opholdstilladelse i et andet EU-land begrænsede rettigheder på 

en række områder der omfatter demokratiske rettigheder, adgang til 

arbejdsløshedsunderstøttelse og pension, etc. (Benhabib 2004, 158-161). Dvs. at en dansk 

statsborger der bruger EU-retten til at slå sig ned i et andet EU-land med sin ikke-EU 

ægtefælle, mister rettigheder. Hvis den udenlandske partner derimod opnår 

opholdstilladelse i Danmark efter danske nationale regler, beholder den danske 

statsborger sine rettigheder i sit hjemland. Imidlertid har partneren i mindre grad adgang 

til fx sociale ydelser, hvilket naturligvis kan påvirke den danske part, men som 

udgangspunkt beholder han/hun sin retsstilling og sociale og økonomiske sikkerhedsnet. I 

dette og andre tilfælde er eksilet et mindre sikkert eksistensgrundlag end inklusionen i det 

nationale fællesskab for danskerne i Sverige. Egen erfaring og kendskab til en lang række 

eksil-danskere i Sverige viser at det endvidere er en betydelig belastning i sig selv at 

blive tvunget til et nyt land, hvor man ikke kender samfundsstrukturen, opbygningen og 

funktionen af offentlige instanser, færdselsreglerne, etc. Sådanne faktorer udgør en 

usikkerhed i hverdagen, som ligeledes er væsentlig i diskussion af eksilet som et usikkert 

eksistensgrundlag.  

 

National tilknytning – naturens orden eller ontologisk konstruktion? 

I artiklen ”National Geographic: The Rooting of Peoples and the Territorialization of 

National Identity Among Scholars and Refugees” udfordrer Liisa Malkki den botaniske 

metaforik, der i vid udstrækning er blevet anvendt i beskrivelsen af tilhørsforhold til 

hjemlandet. Termer som ”rodfæstet”, ”fædreland” og ”oprindelse” udtrykker en 

sedentarisk ontologi, dvs. en forståelse af mennesker i verden som organiske vækster med 

rødder, som lever og trives i sin fædrende mulds lyksaligheder og ikke kan plantes om 

uden at mistrives og måske visne og dø. Malkki stiller spørgsmålstegn ved denne 
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opfattelse og erstatter ”nationalisme” med ”tingenes nationale orden” for at understrege 

at nationalismetanken er netop det; en tanke, en måde at indrette verden på, og dermed ét 

system, der kan udfordres og erstattes af mere åbne og inkluderende systemer. (Malkki 

1997, 25).  

Jean Améry hævder: ”There is no new home” ((1980) 1999, 48) og dermed at man ikke 

kan flytte og opnå samme forhold til et nyt sted som til hjemlandet. Her demonstrerer han 

en stærkt botanisk opfattelse af tilknytning i en national, territorial forståelse, hvilket 

strider mod Liisa Malkkis kritik. Samtidigt antyder et andet Améry-citat en mulig 

forklaring på hans skråsikkehed: ”One must have a home in order not to need it” (Ibid., 

46). Det forhold at han som flygtning fra 2. Verdenskrig føler at hans hjemland og fortid 

for altid er udslettet, gør at han så desperat føler han behøver det. Set i dette lys, kan 

denne undersøgelses informanter forventes at udtrykke sig anderledes om muligheden for 

at finde sig til rette i en andet hjemland. Dette netop fordi de ikke endegyldigt er blevet 

frataget det de havde.  

I forbindelse med Amérys følelse af endegyldigt tab af hjemlandet er en væsentlig pointe 

at han er blevet drevet i eksil af en intern kraft, ikke fx en udefrakommende 

besættelsesmagt. Dette forhold gælder ligeledes for danskerne i Sverige. Denne kategori 

af udgrænsning kan afføde negative reaktioner imod hjemlandet i en helt anden grad end 

hvis man fortsat følte der var et kærligt hjemsted med åbne arme der ventede på én.  

 

Hvad er national identitet? 

For at kunne undersøge hvad der sker med en evt. tilknytning til hjemlandet i forbindelse 

med udgrænsning og eksilering, må man have et udgangspunkt. Tanken om det nationale 

rum kan beskrives som en idé om et fællesskab indenfor et afgrænset territorie og hvis 

man kan tale om en national identitet, må denne knytte sig til dette rum. Identitet er 

meget diffust som begreb og følgelig er det urealistisk at tale om én gældende national 

dansk identitet. Benedict Andersons begreb „forestillede fællesskaber‟ (2006) beskriver 

det nationale fællesskab som en forestilling i den forstand at langt de fleste medlemmer af 

fællesskabet ikke kender hinanden og ikke har chance for nogensinde at mødes. Pointen 

er at hvis man føler man deler noget med andre og på den måde ser sig selv som medlem 

af et fællesskab, så er det i sig selv limen, der definerer og afgrænser gruppen. I 
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forlængelse af denne forståelse er det vigtigt at slå fast, at denne undersøgelse ikke 

opererer med en fast størrelse, men snarere med en åben tilgang til det at have eller ikke 

have national tilknytning. Hvad der præcist udgør en national identitetsfølelse er måske 

mindre væsentligt end at den findes og føles af medlemmer af et vist fællesskab – 

forestillet eller ej.  

Steven Vertovec taler i sin artikel “Migrant Transnationalism and Modes of 

Transformation” om strukturen „Identity-Borders-Orders‟. Han siger at forandringer i 

hvilken som helst af de tre sfærer skal ses i en samlet kontekst. Udfra denne betragtning 

må informanterne forventes af vise forandringer i deres følelse af national identitet. Dette 

som følge af at der foreligger drastiske forandringer indenfor området ‟Borders‟, der i 

dette tilfælde dækker juridiske og territoriale grænser samt indenfor ‟Orders‟ hvilket 

forstås som systemer, i dette tilfælde politiske systemer men også diskursive systemer
6
, 

der ligger til grund for udgrænsningen. Ifølge Vertovecs model vil ‟Identity‟ derfor også 

påvirkes (Vertovec 2007).  

 

Opsummerende synes ‟identitet‟ og mere præcist ‟national identitet‟ at være en svært 

håndgribelig størrelse. Baseret på forskellige opfattelser af verden og ens egen plads i 

den, kan det nationale have forskellig form og konsistens. Der er dog overvejende 

konsensus blandt de nævnte teorier om at identitet er en fleksibel størrelse og at 

tilknytningen til det nationale er afhængigt af en specifik aktuel samfundssituation. Liisa 

Malkki sammenfatter overbevisende ved at sige: ”identity is always mobile and 

processual, partly self-constructed, partly categorization by others, partly a condition, a 

status, a label, a weapon, a shield, a fund of memories, et cetera. It is a creolized 

aggregate composed through bricolage.” (Malkki 1997, 37). 

 

Livet som dansker i Sverige. 

I 2005 flyttede jeg til Malmö med min syriske mand. Vi havde kontaktet foreningen 

Ægteskab uden Grænser
7
 i forbindelse med praktiske spørgsmål og havde fået megen 

                                                 
6
 Se fx Ulf Hedetoft om den diskurs, der særligt siden valgkampen i 2001 har drejet sig meget om danskhed 

og faren for tabet af samme. (Hedetoft 2006). 
7
 Udover sociale arrangementer driver foreningen omfattende rådgivningsvirksomhed og er værdipolitisk 

aktiv på græsrodsniveau. ÆUG sidder bl.a. i Udlændingeservices brugerpanel (se www.nyidanmark.dk/da-

http://www.nyidanmark.dk/da-dk/myndigheder/udlaendingeservice/brugerpanelet.htm
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hjælp og oveni købet en invitation til at deltage i sociale netværksarrangementer sammen 

med andre par i samme situation, hvilket blev en meget positiv oplevelse. Dels var det 

fordelagtigt at kunne udveksle forskellige erfaringer og få gode råd fra hinanden, men 

helt overordnet var det befriende ikke at skulle starte enhver samtale med at forklare 

hvorfor man var flyttet til Sverige. Man kunne pludselig være sammen og også tale om 

andre ting, selvom – eller måske netop fordi – hele rammen om mødet var 

udgrænsningen af Danmark.  

 

Da vi flyttede til Sverige var der umiddelbart 4 hovedscenarier for at kunne vende tilbage 

til Danmark: 1) Opfylde kravene til familiesammenføring efter danske nationale regler
8
. 

2) Skifte fra dansk til svensk statsborgerskab efter 2 år og derefter bruge EU-retten om fri 

bevægelighed til at flytte tilbage til Danmark – som svensker. 3) Vente 5 år på at min 

mand kunne søge om svensk statsborgerskab. 4) Arbejde og bo 6 måneder i et andet EU-

land og derefter anvende EU-reglen om fri bevægelighed til at vende tilbage til Danmark. 

Under sommeren og efteråret 2008 har et massivt mediefokus i Danmark kastet 

yderligere lys over mulighederne for at vende tilbage til Danmark efter et ophold i et 

andet EU-land, og det er blevet klart at der reelt kræves en langt kortere periode end 6 

måneder. Endvidere har Udlændingeservice tilføjet opholdsgrundlaget ”selvforsørgende” 

til listen over mulige økonomiske grundlag for at vende tilbage til Danmark. Det tidligere 

krav om at være arbejdstager i værtslandet var betydeligt mere udfordrende og 

tidskrævende end at vende tilbage efter en kortere periode som ”selvforsørgende”, hvilket 

kan opretholdes af midler fra Danmark, fx. arbejdsløn, SU eller 

arbejdsløshedsunderstøttelse
9
 
10

. Denne udvikling affødte vrede reaktioner fra danskere i 

Sverige, og flere anklagede Udlændingeservice for bevidst at have tilbageholdt denne 

                                                                                                                                                 
dk/myndigheder/udlaendingeservice/brugerpanelet.htm) og er høringsberettigede i forbindelse med nye 

lovforslag på udlændingeområdet. Se mere på www.aegteskabudengraenser.dk        
8
 Se http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/familiesammenfoering/aegtefaeller/aegtefaeller.htm  

9
 Se som eksempel følgende afgørelse fra Udlændingeservice: 

http://www.nyidanmark.dk/nr/exeres/8ec8a122-a71e-4b0c-9cc4-43adc8a67edc.htm   
10

 Se reglerne for EU-familiesammenføring samt den komplette liste af opholdsgrundlag på 

http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/familiesammenfoering/familiesammenfoering_efter_eu-

retten/familiesammenfoering_til_danske_statsborgere_efter_eu-retten.htm  

http://www.aegteskabudengraenser.dk/
http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/familiesammenfoering/aegtefaeller/aegtefaeller.htm
http://www.nyidanmark.dk/nr/exeres/8ec8a122-a71e-4b0c-9cc4-43adc8a67edc.htm
http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/familiesammenfoering/familiesammenfoering_efter_eu-retten/familiesammenfoering_til_danske_statsborgere_efter_eu-retten.htm
http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/familiesammenfoering/familiesammenfoering_efter_eu-retten/familiesammenfoering_til_danske_statsborgere_efter_eu-retten.htm
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information. Ombudsmanden gik ind i sagen og konkluderede bl.a. at udlændingeservices 

vejledningspraksis beklageligvis havde været svingende
11

.  

Langt de fleste eksilerede danskere i Sverige arbejder eller studerer i Danmark. Med 

offentlig transport betyder dette en rejsetid på typisk 2-3 timer om dagen. Dette forhold 

stresser mange, men fortsat gør gode danske lønninger samt fordelen ved at have netværk 

i hjemlandet, at mange fortsat vælger Danmark.  

 

Mange benytter sundhedssystemet i begge lande. Indenfor den seneste tid har jeg oplevet 

2 unge kvinder der valgte at føde i Danmark på trods af den øgede afstand til hospitalet. 

Den ene flyttede ind hos sine forældre i Københavnsområdet den sidste tid af graviditeten 

og den andens mand købte en bil til formålet, så de kunne komme relativt hurtigt over 

broen. Begge begrundede valget med at de, specielt sprogligt, følte sig mere trygge i 

Danmark i sådan en presset situation.  

 

Metodiske overvejelser. 

Operationaliseringen af de spørgsmål, der rejses på baggrund af på den ene side det 

faktiske eksil blandt danskere i Sverige og på den anden side teoretisk stof, udmøntes 

som nævnt i en  indledende spørgeskemaundersøgelse og derefter opsamlende interviews. 

Et metodisk kvantitativt oplæg indebærer en grad af begrebsafklaring forud for 

undersøgelsen, hvilket normalt ikke ses i kvalitative metoder, hvor man i stedet danner 

mening ud fra den indsamlede data (Olsen 2006, 12). Da der her er tale om en art 

kombination af de to metoder vil begge naturligt skinne igennem. Ovenfor er 

betydningen af begrebet national identitet blevet indkredset, baseret på teoretisk 

materiale. Spørgsmål, der kan bidrage til yderligere afklaring, er endvidere medtaget i 

spørgeskemaet.  

 

Kvantitativt. 

Spørgsmålstypen ‟holdningsspørgsmål‟ præger spørgeskamaundersøgelsen. Modsat 

såkaldte ‟faktuelle spørgsmål‟, kan disse ikke kontrolleres ved sammenstilling med fx 

                                                 
11

 Se Ombudsmandens vurdering af sagen på 

http://ombudsmanden.dk/sager/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/endelig_redegoerelse_i_vejledningss

agen/#_Toc215030922  

http://ombudsmanden.dk/sager/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/endelig_redegoerelse_i_vejledningssagen/#_Toc215030922
http://ombudsmanden.dk/sager/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/endelig_redegoerelse_i_vejledningssagen/#_Toc215030922
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registre, da de ikke afspejler en faktuel virkelighed men istedet en emotionel tilstand. De 

deles op i specifikke og generelle, henholdsvis hvor man tager stilling til en specifik 

situation og hvor man tilkendegiver sin holdning (Olsen 2006, 17). Begge typer optræder 

i skemaet og afspejler ønsket om at afdække både den følelsesmæssige og den praktiske 

side af sagen. Der kan være diskrepans mellem hvad en person siger han/hun gør, og 

hvad der rent faktisk gøres. På samme måde spørges der ind til både hvad 

statborgerskabet betyder og hvad det betyder at være født og opvokset et sted. Tanken er 

her at dække både den retslige og den følelses- og erfaringsmæssige tilknytning.  

Tidsperspektivet er dominerende i undersøgelsens fokus og tema. Derfor er en del af 

spørgsmålene indrettet med ‟før‟ og ‟efter‟ svarmuligheder, således at en evt. ændring i 

personernes forhold til danskhed, det danske statsborgerskab og Danmark som hjemland i 

forbindelse med udgrænsning og flytning kan registreres. 

Indledningsvis optræder en række baggrundsspørgsmål (Ibid., 20). Spørgsmål om børn er 

medtaget da de antages at spille en rolle for tilknytning. Det samme gælder for længden 

af opholdet i Sverige.  

 

Kvalitativt. 

Udvælgelsen af interviewpersoner er foretaget på baggrund af spørgeskemasvarene. I 

denne proces har det været en central prioritering at dække forskellige karakteristika, 

herunder begge køn, forskellige længder af ophold i Sverige, forældre og barnløse samt 

personer med en forventning om at flytte tilbage til Danmark og personer der forventer at 

blive i Sverige. 

De uddybende interviews er foretaget på chat. Denne form er i udgangspunktet valgt af 

praktiske årsager, men som metode viste chat-interviewet sig at have meget interessante 

og relevante karakteristika, som på rammende vis afspejler en ‟migrations-kultur‟. 

Undersøgelsens målgruppe har alene i kraft af pardannelse på tværs af grænser et 

transnationalt livsgrundlag og for manges vedkommende er virtuelle 

kommunkationsmetoder velkendte. Metoden lægger sig endvidere naturligt i forlængelse 

af svarene afgivet på skrift i spørgeskemaet.  

Rent praktisk giver chatformen mulighed for at bevare en høj grad af overblik over 

interviewets forløb. Mens svarpersonen formulerer sine svar, har man som interviewer tid 
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til at forberede næste skridt samt danne sig overblik over om noget skal belyses 

yderligere. Dette giver et godt udgangspunkt for at få fyldestgørende interviews med et 

minimalt behov for opsamling. En anden fordel er, at interviewdataen bliver meget 

kompakt og præcis. Man er i højere grad tilbøjelig til at udtrykke sig præcist på skrift end 

man er i tale. En risiko forbundet med denne interviewform kan være hvis informanten er 

uvant med mediet og derfor ikke udtrykker sig frit. I denne sammenhæng synes formen 

dog fordelagtig; alle interviews forløb smidigt og der blev afgivet lange svar, som anses 

for udtømmende udtryk for informanternes følelser og holdninger.  

Interviewspørgsmålene er dels baseret på en interviewguide, der tager udgangspunkt i 

spørgeskemaets udformning samt teorimaterialet. Derudover er interviewpersonens 

specifikke svar brugt som udgangspunkt for dialogen.  

De angivne navne er ikke informanternes egne. Da der er tale om et politisk hedt 

debatemne i Danmark og informanternes identitet i øvrigt er uvæsentlig for læseren, er 

det naturligt at anonymisere de medvirkende. 

 

Hvad siger empirien? 

Spørgeskemaet. 

Spørgeskemaet indledes med baggrundsspørgsmål, hvorefter praktiske dagligdagsforhold 

såsom indkøbsvaner, brug af sundhedssystemet, medier samt socialt netværk undersøges 

ved at der angives en procentfordeling mellem Danmark og Sverige. Herefter følger 

spørgsmål om hvad man savner mest i Danmark og dernæst en vurdering af i hvor høj 

grad og hvordan eksileringen af Danmark har påvirket personens forhold til hjemlandet, 

statsborgerskabet og det at være dansk. De resterende spørgsmål er udformet med ‟før‟ 

og ‟efter‟ svarmuligheder og drejer sig om hvad der regnes for vigtigt i forbindelse med 

at være dansk, forholdet til det danske statsborgerskab og betydningen af at være født og 

opvokset i et bestemt land
12

.  

De 25 svarpersoner udgøres af 20% mænd og 80% kvinder. Gennemsnitsalderen er 29½ 

år og de har i gennemsnit boet 2½ år i Sverige. På spørgsmålet om hvor de ser sig selv 

om 5 år svarer 32% Danmark, mens 40 % svarer Sverige, 16% ”et andet land” og 12%  

”ved ikke”. 44% har over 75% af deres sociale netværk i Danmark. 

                                                 
12

 For resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, se bilag 1. 
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På spørgsmål om dagligdagsvaner ses en tendens til at gøre brug af begge lande, med 

overvægt til Sverige, specielt omkring indkøb. Derimod er der klar overvægt til Danmark 

på spørgsmålet om at følge med i politik. Hele 64% siger at de følger mere end 75% med 

i dansk politik. Kun 4% følger mest med i svensk politik.  

Vedrørende følelse af fællesskab med hhv. danskere i samme situation og danskere i 

almindelighed, er svarmulighederne ”ja”, ”nej” og ”i nogen grad”. Alle svar er 

bekræftende undtagen én svarperson der ikke føler fællesskab med danskere i 

almindelighed. 60% svarer ”ja” til danskere i samme situation og 28% til danskere i 

almindelighed. Hele 40% svarer en kombination der tilkendegiver at de føler større 

fællesskab med danskere i samme situation end med danskere i almindelighed.  

Blandt det der udgør størst afsavn i Danmark svarer 92% ”familie og venner”, mens ”at 

kende samfundsstrukturen og forskellige instanser” udgør det næststørste afsavn på 60%. 

For 84% har den danske udlændingepolitik påvirket forholdet til Danmark, det danske 

statsborgerskab og det at være dansk ”i høj grad”. 16% svarer ”i nogen grad”.  

Et spørgsmål lyder ”Hvad regner du for vigtigt i forbindelse med at være dansk?” 

Svarmulighederne ”Demokrati” og ”Det danske velfærdssystem” får de højeste procenttal 

både før og efter flytningen fra Danmark
13

, men det mest interessante er at samtlige 

svarmuligheder får størst tilslutning ‟før‟ i forhold til ‟efter‟. Dette synes at indikere en 

afmatning i følelsen af at være dansk. 

12% tilkendegiver at de foretrækker et andet statsborgerskab ‟efter‟ (0% ‟før‟), mens kun 

4% siger de selv efter udgrænsningen kun vil have dansk statsborgerskab. 44% svarer at 

dobbelt statsborgerskab ville være den bedste løsning ‟efter‟ (8% ‟før‟).  

68% ‟før‟ og 76% ‟efter‟ svarer at statsborgerskabet er et bevis på deres rettigheder. 

Dette må udledes som et udtryk for at svarpersonerne er blevet mere bevidste om deres 

rettigheder efter de er blevet nægtet retten til ophold i Danmark.   

Før flytningen fra Danmark opfatter 48% statsborgerskabet som en ”central del” af deres 

identitet. Tallet er 28% ‟efter‟. 80% siger de følte sig hjemme i det land de er født og 

opvokset i før flytningen fra Danmark, men kun 48% stadigvæk føler det ‟efter‟. Hele 

60% svarer, efter flytningen fra Danmark, at det at være født i et land ikke nødvendigvis 

                                                 
13

 Morten Kelstrup nævner netop disse to elementer som centrale for den danske selvforståelse (Kelstrup 

2006, 380-381).  
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betyder noget for hvor de føler sig hjemme. 32% siger det samme om det land hvor de er 

vokset op.  

 

Opfølgende interviews.    

Patrick er 28 år og arbejder med bl.a. eksklusion og menneskerettigheder ved et 

universitet i Danmark. Han har boet 3 år i Sverige og regner med at blive der. Han skal 

giftes med sin forlovede næste sommer. De har ingen børn. 

Hans svar på procentspørgsmålene vidner om en person der, rent praktisk, ikke har 

problemer med at omstille sig til at bo i et andet land, men for hvem særligt familie og 

venner i hjemlandet betyder meget. Han er interesseret i den politik, der bl.a. ligger til 

grund for hans eksilering, men orienterer sig også om politik i det land han er kommet til, 

bl.a. via forskellige medier. 

Patrick giver i vid udstrækning udtryk for at være ”menneske frem for statsborger” og 

understreger at ‟dansk identitet‟ er en social konstruktion, der kan betyde mange 

forskellige ting fra person til person. Hans store faglige viden skinner ofte igennen, men i 

nogle tilfælde udtrykker hans svar dog tydeligere et personligt, emotionelt plan. Han 

uddyber bl.a. hvorfor han i højere grad føler fællesskab med andre eksilerede danskere 

end danskere i almindelighed: ”Jeg føler en større grad af fællesskab med andre 

`udlændingelovs-eksilerede´ danskere på grund af vores fælles omstændigheder, de 

prøvelser vi har været igennem.” På spørgsmålet om hvad der ligger til grund for hans 

valg af Sverige som fremtidigt hjem og hvad der kunne få ham til at vælge Danmark, 

svarer han at restriktionerne på visse borgerrettigheder vil gøre flytningen tilbage til ”et 

puslespil hvor visse brikker altid vil mangle i flere år.” Han tilføjer: ”Det som så kan 

gøre det offer værd er helt klart familien og de nære relationer”. Brugen af ord som 

”prøvelser” og ”offer” viser at Patrick trods en meget velformuleret og saglig form er 

følelsesmæssigt berørt af og har lidt et tab gennem eksileringen.  

Hans forhold til Danmark er tydeligt ændret over tid fra han som lille forstod ”solidaritet 

med den lille, de svage i form af en grundliggende humanisme som noget udpræget 

dansk” til han senere er kommet til at føle en ”mindre grad af identifikation med `den 

generelle dansker´”, som han har fundet ud af ”var en generaliseret illusion”. Da han 



 15 

bliver spurgt hvorfor det at samles om danske sportspræstationer var vigtigt for ham før 

han flyttede fra Danmark, men ikke efter, svarer han:  

 

”Hvis Danmark slog Tyskland tænkte jeg at den `danske spillestil´ eller 

`mentalitet´ havde slået til igen. Nu finder jeg at der er meget meget vigtigere ting 

at bruge sin opmærksomhed på... Desuden husker jeg en landskamp for nylig. 

Danmark havde lige tvangsudvist en multihandicappet sengeliggende tyrkisk 

kvinde i 50´erne, og så var de danske landsholdsspillere gudhjælpemig flankeret 

af UNHCR-børn under nationalsangen.” 

 

Patrick viser her at han tidligere har følt en stolthed over at tilhøre et dansk nationalt 

fællesskab som han har opfattet som repræsentant for en særlig mentalitet. Uddannelse og 

livserfaring har givet ham et mere nuanceret syn på sagen, og idag siger han: ”jeg (...) 

ville kunne føle mig hjemme mange andre steder”. Men i hvilken grad afspejler Patricks 

selvforståelse idag selve eksilet? Kan han genkende Saids teori om at den eksilerede ofte 

inkorporerer eksilet i sin identitet? På dette spørgsmål svarer Patrick i nogen grad 

bekræftende: ”Ekskluderingen gør mig helt klart mere bevidst om min egen udgrænsning 

(...) sådan er mit liv simpelthen for tiden”. Han beskriver videre sit liv og sig selv 

således: ”Jeg har vænnet mig til at skulle krydse en grænse mellem to lande hver dag jeg 

skal på arbejde, så man kan måske sige at det at have et ben i to forskellige lande er 

blevet en del af min identitet. Selvom det kan være forvirrende til tider, bilder jeg også 

mig selv ind at det skaber et bedre overblik og udsyn (...)”. Denne iagttagelse af livet 

over grænser som oplysende deles af Said og Améry, der begge udtrykker enighed i 

betragtningen, omend den ikke tilnærmelsesvis hverken retfærdiggør eller opvejer 

eksilering (Améry 1999 (1980), 46; Said 2001, 186). 

 

Helena er 32 år, gift og nybagt mor til en dreng på 3 måneder. Hun har boet 5 år og 7 

måneder i Sverige og planlægger at blive der. Hun har ændret sit statsborgerskab fra 

dansk til svensk. 

Procentspørgsmålene vise en generel overvægt til Sverige, med den klare undtagelse at 

Helena angiver at hun følger 95% med i dansk politik og at 95% af hendes sociale 
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netværk i Sverige udgøres af danskere i Sverige. Dette forhold afspejles ligeledes i 

hendes tilkendegivelse af at føle fællesskab med andre danskere i samme situation, men 

kun ‟i nogen grad‟ med andre danskere i almindelighed. Hun uddyber ved at beskrive det, 

hun ser som det største problem: ”Det betyder at mange mennesker i min hverdag 

(kollegaer, venner, mv) ikke kan forstå mig. De vil aaaaaldrig forstå hvordan det er at 

den man er allertættest på er så ugleset i ens hjemland. Og mange får jo også et andet 

syn på mig når de hører jeg er gift med en muslim. I hvert fald i starten. Det sætter en 

barriere op imellem os.” Helena gør her klart at hun ser de danske restriktioner på 

indvandring som en direkte indsats mod muslimer. Derfor føler hun i særlig grad at 

hendes mand, og dermed hende selv og deres søn, er uvelkomne i Danmark: ”Danskerne 

har pli nok til ikke at spørge min mand om følsomme emner, men oplever tit at de ikke 

har noget problem med at gå i kødet på mig omkring Islam, Sharia, terror mv. Jeg 

opfatter det som racisme (...)” Som reaktion på denne opfattelse af Danmark har Helana 

skiftet til svensk statsborgerskab, ”dels i arrighed, dels i håb om at kunne forbedre vores 

retsstilling i Sverige”. Modsat Patrick, som ikke tror den danske befolkning er bevidst 

om de egentlige konsekvenser af den danske udlændingepolitik, siger Helena: ”Det tror 

jeg ikke på. ALLE kender til kærlighedsflygtningene. De tror for det første bare ikke at 

det kan ramme dem selv, og deres. "Og så er det jo ikke så slemt at flytte til Sverige".” 

Her ses en stærk ‟os/dem‟-opdeling, både fra Helenas egen side, men også i det billede 

hun har af ‟de andre‟, der i hovedtræk er alle dem der ikke har oplevet konsekvenserne af 

udlændingelovens restriktioner, og derfor ikke forstår hendes livssituation.  

Til trods for at Helena har taget en endelig beslutning om ikke at slå sig ned i Danmark, 

er hun meget ‟botanisk‟ i sin beskrivelse af sit forhold til hjemlandet: ”Hjem er der hvor 

jeg hører til. Der hvor jeg ligner de andre i udseende, sprog og kultur.” ”Det er i 

Danmark jeg har mine rødder.” ”Sverige bliver aldrig mit hjem som DK er det. Kommer 

aldrig til at tale svensk som en svensker, kommer aldrig til at have deres kultur inde 

under huden, som jeg har den danske.” 

Helena har en anderledes stærk tilknytning til danske kulturelle traditioner end Patrick. 

Set i det perspektiv, indebærer hendes valg af fremtidigt hjemland et stort offer. Da hun 

bliver spurgt om hvad der skulle til for at hun ville flytte hjem, svarer hun at den danske 

befolkning ville skulle ændre indstilling. Denne opfattelse har genklang af Jean Amérys 
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beskrivelse af hvordan udviklingen i hans hjemland gjorde det umuligt at identificere sig 

med det og vende tilbage. Til trods for at Helena også bekræfter Amérys ”there is no new 

home”, ofrer hun sig for at hendes søn ”skal passe ind bedst muligt, og ikke føle sig for 

anderledes”.  

Om tabet af rettigheder, siger Helena: ”(det) betyder at jeg aldrig vil føle mig helt så tryg 

som før.” Hun understreger at tabet af rettigheder er det største tab hun har lidt og siger 

endvidere om tryghed: ”Tryghed er super centralt for mig, og det har denne oplevelse 

udfordret. Og klart er jeg mere tryg der hvor jeg hører til.” På spørgsmålet om hvorvidt 

hun kan genkende Saids beskrivelse af aktiv fastholdelse af eksilet som identitet, svarer 

hun stort ”JA” og giver et eksempel der tegner et ganske godt billede af hendes splittelse: 

”Kan huske ved et valg at jeg næsten blev bange for at socialdemokraterne skulle vinde. 

For hvem var jeg så :)?”   

 

Didde er 20 år og netop flyttet til Sverige sammen med sin kæreste for en måned siden 

efter at have boet et år i Frankrig. Hun regner med at vende tilbage til Danmark hurtigst 

muligt. Dette begrunder hun med adgang til gratis uddannelse på det sprog hun kender 

bedst, familie og venners nærhed og det forhold at hendes partner er meget glad for 

København.  

Didde er ”skuffet over regeringens politik” og beskriver Danmark som ”egoistisk” og 

”fremmedfjendsk”.  På spørgsmålet om hvorvidt hun tror den brede danske befolkning er 

for dårligt informerede om konsekvenserne af loven svarer hun at en ”uretfærdig 

mediedækning er skyld i at mange har et forvrænget fjendebillede af alle med en anden 

etnicitet”. Hun mener at ”langt de fleste sagtens kunne være venner med folk med anden 

etnicitet hvis de havde muligheden, og på en måde måske skifte mening”.  

Didde skiller statsborgerskab og fødeland meget klart ad og forklarer at ”følelsen af at 

høre hjemme et sted (...) ikke er afhængig at et stykke papir.” For hende gælder det at 

nationaliteten ikke betyder så meget, men at ”barndomsminderne, tilknytningen til 

familie og venner, madkulturen f.eks skaber tilknytningen.” 

Selvom Didde er utilfreds med den politiske og juridiske udgrænsning der ligger til grund 

for hendes eksil, siger hun:  
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”jeg prøver at passe på ikke at blive lidt for brokke agtig hele tiden, jeg syntes 

nemt man kan få sådan lidt en offer-mentalitet, så har jeg mere lyst til at forholde 

mig konstruktivt og positivt til det, samtidig med selvfølgelig at protestere over at 

man bliver tvunget ud i sådan en situation, men prøve at ændre det aktivt og 

samtidigt tage det som en oplevelse og en chance for f.eks. at lære et nyt sprog.” 

 

Didde fremstår som en person, der nægter at blive knækket af sin uønskede situation. 

Hun evner at tilpasse sig til det sted hvor hun er, og har et meget relativt og åbent forhold 

til nationalitet og hjem. Hun agter dog at vende tilbage til Danmark og det ville 

sandsynligvis påvirke hendes indstilling hvis den mulighed ikke var til stede. Om det 

hypotetiske scenario siger hun: ”Så ville jeg føle mig meget trist og vred, og uretfærdigt 

behandlet inderst inde, det betyder selvfølgelig noget for ens identitet om man har et land 

at komme tilbage til”. Her bekræfter hun den logik vi har set hos Jean Améry: ”One must 

have a home in order not to need it.” 

 

Disse tre eksempler på eksilerede danskere viser først og fremmest et bredt spektrum af 

følelser omkring eksilering og begrebet ‟hjem‟. Dette må antages i høj grad at bero på 

informanternes forskellige baggrunde og dermed udsyn: Helena føler sig specifikt 

uønsket pga. sin mands religiøse baggrund mens Patricks professionelle virke klart farver 

hans svar. Didde har, med sit korte ophold i Sverige, et mindre etableret liv i landet og 

overvejer ikke at blive der, selvom hun i princippet kan se sig selv falde til mange steder. 

Hendes plan om at vende tilbage synes i høj grad praktisk baseret, og afspejler 

sandsynligvis tilmed den udvikling i mulighederne for at vende hjem som er skitseret 

ovenfor.   

I diskussionen af national tilknytning nævner de tre i varierende grad en tilknytning til 

steder, traditioner, mad, sproget, børneprogrammer, fodboldlandsholdet, etc. Disse kan, 

ifølge Brubaker, ses som elementer af noget nationalt funderet, hvadenten de for den 

enkelte er ensbetydende med at være dansk eller ej. Helena udtrykker en klarere bevidst 

national identitet end de andre, men det faktum at hun alligevel har frasagt sig sit danske 

statsborgerskab og planlægger at blive i Sverige viser to ting; dels lever hun i høj grad et 

transnationalt liv, hvor hendes tilknytning strækker sig over nationale grænser, dels 
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adskiller hun statsborgerskabet som repræsentant for demokratiske rettigheder fra 

fødelandet som istedet udgør kimen i hendes emotionelle og erfaringsmæssige 

tilknytning. Dette forhold formulerer Didde ligeledes klart, og Patrick fremhæver netop 

”et ben i to forskellige lande” som en del af sin identitet. I dette pespektiv fremstår det 

som om at det umiddelbare tab af materielle, praktiske forhold ikke udgør et graverende 

tab for informanterne. De formår at fastholde de dele af deres danske identitet der er 

vigtige for dem til trods for at de ikke er bosiddende i Danmark. Naturligvis må det 

antages at spille ind at den geografiske nærhed letter dette forhold, da de alle har jævnlig 

fysisk kontakt med Danmark, men det er endvidere sandsynligt at dette forhold afspejler 

en generel transnational identitet hos de adspurgte, der alle har dannet par med deres 

ægtefæller/kærester over grænser.  

Rettigheder spiller en central rolle. Helena har skiftet statsborgerskab for at optimere sin 

retsstilling, mens Patrick vil vælge dansk statsborgerskab til sine børn alene baseret på de 

rettigheder det indebærer. Didde svarer at hun sagtens kunne skifte til svensk 

statsborgerskab, da det ville sikre hende ”ca de samme rettigheder”. Dette viser at 

rettigheder er vigtigere for informanterne end det danske statsborgerskab i sig selv.   

Helena omtaler sit hjemland i botaniske vendinger og viser hermed en opfattelse af 

national identitet som noget – så at sige – territorialt rodfæstet. Didde nævner ligeledes at 

hun føler sig hjemme der hvor hun er født og opvokset, men understreger at hun ligeså 

godt kunne føle sig hjemme et andet sted hvis hun ”bor der lang nok tid”. Hun nævner 

som eksempel at hun følte sig ”vældigt godt hjemme” i Frankrig, hvor hun har boet i et 

år. Patrick omtaler dansk identitet som en social konstruktion og afviser dermed den 

sedentariske ontologi, som Liisa Malkki ligeledes kritiserer, men samtidigt siger han at 

han føler sig knyttet til særligt nogle mennesker, men også nogle steder og traditioner i 

Danmark. Hans grundlag for at sige, at han ville kunne føle sig hjemme i andre lande end 

sit fødeland, er at han har ”mange gode venner alle mulige andre steder i verden”.  

Hermed knytter Patrick sit sociale liv til følelsen af hjem. Didde lægger sig i forlængelse 

af denne opfattelse idet hun pointerer at hun er forsigtig med at udtrykke fællesskab med 

en gruppe hun ikke kender personligt. Hun siger at hun har sympati for andre danskere i 

samme situation som hende selv, men at ”nationalitet altid er underordnet folks 

personlighed”.  
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Blandt de tre er der forskellige følelser omkring den danske befolknings rolle i 

forbindelse med den udgrænsning de har været udsat for. Helena føler sig bevidst 

diskrimineret og udstødt, mens Patrick tror der er tale om ignorans med hensyn til 

konsekvenserne af den førte danske udlændingepolitik. Didde siger at hun tror mange 

”slet ikke er klar over konsekvenserne” og placerer et stort ansvar hos medierne for at 

skabe et ”forvrænget fjendebillede”. Dette ændrer dog ikke ved at hun har det svært med 

den danske befolkning: ”jeg kan jo ikke forstå hvordan så mange kan stemme på en 

sådan regering, så mange gange, og hvordan sådan et priviligeret folk, kan blive så 

egoistiske og fremmedfjendske.”   

 

En diskussion af resultaterne. 

Der er udfra det ovenstående ingen tvivl om at den eksilering Danmark i disse år 

gennemfører overfor egne statsborgere, har konsekvenser for deres forhold til landet. 

Spørgeskemasvarene og de kvalitative interviews viser en tendens til at både forholdet til 

det danske statsborgerskab samt opfattelsen af Danmark som fødeland og hjemland 

påvirkes. På baggrund af den udgrænsning og eksilering svarpersonerne har oplevet 

omtales Danmark i mange negative termer. Skuffet, flov og pinlig bliver nævnt af mange, 

mens vrede, afmagt, magtesløshed, splittelse, bitterhed og undren også beskriver følelser 

der vækkes hos den enkelte. Man føler sig udstødt, fordrevet, fremmedgjort, tilintetgjort, 

ligeglad, uønsket og som andenrangsborger, mens dansk politik og den folkelige 

opbakning bag denne beskrives som alvorlig, foruroligende, racistisk, nedværdigende, 

egoistisk, helt forkert, xenofobisk, udlændingefjendtlig, militaristisk, diskriminerende, 

indskrænket, uempatisk, arrogant, trist og grov. Flere skammer sig og stoler ikke på det 

danske system, der forbindes med foragt for mangfoldighed og uvidenhed og der spørges: 

hvor er friheden? Mange beskriver disse følelser som en udvikling fra at tænke på 

Danmark som det bedste land i verden og noget man i meget vid udstrækning var stolt af. 

Flere siger at de stadig elsker Danmark og de mange gode ting de forbinder med deres 

hjemland, men udgrænsningen specifikt og den politiske udvikling generelt har skuffet og 

såret dybt. 

 



 21 

Spørgeskemaet og de tre interviews viser en generel tendens til at tænke transnationalt og 

være i stand til både praktisk og følelsesmæssigt at tilpasse sig forskellige steder udenfor 

Danmark. I en globaliseret tid med behov for multinationale kompetencer kan man 

spørge om Danmark som international spiller ikke udelukker borgere der kunne bidrage 

til samfundet på endog meget positiv vis? Det er her relevant at nævne, at der for at 

kunne opnå familiesammenføring efter EU-reglerne også stilles krav til indkomst. Det er 

rimeligt at antage at mennesker, der tvinges til at flytte deres liv over en national grænse 

med alt hvad det indebærer af praktiske, følelsesmæssige og ikke mindst økonomiske 

prøvelser, og for hvem det lykkes at holde sammen som familie/par og, for manges 

vedkommende, klare uddannelse eller karriere over grænser, er ressourcestærke personer, 

på det økonomiske såvel som på det personlige plan. Endvidere rejser det faktum at de 

pågældende eksileredes mulighed for at vende tilbage til Danmark blot er et spørgsmål 

om tid, endnu et spørgsmålstegn ved formålet med de strabadser de skal igennem. Her er 

det imidlertid ydermere interessant at se på hvor mange der rent faktisk vælger vejen 

tilbage til det land, der afviste dem. Ifølge tilgængelig data er det et mindretal, der vælger 

denne løsning (Kornum 2007; nærværende undersøgelse), og dermed kan man diskutere 

om ikke Danmark som samfund selv er ansvarlig for at miste ressourcestærke og 

kompetente borgere?  

Undersøgelsen viser at mange oplever at deres følelse af tilknytning til Danmark aftager, 

hvilket er interessant i det perspektiv at restriktionerne på indvandring i høj grad 

understøttes af en politisk diskurs om at bevare danskheden
14

. Enkelte informanter siger 

at eksileringen har styrket deres tilknytning til hjemlandet og bevidstheden om at være 

dansk, men hovedparten oplever den modsatte reaktion. Det er interessant at spørge i 

hvor høj grad det politiske Danmark har overvejet disse følgevirkninger, særligt hvis 

tendensen spredes blandt befolkningen på et mere generelt plan. Dette forhold kan 

nærværende undersøgelse ikke kaste lys over, men diskussionen om konflikter mellem 

den politiske virkelighed og samfundets udvikling på andre niveauer er væsentlig. I 

forlængelse heraf kan nævnes James Hollifields ”liberale paradox”, der beskriver den 

konflikt der opstår mellem den konventionelle nationalstats interesser for at beskytte 

                                                 
14

 Se fx Dansk Folkepartis hjemmeside: ”I Dansk Folkeparti er vi stolte af Danmark; vi elsker vort 

fædreland, og vi føler en historisk forpligtelse til at værne om landet, folket og den danske arv.” 

http://danskfolkeparti.dk/Vores_grundlag_.asp#again 17/11-2009.  

http://danskfolkeparti.dk/Vores_grundlag_.asp#again
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homogenitet indenfor eget territorie og ”the trading state”
15

 og dermed økonomisk 

åbenhed. Hollifield siger at denne situation er uundgåelig, da  ”migration and trade are 

inextricably linked – two sides of the same coin.” (Hollifield 2007, 65). Hans iagttagelse 

beskriver i høj grad det rum der opstår mellem EUs åbne og Danmarks lukkede grænser, 

og som danskerne i Sverige befinder sig i.  

 

Konklusion. 

At se et nutidigt dansk eksil i Sverige i forhold til jødernes skæbne under 2. Verdenskrig 

er næsten uforskammet. Eller er det? Der er ingen tvivl om den utroligt store forskel på 

de to situationer, men samtidigt understreger sammenstillingen at der for danskerne i 

Sverige er tale om et eksil. Og udgrænsningen er forårsaget af hjemlandet, en moderne 

nationalstat.  

Det danske eksil er kendetegnet ved at være ikke-voldeligt og potentielt temporalt. Men 

tilbagevendingsgraden vidner om at den nok så fredelige eksilering sætter sine spor hos 

de berørte, hvoraf en stor andel vælger Danmark fra som fremtidigt hjemland. Den 

uventede oplevelse af at blive afvist af sit hjemland afføder stærke følelsesmæssige 

reaktioner og overordnet set kan man sige at Vertovecs hypotese ‟Identity-Borders-

Orders‟ bekræftes. Ændringer i både ‟Borders‟ og ‟Orders‟ genererer klar påvirkning af 

identitet, hvadenten man taler om en sådan i national eller anden form. 

Den transnationale eksistens udgør en tydelig tendens blandt både spørgeskemasvarene 

og de tre interviewpersoner, men det betyder ikke nødvendigvis at en botanisk ontologisk 

opfattelse af hjemlandet ikke er væsentlig for nogle. Jean Amérys hypotese ”there is no 

new home” tilbagevises bredt set, men selv hos Helena, hvis forhold til Danmark 

bekræfter Améry, ser vi en evne til at eksistere og fungere henover grænsen mellem 

rettigheder og identitet. Dermed kan man ikke blot erstatte det nationale med det 

transnationale. Begge bør medtages i en vurdering af tilknytning og i nærværende 

undersøgelse er det væsentligt at anerkende at eksistensen af en national diskurs både 

politisk og hos nogle informanter i en vis grad bekræfter det nationale som et vilkår.  

Den empiriske data viser en tydelig bevidst adskillelse af den retslige og den 

følelsemæssige tilknytning til Danmark, hvilket yderligere nuancerer begrebet tilknytning 

                                                 
15

 Hollifield 2007, side 65. Reference til Richard Rosecrance 1986. 
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og understøtter Kastoryanos adskillelse af samme elementer. Placeringen af identitet i 

hjemlandet og rettigheder i eksilet bekræfter endvidere den transnationale platform, der 

udgør mange menneskers base idag. Der er her en tydelig konflikt med visse nationale 

stemmer, der høres både i Danmark og mange andre nationalstater, og som søger at 

værne om en sammenhængskraft der opfattes som afhængig af bl.a. etnisk homogenitet. I 

nærværende sammenhæng er det ikke muligt at kaste lys over et evt. tab i en større skala, 

men det er væsentligt at rejse spørgsmålet om hvilke negative konekvenser afvisningen af 

egne statsborgere med transnationale kompetencer kan få for den enkelte nationalestat i 

en globaliseret virkelighed.  
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Bilag 1: Resultater af spørgeskemaundersøgelsen. 

 

Hvad betyder det at være dansk? 
 

Dette spørgeskema er del af en undersøgelse af national identitet hos danskere, der pga. 

den danske udlændingepolitik er nødt til at bosætte sig i Sverige med deres udenlandske 

ægtefælle.  

Du er udvalgt til at deltage i denne undersøgelse fordi du har været nødt til at flytte fra 

Danmark pga. din ægtefælles nationalitet. Det tager ikke lang tid at besvare 

spørgsmålene. Tak for din tid.  

 

1. Om dig. 

 

Er du født og opvokset i Danmark? (Sæt kryds)  Ja  96%   Nej  4% 

 Hvis nej, hvor er du født og opvokset?  

Én person (med norsk far og dansk mor) boede i Norge til hun var 15, men har 

siden boet i Danmark.  

 

Alder (skriv tal): 29,52 år 

 

Køn (sæt kryds):  Mand 20%  Kvinde 80%  

 

Har du børn (sæt kryds)?   Ja 44%  Nej 56 %   

Hvis ja, bor de(t) hos dig?  Ja ____ Nej ____ Hvor gamle er de(t)? _____ år 

 

Hvor længe har du boet i Sverige (skriv tal)?  2  år og  6  måneder 

 

Taler du svensk (sæt kryds)? Ja  40%  Nej  8%  Kun lidt  52%  

 

Arbejder du (sæt kryds)? Ja  84%  Nej  16%  

Hvis ja, hvor (sæt kryds)?: Danmark  81 %  Sverige 19 %  Et tredje land __ 

 

Studerer du (sæt kryds)? Ja  36%  Nej  64% 

Hvis ja, hvor (sæt kryds)? Danmark  78%  Sverige  22%  Et tredje land ___     

 

Hvor ser du og din partner jer selv om 5 år (sæt kryds)?  

Danmark  32%  Sverige  40%  Et tredje land  16%  Ved ikke:  12% 

 

 

 

2. Dit liv i Sverige og Danmark (angiv i procent fordelingen mellem de to lande): 

 
Jeg foretager dagligvareindkøb i Danmark: 

      0-25%: 88%  26-50%: 12% 51-75%: 0% 76-100%:    0% 

og Sverige 0-25%:   0%  26-50%:   8% 51-75%: 4% 76-100%:  88% 
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Jeg benytter sundhedssystemet i Danmark: 

                  0-25%: 52% 26-50%: 12% 51-75%: 4% 76-100%: 32% 

   og Sverige 0-25%: 32% 26-50%: 12% 51-75%: 4% 76-100%: 52% 

  

 

Jeg køber håndkøbsmedicin i Danmark: 

                 0-25%: 40% 26-50%: 44% 51-75%: 4% 76-100%: 12% 

             og Sverige 0-25%:  12% 26-50%: 40% 51-75%: 8% 76-100%: 40% 

 

Jeg ser TV på danske kanaler 0-25%: 24% 26-50%: 24% 51-75%: 12% 76-100%: 40% 

     og svenske kanaler 0-25%: 40% 26-50%: 32% 51-75%:    4% 76-100%: 24% 

 

Jeg følger med i dansk politik 0-25%: 0% 26-50%: 16% 51-75%: 20% 76-100%: 64% 

        og svensk politik 0-25%: 64% 26-50%: 32% 51-75%:  4% 76-100%:  0% 

 

Jeg er medlem i danske foreninger: 

     0-25%: 8% 26-50%: 12% 51-75%: 16% 76-100%: 36% 

     og svenske foreninger 0-25%: 36% 26-50%: 24% 51-75%: 4% 76-100%:   8% 

                 Jeg er ikke medlem af foreninger:  28% 

 

Jeg holder danske blade/aviser 0-25%: 16% 26-50%:   8% 51-75%: 4% 76-100%: 12% 

           og svenske blade/aviser 0-25%: 12% 26-50%: 12% 51-75%: 0% 76-100%: 16% 

           Jeg holder ingen blade/aviser: 60% 

 

Jeg benytter mig af kulturelle tilbud i Danmark:  

0-25%: 24% 26-50%: 48% 51-75%:   0% 76-100%:   8% 

      og Sverige 0-25%:   8% 26-50%: 32% 51-75%: 16% 76-100%: 24% 

      Jeg benytter mig ikke af kulturelle tilbud:  20%    

     

Mit sociale netværk er i Danmark: 

          0-25%:  4% 26-50%: 28% 51-75%: 24% 76-100%: 44% 

       og Sverige 0-25%: 48% 26-50%: 36% 51-75%: 12% 76-100%:   4% 

Hvor stor en del af dit netværk i Sverige udgøres af danskere i Sverige? 

     0-25%: 36% 26-50%: 24% 51-75%:   4% 76-100%: 36% 

 

Føler du fællesskab med andre danskere i samme situation som dig?  

     Ja 60% Nej 0% I nogen grad 40% 

 

Føler du fællesskab med andre danskere i almindelighed?   

     Ja 28% Nej 4% I nogen grad 68% 

 

 

3. Hvad savner du mest i Danmark (sæt gerne flere krydser)?:  

 

    92%   Min familie og mine venner 
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    32%    Sproget 

 

      8%  Maden  

 

    60%  At kende samfundsstrukturen og forskellige instanser 

 

    16%   Traditioner og helligdage 

 

    24%     Andet, beskriv: ”savner ikke noget”, ”samhørighed – ikke at føle sig 

fremmed”, ”delebørn”, ”økologi”, ”fleksibilitet, fx at kunne deltage i aftenaktiviteter i 

Kbh”, ”naturen”. 

 

 

4. I hvor høj grad vurderer du at den danske udlændingepolitik har påvirket dit 

forhold til Danmark, det danske statsborgerskab og det at være dansk (sæt ét 

kryds)?  

 
     84% I høj grad 

 

     16% I nogen grad 

 

       0% Det har ikke haft nogen påvirkning – mit forhold er det samme som før 

 

Hvis du har placeret dit kryds i en af de to øverste svarmuligheder, beskriv da hvordan 

den danske udlændingepolitik har påvirket dit forhold til Danmark, statsborgerskabet og 

det at være dansk: 

 

(For en opsamling af de afgivne svar, se opgaven side 20) 

 

 

Dit forhold til Danmark før og nu. 

I de følgende spørgsmål skal du ved afkrydsning angive hvad det er sandt henholdsvis før 

og efter din flytning fra Danmark. Du må gerne sætte krydser i både ‟før‟ og ‟efter‟ – 

eller helt undlade at sætte kryds hvis udsagnet slet ikke passer på dig. 

 

5. Hvad regner du for vigtigt i forbindelse med at være dansk (sæt gerne flere 

krydser): 

 

Før    Efter 

 

84%    64% Det danske velfærdssystem 

 

88%    64%  Demokrati 

 

72%    56% Dansk humor 
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28%    24% Det danske køkken 

 

56%    36% Åbenhed overfor fremmede 

 

12%      8% Kulturel enshed 

 

28%    20% Danske kulturskatte, fx. Den Lille Havfrue og Den Gamle By 

 

28%   28% At samles om danske sportspræstationer 

 

24%     8% Andet, angiv: ”retssikkerhed”, ”åbent hjerte for folk i nød”, ”humanisme”, 

”tæt på familien”, ”foreningstradition”, ”brokkementalitet (savner der ikke!)”.  

 

 

6. Hvor vigtigt er det for dig at have dansk statsborgerskab? 

 

Før    Efter 

 

  0%    12%  Jeg foretrækker et andet statsborgerskab 

 

24%    20%  Jeg er ligeglad hvilket statsborgerskab jeg har 

 

60%    64% Det er vigtigt 

 

20%    12%  Det er af afgørende betydning 

 

 

7. Kunne du forestille dig at have dobbelt statsborgerskab hvis det var muligt? 

 

Før     Efter 

 

28%      4% Nej, aldrig. Jeg vil kun have dansk statsborgerskab 

 

48%    60% Ja, det kunne jeg godt 

 

  8%    44% For mig er dobbelt statsborgerskab den bedste løsning 

 

 

8. Skal dine børn have/har dine børn dansk statsborgerskab (sæt kryds)?  
        Ja 84%  Nej 16% 

 Hvis ja, hvorfor (sæt gerne flere krydser)? Hvis nej, gå til spørgsmål 9. 

 

Før    Efter 

 

20%      8% Det danske pas er vigtigt for følelsen af at være dansk 
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48%    40% Mine børn skal have samme statsborgerskab som mig 

 

32%    40% Det er et godt statsborgerskab at have ifm. fx. rejseaktivitet 

 

60%    72% Mine børn skal have rettigheder i Danmark 

 

20%    16% Andet, beskriv: ”De får det automatisk”, ”vi skal bo der”, ”det vigtigste er 

rettighederne”, ”jeg havde ikke overvejet spørgsmålet før”.  

 

 

9. Hvad betyder det for dig at have statsborgerskab i et bestemt land (gerne flere 

krydser)? 

 

Før    Efter 

 

44%   24% Jeg føler mig hjemme i det land 

 

68%    76%   Statsborgerskabet er et bevis på mine rettigheder 

 

48%    28%  Statsborgerskabet er en central del af min identitet 

 

20%    60% Statsborgerskabet i sig selv betyder ikke noget for om jeg føler mig 

hjemme 

 

  4%      8%  Andet, beskriv: ”jeg føler mig som en del af det land jeg bor i”, 

”stemmeret”.  

 

10. Hvad betyder det for dig at være født/opvokset i et bestemt land (sæt gerne flere 

krydser)?  

 

Før    Efter 

 

80%    48%  Jeg føler mig hjemme i det land 

 

72%    64% Mit fødeland er en central del af min identitet 

 

16%   60%      At være født i et land betyder ikke nødvendigvis noget for hvor jeg føler 

mig hjemme 

 

  4%   32% At vokse op i et land betyder ikke nødvendigvis noget for hvor jeg føler 

mig hjemme 

 

  8%     0% Andet, beskriv: ”modersmålet, dansk, er vigtigt for mig, men jeg er parat 

til at opgive det”, ”jeg kan også føle mig hjemme et andet sted”.  

 


