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Sammandrag 
Uppsatsen behandlar dansk-svensk språkkontakt i Öresundsregionen, bland annat på 

internet. Arbetet har ett tudelat syfte och huvudfrågorna har varit följande: Vilken bild får man av 
dansk-svensk språkkontakt genom Öresundsanknutna webbplatser? Vilken bild får man av 
dansk-svensk språkkontakt genom transnationella nätverkssamarbeten i Öresundsregionen? 

I ett första skede har nitton dansk-svenska webbplatser studerats och de har fördelats på tre 
kategorier: Intresseorganisationer, Utbildningsanordnare samt Information och marknadsföring. 
Kartläggningen visar att intresseorganisationer i hög utsträckning använder sig av grannspråk 
medan utbildningsanordnarna oftare har engelska som språk på webbplatsen. I kategorin 
Information och marknadsföring tycks språkvalet vara målgruppsanpassat d.v.s. svenska används 
till svenskar och danska till danskar. 

Den andra delstudien är en närstudie av ett dansk-svenskt scenkonstprojekt. Intervjuer med 
tre företrädare gjordes. Dessutom granskades material från projektets fem workshoppar. 
Intervjuerna visar att språket i sig inte är ett så stort problem. Rent praktiska saker är ofta ett 
större hinder. Om viljan till kommunikation finns så klarar man sig, bland annat genom att ta till 
olika icke-verbala kommunikationssätt för att överbrygga de eventuella svårigheter som finns.  
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1. Inledning 

De skandinaviska språken danska, norska och svenska brukar betraktas som mellanförståeliga, 
vilket innebär att talare av dessa språk kan kommunicera med varandra och behålla sina 
respektive språk. Tidigare forskning har dock pekat på att det långt ifrån alltid är så lätt i 
praktiken, även om det visat sig vara lättare i gränsområden där människor på ett naturligt sätt 
kommit i kontakt med varandra. Öresundsregionen är ett exempel på ett sådant område. Här har, 
danskar och svenskar alltid stått i förbindelse med varandra. Sedan Öresundsbron tillkom är det 
är ett område med stor integration och förflyttning av människor i form av exempelvis (arbets-) 
pendling och flyttning, vilket även medför nya möjligheter för den dansk-svenska kontakten. 
Många Öresundsbor möter numera både danska och svenska i sin vardag.  

Detta väcker frågan om vad som kommer att ske på det språkliga planet. Olika alternativ kan 
tänkas. Kommer antingen danska eller svenska att vinna terräng eller får vi en nyskapad 
blandning mellan de två språken? Det talas redan idag om t.ex. kattegattska eller öresundska. 
Kommer en sådan blandning att konventionaliseras? En allt tätare kontakt leder till att man inte 
bara möter respektive grannspråk i tal utan också i skrift. En del av de nya kontaktytorna har 
dessutom uppstått på nätet, ett medium som i hög grad är skriftbaserat. Många webbplatser har 
skapats för Öresundsregionen. Detta är av intresse då tidigare forskning visat att skriftförståelsen 
när det gäller danska är bättre än hörförståelsen (se kap. 2). Idealbilden i ett sådant här läge vore 
att en dansk eller svensk webbplats inte skulle behöva översättas eftersom besökaren kunde 
förstå och ta till sig såväl danska som svenska. Inte heller skulle man behöva ta hjälp av ett tredje 
internationellt hjälpspråk, exempelvis engelska. För att få en uppfattning om mötet mellan danska 
och svenska i Öresundsregionen har jag valt att titta närmare på ett antal webbplatser som 
förefaller vända sig till både en dansk och en svensk publik. Hur har de löst språkfrågan? En av 
webbplatserna har jag därefter närstuderat, och dessutom, via e-post, intervjuat företrädarna 
bakom densamma.  
 

1.1 Studiens upplägg och syfte 

Jag har granskat ett antal webbplatser från Öresundsregionen. Där förkommer såväl danska och 
svenska som engelska. En av webbplatserna har jag därefter närstuderat, och dessutom, via e-
post, intervjuat företrädarna bakom densamma. Jag har valt att arbeta med s.k. nya medier 
eftersom de kan bidra till nya perspektiv på gränsdragningen mellan tal och skrift. 

Undersökningen har genomförts i flera steg. Inledningsvis har jag gjort en översiktlig kart-
läggning av det skandinaviska språkbruket på internet genom att granska ett tjugotal webbplatser 
som rör Öresundsregionen. Därefter har jag genomfört en närstudie av en av webbplatserna och 
den organisation som står bakom. Det gäller ett interskandinaviskt scenkonstprojekt, Örescenen. 
Förutom att granska innehållet på dess webbplats har jag intervjuat tre av aktörerna, per e-post, 
om deras erfarenheter. När det gäller webbplatsen har jag koncentrerat mig på den utförliga 
dokumentationen av de möten som hållits. Här får man samtidigt veta en hel del om de aktivi-
teter som genomförts i projektet. Med intervjuerna ville jag försöka ge en bild av hur 
kommunikationen ser ut i praktiken. 
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Med dansk-svensk avser jag kommunikation mellan danskar och svenskar i båda riktningarna. 
Nationalitetsbeteckningar används här för språkbruk. 
I den första delstudien, dvs. kartläggningen av relevanta webbplatser i Öresundsregionen, har 

det övergripande syftet varit att ta reda på vilken bild av dansk-svensk kommunikation man får av 
webbplatser i Öresundsregionen. I denna granskning har följande frågor ställts: 

– Förekommer bägge språken på samma webbplats? 
– Om bägge språken förekommer, är det då: 

o komplementärt, på ett sätt som förutsätter att mottagaren måste förstå bägge? 
o parallellt, så att samma information ges på bägge språken? 

– Förekommer interaktiva inslag där dansk och svensk dialog blandas? 
– Förekommer engelska och vilken roll spelar i så fall det språket? 

När det gäller närstudien av scenkonstprojektet Örescenen har det övergripande syftet varit att 
skapa en tydligare bild av dansk-svensk kommunikation i transnationella nätverkssamarbeten i 
Öresundsregionen. Här utgår jag från nedanstående frågor: 

– Hur verkar interaktionen mellan danska och svenska mötesdeltagare ha fungerat enligt 
den mötesdokumentation som görs på webbplatsen? 

– Vilka erfarenheter har de tre intervjuade aktörerna av att arbeta gränsöverskridande i 
Öresundsregionen?  

– Viken roll spelar grannspråksförståelsen som hinder och möjlighet för kommunika-
tionen?  

– Vilka attityder har man till grannspråkskommunikationen? 
– Hur kommunicerar man? 
– Vilka språkval görs och varför? 

1.2 Disposition 

I det följande redogör jag för de olika stegen i undersökningen i var sitt kapitel. Jag inleder 
emellertid den fortsatta framställningen med en redogörelse i kapitel 2 över tidigare forskning 
kring interskandinavisk språkförståelse i allmänhet och om grannspråksförståelse i Öresunds-
regionen i synnerhet. I kapitel 3 tar jag så upp kartläggningen av dansk-svenska webbplatser. 
Kapitel 4 är en granskning av Örescenens webbplats, genom de refererade workshoppar som 
hållits inom projektet. I kapitel 5 redogör jag för intervjuerna med tre av Örescenens företrädare. 
Kapitel 6, slutligen, är en sammanfattande diskussion. 
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2. Tidigare forskning 

På grund av de stora likheterna mellan danska, norska och svenska brukar man räkna dem som 
mellanförståeliga, och vi brukar tala om dem som grannspråk. Det innebär att den som talar 
svenska i princip har möjlighet att använda svenska också med danskar och norrmän och räkna 
med att bli förstådd. Detta kallas, efter Haugen (1972 s. 216 [1966]) refererat av Ridell (2002 
s.18).  

En av de bärande tankarna när man talar om grannspråksförståelsen är de av Dahlstedt 
(1980) lanserade begreppen primär språkgemenskap och sekundär språkgemenskap som används för att 
benämna och beskriva den nordiska språksituationen. Den primära nordiska språkgemenskapen 
omfattar förstaspråkstalare av något av de skandinaviska språken svenska, danska eller norska 
och dessa kan då kommunicera på sitt förstaspråk. Den sekundära nordiska språkgemenskapen 
blir då den mellan förstaspråkstalare av något av de övriga språken i Norden (främst finska, 
isländska och färöiska), då de måste gå via ett skandinaviskt språk för att kunna delta i den 
skandinaviska kommunikationen.  

Tidigare forskning har främst varit inriktad på att mäta den direkta språkförståelsen, inte 
minst i arrangerade testsituationer (se nedan). Man har också forskat om vad som händer i 
autentiska situationer och de språkval som görs. En vanlig föreställning är att det uppstår ett slags 
“skandinaviska”, när man kommer i tätare kontakt med varandra. I denna undersökning 
intresserar jag mig för den primära språkgemenskapen eftersom den gäller kommunikationen i 
Öresundsregionen. Jag kommer här att ge en översikt över den tidigare forskning som finns på 
området och då främst den som rör språkförståelse och semikommunikation. Jag börjar med att 
referera vad vi vet om dansk-svensk språkförståelse från några större kartläggningar av 
grannspråksförståelsen. Därefter kommer jag in på några aktuella undersökningar om själva 
regionen. 

2.1 Grannspråksförståelse, den generella bilden   

Den tidigare forskning som funnits har mest fokuserat på den faktiska språkförståelsen, uppmätt 
i olika testsituationer. Øivind Maurud (1976) genomförde en undersökning av skandinaviska 
rekryters grannspråksförståelse i början av 1970-talet. Han studerade endast unga män från 
huvudstadsområdena i Danmark, Norge och Sverige. Detta medför att Osloborna och 
Köpenhamnsborna, allt annat lika, på grund av geografiska faktorer har haft bättre möjligheter att 
komma i förbindelse med sina grannspråk än vad folk från Mälardalsregionen har. Därmed kan 
de också ha lärt sig att förstå, något som folk från Mälardalen inte har haft möjlighet till.  

Resultatet visade att norrmännen var bäst på att förstå sina bägge grannspråk, danskarna näst 
bäst och att svenskarna var sämst. Särskilt visade sig förståelsen mellan danska och svenska vara 
problematisk, allra mest från svenskarnas sida. Resultatet visade också att förståelsen i skrift är 
mycket bättre än den i tal (Maurud 1976 s. 141). Enligt Maurud tyder resultatet, som också 
omfattade enkätdata, på att: “vaner og holdninger har vel så mye å bety for nabospråksforståelse 
som rent språklege forhold, ...”(s. 142). Han poängterade med andra ord attitydernas betydelse 
för språkförståelsen. 
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Delsing och Lundin Åkesson (2005) genomförde inom ramen för projektet Internordisk 
språkförståelse i en tid med ökad internationalisering en undersökning för “att mäta och värdera den 
faktiska språkförståelsen av de skandinaviska språken i Norden” (s. 7). Med studien avsåg man att 
belysa frågan om språkförståelse ur tre skilda vinklar, nämligen tidsperspektiv, andra-
språksperspektiv och kontaktperspektiv. Totalt omfattade undersökningen 1095 elever i 
Skandinavien och 711 elever från övriga Norden, det vill säga Finland inklusive det helt svensk-
språkiga Åland, Island, Färöarna och Grönland (s. 50f). Delsing & Lundin Åkesson genomförde 
tre olika tester: 1) ett hörförståelsetest i form av fingerade nyhetsuppläsningar, 2) ett läsför-
ståelsetest samt 3) ett hörförståelsetest i form av en videosekvens ur underhållningsprogrammet 
“Vem vill bli miljonär?” till vilket det ställts öppna innehållsfrågor. Förutom danska, svenska och 
norska testade man även engelsk läs- och hörförståelse på motsvarande sätt. På varje deltest 
kunde man få maximalt 10 poäng. De skandinaviska ungdomarna testades på sina respektive två 
grannspråk. Till skillnad från Maurud (1976) undersökte Delsing och Lundin Åkesson inte bara 
Skandinavien utan hela Norden eftersom de ansåg det rimligt att anta att språkförståelsen kunde 
variera mellan områden med grannspråkskontakt, till exempel gränsområden, respektive på längre 
avstånd från gränsen (s. 26f). Delsing & Lundin Åkesson önskade också ett bredare urval 
testpersoner än Maurud som enbart testade män med medborgarskap i något av de skandinaviska 
länderna. Genom att bredda urvalet fick Delsing & Lundin Åkesson även möjlighet att testa 
kvinnor och personer med icke-nordisk bakgrund. Ett sådant val kanske också kan spegla dagens 
samhälle på ett adekvat sätt. 

Undersökningen gällde alltså grannspråksförståelse i tal och skrift. I tabell 1 nedan återger jag 
resultaten för dansk-, norsk och svensktalande.  

Tabell 1. Hörförståelse och läsförståelse. Skandinaver (inkl. invandrare). Enligt Delsing & Lundin Åkesson 2005:77, 
tabell 4:24 (Här i procent, siffrorna avrundade uppåt till hela tal) Videotestet ej med. 

 Testland Danska språket Svenska språket Norska språket 

 Danmark 
   talad 
   skriven 

  
27 % 
63 % 

 
35 % 
73 % 

 Sverige 
   talad 
   skriven  

 
19 % 
55 % 

  
56 % 
56 % 

 Norge 
   talad 
   skriven  

 
41 % 
77 % 

 
69 % 
74 % 

 

Som framgår av tabell 1 är det norrmännen och svenskarna som, åtminstone vad det gäller tal, 
kan förväntas förstå varandra bäst. Förståelsen är dock klart asymmetrisk och norrmännen verkar 
förstå svenska (69 %) bättre än vad svenskarna (56 %) förstår norska. Allra svårast kan man 
förvänta sig att förståelsen är mellan danska och svenska, även här med en viss asymmetri (jfr 
Maurud, 1976). Danskarnas förståelse av svenska hamnade på 27 % rätt, och svenskarnas för-
ståelse av danska på bara 19 %. Liksom tidigare visats (Maurud, 1976) var läsförståelsen överlag 
bättre än hörförståelsen. I synnerhet när det gäller danskan är skillnaden stor, då danskarna 
förstod 63 % av skriven svenska och 73 % av skriven norska, medan hörförståelsen var mindre 
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än hälften så god mätt i procent. Norrmännen å sin sida förstår sina grannspråk genomgående 
bättre än svenskar och danskar. Norrmän (77 %)och danskar (73 %) förstår varandras skriftspråk 
bättre än de förstår skriven svenska (74 % respektive 63 %). Den goda ömsesidiga förståelsen av 
danskt och norskt skriftspråk torde kunna bero på de starka historiska band som finns mellan 
skriven danska och norskt bokmål till följd Danmarks långvariga politiska makt över Norge. 
Under lång tid skedde all skolundervisning i Norge på danska. 

Grannspråksförståelsen har försämrats sedan Mauruds undersökning på tidigt 1970-tal. Mest 
har danskarnas förståelse av svenska försämrats. Delsing & Lundin Åkesson (s. 148) 
sammanfattar sina slutsatser på följande vis: “Ja, språket håller ihop Norden, men inte lika bra 
som för trettio år sedan.” Ibland uttrycks farhågor för att nordbor ska gå över till engelska istället 
för att använda skandinaviska språk. Vad gäller förståelsen av engelska visade det sig att alla 
skandinaver förstod engelska bättre än de skandinaviska testspråken (s. 92, tab. 4:27). 
Uppgifterna gäller resultatet av både tal och skrift. 

Delsing & Lundin Åkesson valde att studera olika orter med antagandet att förståelsen skulle 
vara bättre i gränsområdena vilket också visade sig stämma i huvudsak (Delsing & Lundin 
Åkesson, 2005 s. 65). Sålunda var Malmöborna signifikant bättre på danska (50,8 % på testet i sin 
helhet) än vad stockholmarna var (34,6 % på testet i sin helhet) Däremot var förhållandena 
annorlunda i Danmark där köpenhamnarna inte förstod svenska bättre än århusianerna [så!] 
gjorde. Delsing & Lundin Åkesson menar att detta skulle kunna bero på bristande intresse för 
undersökningen och/eller för svenskarna från köpenhamnarnas sida (s. 146f). Liksom Maurud 
understryker de här attitydernas roll i sammanhanget. 

2.2. Grannspråksförståelse i Öresundsregionen 

Som vi kan se av Delsing & Lundin Åkesson är grannspråksförståelsen bättre i områden där man 
verkligen kommer i kontakt med sina grannspråk. Åtminstone gäller detta för svenskarnas del 
även om det är mer osäkert när det gäller danskarna. Uppgifterna om kontakt visar också att 
svenskarna i Malmö haft betydligt mer kontakt med danska än vad andra svenska grupper haft 
och att skillnaden mellan folk i Köpenhamn och i Århus inte är lika stor.  

Kontakt ger dock inte bara bättre förståelse, utan aktualiserar också frågan om huruvida man 
anpassar sig till grannspråket eller inte. 

Teleman (2001 s. 25ff.) skisserar fyra möjliga scenarier för den framtida språkutvecklingen 
kring Öresund. Det ena är en form av “individuella strategier” som går ut på att man i regionen i 
tort sett kan förstå varandra, men att talarna i varje given situation gör olika anpassningar för att 
underlätta kommunikationen såsom att exempelvis använda synonymer eller gå ner i taltempo för 
bli tydligare.  Detta skulle vara i stort som idag men med den skillnaden att fler skulle bli vana vid 
grannspråkskommunikation och förståelsen därmed skulle öka. Ett andra alternativ skulle vara att 
danskan påverkar den talade svenskan i regionen och vice versa för danskan (a.a.), en väg vore att 
det uppstår ett “konventionaliserat hjälpspråk”, öresundska utöver danska och svenska (a.a. 
s.-25ff). I en sådan öresundska skulle vissa bestämda ord bytas ut mot gemensamma synonymer 
under påverkan från både danska och svenska. Exempelvis skulle spörsmål kunna användas för 
fråga på bägge sidor om sundet. Det skulle på sikt även gälla skrift. Ytterligare ett scenario skulle 
vara att vi får antingen danska eller svenska som regionens huvudspråk.  Av dessa fyra 
möjligheter har jag – i likhet med Teleman – främst utgått från tanken om olika individuella 
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anpassningsstrategier och använder mig då av termen ”öresundsk” för att beteckna inte bara 
språkliga – utan även kulturella aspekter av Öresundsregionen snarare än det hjälpspråk Teleman 
(a.a.) åsyftar. 

Ulla Börestam (2007) har i en intervjustudie undersökt de språkval som icke-nordiska 
invandrare gör när de efter att ha kommit till ett av länderna i Öresundsregionen flyttat till det 
andra. Utifrån de iakttagelser som gjorts där har informanterna delats in i språktänjare respektive 
språkbytare. Språktänjarna kommunicerar med andraspråket som grund och ackommoderar i 
skiftande utsträckning till grannspråket efter vad situationen kräver. Språkbytarna däremot byter 
ut andraspråket mot det andra landets genom att lära sig det nya språket helt och hållet för att 
sedan använda det som andraspråk. Studien tyder på anpassning, men att olika individer gör olika 
val. 

Karin Ridell (2008) har studerat språklig ackommodation i naturliga samtal mellan danska 
pensionärer och svensk vårdpersonal inom äldrevården i en dansk kustkommun invid Öresund. 
Syftet med studien var att studera hur språklig “[...] förståelse, samförstånd och gemenskap kan 
skapas och visas” (Ridell 2008:13) i den studerade grannspråksmiljön. Ridell följde interaktion 
mellan tre vårdbiträden och sammanlagt elva pensionärer. Dessutom ingick samtal där tre andra 
vårdbiträden deltog. Totalt spelades 729 minuter, det vill säga mer än 12 timmar in på video (s.-
42). Genom att studera naturligt förekommande samtal kan man bilda sig en uppfattning om hur 
förståelsen verkligen ser ut och fungerar i motsats till den artificiella situation som ett 
förståelsetest utgör. Samtalen transkriberades och analyserades för att graden av anpassning skulle 
kunna kartläggas. Ridell använde fem språkliga nivåer i den övergripande analysen av 
vårdbiträdenas tal. Dessa kategorier var idiomatik, ordföljd, lexikon, morfologi och uttal. I ana-
lysen delades yttrandena upp i olika ordsegment. Varje analyserat segment indelades sedan i 
någon av kategorierna danskt, svenskt, blandat, språklig kompromiss, endast skånskt, skånskt och 
danskt men inte standardsvenskt eller varken danskt eller svenskt (Ridell 2008:199). Resultatet av 
analysen visade att det till största delen rörde sig om ett gemensamt språkgods för danskan och 
svenskan. Här går det alltså inte att avgöra om anpassning har skett eller inte. Detta gällde samt-
liga nivåer utom uttalsnivån (Ridell 2008: 201). Uttalsnivån är enligt Ridell den nivå som är av-
görande för hur ordsegmentet uppfattas och där har ”[...] svenska (med skånsk accent) […]” (a.a. 
s. 199) varit vanligast. Vidare menar Ridell att den stora andelen gemensamt språk visar på hur 
stora likheter som finns mellan de båda språken.  

Analysen visade också att de tre olika vårdbiträdena hade skilda sätt att anpassa språket på. 
Detta märktes särskilt på den idiomatiska nivån (a.a. 200ff). För Lisa, det mest danskspråkiga 
vårdbiträdet, uppmättes 90 procent av dansk-svenska gemensamma uttryck. Danskspråkligheten 
tog sig även sådana uttryck som att Lisa använde danska småord i större utsträckning än de 
andra. Ridell (2008:200) menar att dessa småord (li, nå, aj sv. 'oj') (a.a.) pekade på en större 
anpassning och var “[...] en av flera markörer som indikerar att hon [Lisa] strävar efter att tala så 
danskt som möjligt. [...]”. Detta kan tyda på att Lisa i högre grad är integrerad med danskt språk 
och samhälle. Lisa är också gift med en dansk och bor i Danmark medan de andra pendlar från 
Sverige.  Ridells studie visar att den som vill och känner ett behov att anpassa sig gör så, medan 
den som inte har denna vilja avstår eller anpassar sig mindre. Ridell understryker att Norden är ett 
språkområde där man förväntar sig att bli förstådd och förstå när man talar med grannspråkiga 
och att “[...] den nordiska språkgemenskapen fortfarande lever, trots negativa resultat på 
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språkförståelsetest. Den finns när nordbor som de i denna studie behöver den […] och aktiverar 
den genom att kommunicera med varandra på sina respektive språk.” (s. 211).  

2.3 Sammanfattning 

Såsom tidigare nämnts så har mycket av den forskning som tidigare gjorts om internordisk 
språkförståelse varit inriktad på att mäta grannspråksförståelsen i rena, arrangerade testsituationer 
(t.ex. Maurud 1976 och Delsing & Lundin Åkesson 2005). Här har det visat sig att den 
ömsesidiga språkförståelsen danska-svenska överlag varit dålig. Annan forskning (Ridell 2008) 
tyder dock på att semikommunikationen har alla förutsättningar att lyckas i faktiska livet. Med 
förståelsen som grund bör man alltså kunna använda sig av sitt förstaspråk. Det gäller både skrift 
och tal, men eftersom skriften förstås bättre kan man tänka sig att förståelsen fungerar bättre i 
skrivna medier. Enligt min mening är en av fördelarna med semikommunikation att man kan 
använda sig av sitt förstaspråk och därmed också av den snabbhet i tanke och klarhet i nyanser 
som följer med förstaspråket. För att nyanserna ska uppfattas krävs dock ibland att mottagaren 
efterfrågar förtydligande, vilket i sin tur bygger på en ömsesidig vilja till kommunikation och en 
därav följande öppenhet. Semikommunikationen tillåter språkbrukaren att dra nytta av 
förstaspråkets stringens och möjlighet att uttrycka komplexa förhållanden eller sammanhang. 
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3. Översiktlig textanalys av några dansk-svenska 
webbplatser 

I det här avsnittet presenterar jag den studie som berör webbplatserna med anknytning till Öre-
sundsregionen. Jag har valt webbplatser eftersom jag förväntar mig att där används ett samtida 
språkbruk, som möjligen kan ligga närmare talspråk än skriven text publicerad i traditionella 
medier. Nedan redogör jag för hur jag samlat materialet och hur jag analyserat det. Därefter följer 
en karakteristik av de webbplatser jag undersökt varpå jag återvänder till den övergripande fråge-
ställningen gällande den dansk-svenska kommunikationen i Öresundsregionen. Följande tekniska 
termer behöver också definieras för att arbetet ska förstås bättre:  

Webbplats är enligt Svenska datatermgruppen en “webbsida eller grupp sammanlänkade 
webbsidor som innehåller information om en verksamhet eller ett ämne och som har samma 
utgivare” (Svenska datatermgruppen 2012) . 
Portal är en “webbsida eller webbsidor som huvudsakligen innehåller ingångar till ett större 
antal tjänster eller webbplatser med en gemensam nämnare“ (Svenska datatermgruppen 
2012). En portal som används i detta arbete är www.oresund.org.  
Diskussionsforum eller forum kallas ett “forum för diskussion och informationsutbyte på 
Internet” (Svenska datatermgruppen 2012). 

3.1 Material 

För att få en utgångspunkt i avgränsningen i materialet har jag inledningsvis gjort en sökning med 
sökmotorn Google på öresundsrelaterade termer och begrepp som dansk-svensk, intresseföre-
ning och Öresund. Därefter har jag för att skapa struktur och systematik vid materialinsamlingen 
följt de länkar till andra webbplatser som funnits. Detta har resulterat i att sammanlagt 19 objekt 
har studerats (tabell 2 & bilaga 1 som är en lista med alla studerade webbplatser). För att inte 
snedvrida resultatet har jag i möjligaste mån uteslutit sådana webbplatser där innehållet är av 
direkt språklig karaktär.  

3.2 Metod 

Jag kommer här att presentera mitt material enligt en kontextbaserad modell med inspiration från 
Hellspong & Ledin (1997). Med “kontextbaserad” avser jag det sammanhang i vilket texten 
verkar. Jag har adderat interaktivitet som en viktig aspekt eftersom jag studerat webbplatser som ju 
till skillnad från tryckt text också kan vara föränderliga och påverkas av användaren. 

Kategoriseringen görs efter verksamhetsslag. De verksamhetsslag jag urskiljer är följande: 
Intresseorganisation (Intr.), Utbildningsanordnare (Utb.) och Information/marknadsföring (Inf). Med 
Intresseorganisation, avser jag en organisation som företräder vissa särintressen och/eller driver 
vissa intressepolitiska frågor. Till denna kategori räknas även umgänges- eller kulturföreningar. 
Till kategorin Utbildningsanordnare räknas verksamheter inom högre utbildning såsom 
universitet och/eller högskolor, men även kurser av annat slag. Med Information/marknads-
föring avses två skilda verksamheter, dels marknadsföring av varor och tjänster av olika slag dels 
information och upplysningar från myndigheter och offentlig sektor. Två beteckningar åtskilda av 
ett bindestreck innebär att webbplatsen i fråga bär drag av båda de angivna kategorierna.   
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Nedan redogör jag för hur de 19 webbplatserna fördelas efter verksamhetstyp, det vill säga 
intresseorganisationer, utbildningsanordnare, information och marknadsföring (se bilaga 1).  

Ett viktigt begrepp i analysen är som sagt interaktivitet. Med detta menar jag de medel som 
finns för besökaren att interagera med webbplatsen. Den lägsta formen av interaktivitet är länkar 
som tar besökaren till undersidor eller andra webbplatser. Sedan finns mer kvalificerade former 
av interaktivitet som ger möjlighet till kontakt med andra besökare eller med utgivaren. Ett 
exempel på avancerad interaktivitet är ett diskussionsforum där olika besökare kan göra och föra 
tematiska diskussioner. Sociala medier som exempelvis Facebook kännetecknas av en mycket hög 
grad av interaktivitet. Att utreda hur interaktiviteten märks i texten till exempel i form tilltal och 
attityder skulle säkert vara fullt möjligt och mycket intressant och givande men det faller dock 
utom ramarna för denna studie. Här noteras alltså bara om interaktivitet förekommer eller ej. 

I tabell 2 förtecknas materialet efter webbplatsernas namn, kategori och språk.  

Tabell 2. Studerade webbplatser med kategori och huvudspråk 

 Kategori Namn Språk  

 Intresseorganisation Dansk-Skaansk Forening  DK 
  Danskt-svenskt Författarsällskap/ 

Dansk-svensk forfatterselskab  
DK-SE 

  SASS Svenskar Andra Sidan Sundet  SE 
  Svenska Gillet – dansk-svensk forening   DK 
  Ørescenen  DK-SE-ENG 
  Øresund-IT ENG 
  Øresundsdebatten  DK 

 Utbildningsanordnare Øresund Entrepreneurship  ENG 
  Øresund Environment  ENG 
  Øresund Greenhouse ENG 
  Øresund Logistics  ENG 
  Øresund Materials  ENG 
  Øresund University Network DK-SE-ENG 
 Information & marknadsföring Alt om København  DK 
  Nyhetsbyrån Nytt från Öresund NFÖ  SE 
  VisitDenmark  SE 
  Øresunddirekt.dk  DK 
  Øresunddirekt.se (Inf)  SE 
  Øresundsinfo  DK 

Nedan presenterar jag de olika webbplatserna efter vilken av de tre kategorierna de representerar. 
Vad gäller språkval kan man tänka sig följande möjligheter: 

1. Ett språk dominerar och används som huvudspråk: danska, svenska eller engelska. 
2. Språken blandas på ett komplementärt sätt som förutsätter att mottagaren förstår alla 

språken, dvs. att det är olika delar av innehållet som är exv. på danska respektive på 
svenska.  

3. Språken förekommer parallellt, dvs. samma text presenteras på olika språk i form av 
översättning. 
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3.3 Intresseorganisationer 

I kategorin Intresseorganisationer ingår totalt 7 webbplatser. De representerar olika verksam-
heter, bland annat umgänges-och kulturföreningar till exempel Svenskar Andra Sidan Sundet 
(SASS) och litterära sällskap som Danskt-Svenskt Författarsällskap. I kategorin finns tre webb-
platser med danska som huvudspråk medan endast en (SASS) har svenska som huvudspråk. 
Exempel på en danskspråkig webbplats med danska som huvudspråk är diskussionsforumet 
Öresundsdebatten. Parallellanvändning av språk finns hos exempelvis scenkonstprojektet Öre-
scenen där samma information ges på såväl svenska och danska som engelska. Ett annat exempel 
på en webbplats där båda språken används är Danskt-svenskt författarsällskap men där används 
de komplementärt för skilda ändamål, men till samma besökare som i exemplet nedan: 

Vid ett välbesökt jubileumsevenemang på Loftet i Malmö firades minnet av poeten och bildkonst-
nären Gustaf Munch-Petersen, som föddes den 18 februari 1912 (Danskt-Svenskt Författarsällskap 
2012) 

Digteren og maleren Gustaf Munch-Petersen er særdeles kendt i Danmark; 

Detta innebär att man som besökare måste kunna hantera de båda språken för att kunna 
tillgodogöra sig allt innehåll. 

I kategorin Intresseorganisation förekommer engelska som huvudspråk endast i ett fall; det 
gäller Øresund-IT. När det gäller val av huvudspråk är det tänkbart att engelska har valts på 
grund av att IT-sektorn till stor del är internationell och därmed engelskspråkig. På motsvarande 
sätt används engelska inom kategorin utbildningsanordnare då man vänder sig en internationell 
publik. 

Intresseorganisationerna utmärker sig språkligt genom att oftast använda sig av det språk 
som används av den tänkta målgruppen, det vill säga svenska till svenskar danska till danskar och 
så vidare. Intresseorganisationerna bedriver påverkan och opinionsbildade verksamhet, såväl 
genom organisationen som sådan som genom dess medlemmar.  I de här aktuella fallen gäller det 
olika aspekter av kulturellt öresundska frågor ur såväl danskt som svenskt perspektiv. Ser man till 
verksamhetsslagen i kategorin Intresseorganisationer så arbetar de med opinionsbildning och 
påverkansarbete för att inte bara verka i en region utan även vara delaktig i skapandet av den. 
Denna påverkan sker från danskt såväl som svenskt håll och ansluter sig enligt mitt sätt att se till 
Telemans (2001) tankar om ett möjligt öresundskt skriftspråk, kanske särskilt då språken används 
komplementärt som hos Danskt-svenskt författarsällskap. Som exempel på detta kan nämnas 
dels det tidigare nämnda författarsällskapet, som genom sitt intresse för språk och litteratur bidrar 
till att skapa och verka i en sådan region som Öresundsregionen ur ett gränsöverskridande 
perspektiv.  

En motvikt till detta kan vara föreningen SASS Svenskar Andra Sidan Sundet, som agerar för 
att bevaka och tillvarata intressen för svenskar som flyttat över till Danmark, alternativt har 
intresse i eller för landet. Detta intresse kan tänkas visa sig genom valet av svenska som 
huvudspråk.  Regionsskapandet dvs. viljan att skapa, stötta och manifestera Öresundsområdet 
som region kommer till uttryck genom de diskussionsforum som finns, liksom de möjligheter till 
interaktivitet som också ges. Dessa faktorer blir viktiga att ha i åtanke vid en senare jämförelse 
med de andra kategorierna i materialet.  
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Som en motsvarighet till SASS Svenskar Andra Sidan Sundet finns det danskspråkiga 
diskussionsforumet Öresundsdebatten där öresundska samhällsfrågor dryftas ämnesvis ur ett 
framför allt danskt perspektiv. Genom intresset för språk och kultur blir de då i en mening 
aktörer, som är med och skapar regionen. 

3.4 Utbildningsanordnare 

I kategorin “Utbildningsanordnare” ingår 6 webbplatser. Två av dessa är universitet eller hög-
skolor som exempelvis Øresund University Network som drivs av ett konsortium av flera 
universitet och högskolor I Skåne samt på Själland. Roskilde och Lunds universitet ingår till 
exempel i konsortiet. Här används de tre språken svenska, danska och engelska parallellt genom 
olika menyval riktade till olika målgrupper. Fyra webbplatser, samtliga under portalen 
www.oresund.org är anordnare av riktade utbildningar, till exempel “Öresund materials” som ger 
utbildningar inom materialvetenskap samtidigt som man arbetar intressepolitiskt för att främja 
forskningsrelaterade frågor. Här använder man sig nästan uteslutande av engelska då man riktar 
sig till en internationell och icke skandinaviskspråkig publik. På så vis menar jag att man verkar i 
regionen och informerar, samt bedriver opinionsbildande verksamhet och utbildning snarare än 
att vara med och skapa densamma. 

Viss parallellanvändning av olika språk förekommer, till exempel i Øresund University 
Network (www.uni.oresund.org). Här används engelska som huvudsakligt språk och budskapet 
“Welcome to Øresund University Network.” som är det första man möter på webbplatsen. Följer 
man länken “Study in Øresund” kan man intressant nog nå följande text på svenska, avsedd för 
dem som är intresserade av studier i Danmark.  “Oavsett om du är intresserad av att läsa en hel 
utbildning eller bara en enstaka universitetskurs så finns det många studiemöjligheter att välja 
mellan på de danska universiteten i Øresundsregionen.” 

3.5 Information och marknadsföring 

Den tredje kategorin har jag valt att benämna Information och marknadsföring. Den innefattar 
sex webbplatser, till exempel nöjesportalen “Alt om København” (Alt om København 2012) och 
nyhetstjänsten “Nyhetsbyrån Nytt från Öresund NFÖ” (nfo.nu). Språkvalet är antingen danska 
eller svenska. Ett undantag är Nyhetsbyrån Nytt från Øresund som är på svenska men som 
verkar rikta sig till båda dansk- och svenskspråkiga. Denna kategori kännetecknas också av en 
stor interaktivitet med exempelvis mikrobloggflöden, kopplingar till sociala medier som “ Go 
Visit Denmark på Facebook “ (Visit Denmark 2012) samt självtester av förströelsekaraktär. 

I kategorin Information och marknadsföring används oftast danska eller svenska och då till 
viss del komplementärt. Här informerar man från myndigheters och organisationers sida om 
samhällsfunktioner. Även marknadsföring och turistinformation förekommer.  

I kategorin Information och marknadsföring finns webbplatsen Öresunddirekt där dansk-
svenska respektive svensk-danska samhällsförhållanden presenteras och samhällsinformation ges 
från exempelvis danska och svenska skattemyndigheter och kommuner på ömse sidor om Öre-
sund. Webbplatsen finns i två språkversioner – en svensk och en dansk – dessa slutar på .se 
respektive .dk. Den svenska versionen riktar sig då primärt till svenskar och den danska på mot-
svarande sätt här primärt till danskar. Interaktiviteten ät också stor i form av ett frekvent bruk av 
diskussionsforum och länkar. Engelska används här parallellt genom ett eget menyval. I samma 
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kategori finns även exempelvis den danska turistbyrån Visit Denmarks webbplats som i huvudsak 
använder svenska och endast danska komplementärt till viss del, som exempelvis i färdiga formu-
lär, samt olika bokningstjänster.  

3.6 Sammanfattning  

Den verksamhet webbplatserna avser att främja styr i stor i utsträckning språkvalet, vilket då får 
till följd att språkvalet avspeglas i det uppdrag man har; riktar man sig till danskar använder man 
sig i regel av danska, svenska används till svenskar och både och till de båda grupperna. De 
webbplatser som intresserar sig för dansk-svensk kultur väljer i regel bägge dessa språk. Exempel 
på detta är Danskt-svenskt Författarsällskap Dansk-svensk forfatterselskab (2012) där båda 
språken förekommer för olika delar av innehållet. Rent pro-danska intressen företräds av Dansk-
Skaansk Forening (2012) som är helt danskspråkig men vänder sig till även till skåningar. Bakom 
detta språkval är det rimligt att anta ett ideologiskt motiv. Omvänt gäller för danska turistbyråns 
(Visit Denmark 2012) som informerar om Danmark och vänder sig till svenskar och är nästan 
helt svenskspråkig. Eftersom man förmodligen inte bara vänder sig till svenskar i 
Öresundsregionen utan i hela Sverige vill man med detta språkval rimligen förenkla för svenskar 
och uppmuntra till turism i Danmark. Engelska tycks främst användas när man riktar sig till en 
internationell och icke skandinaviskspråkig publik. 

Verksamheten styr även i hög grad innehållets utformning. Genom ett målgruppsanpassat 
språk underlättar man för den tänkta mottagaren att kunna tillgodogöra sig innehållet. Därför 
tycks man inte göra några poänger av det språkliga, eftersom man har andra intressen än just 
språkets och den språkliga praktikens egenvärde. Ett undantag från detta är Danskt-svenskt 
Författarsällskap/Dansk-svensk forfatterselskab, som genom sin litterära karaktär intresserar sig 
just för språket och dess användning. 

Maurud (1976) samt Delsing och Lundin Åkesson (2005) har visat att skrift är lättare att 
förstå än tal. De senare menar också att det geografiska avståndet till gränsen har en inverkan på 
språkförståelsen samt även på inställningen till grannspråk och grannlandskultur. Kommunika-
tionen underlättas av att avsändaren inte behöver översätta det som skrivs eftersom man kan 
förvänta sig att bli förstådd i skrift på sitt förstaspråk på bägge sidor av sundet. Man skulle kunna 
tänka sig att en fråga ställd på det ena språket får svar på grannspråket på en webbplats från kate-
gorin Intresseorganisation.  I de fall där engelska dominerar är det däremot tänkbart att kom-
munikationen i högre grad uppmuntras till att ske på engelska. 

Såsom framgått av redogörelsen hittills tycks språket i sig inte utgöra något större hinder för 
kommunikationen då man använder det eller de språk som man i varje given situation finner 
lämpligast för att förmedla budskapet. De som vill använda grannspråk, exempelvis intresse-
organisationerna och webbplatserna under kategorin Information och marknadsföring, tycks 
alltså göra det, eftersom de ser ett egenvärde i den språkliga praktiken genom sitt uppdrag inom 
kultur- och samhällsliv och man kan fundera på om de tänker sig att webbplatsbesökarna också 
ska dela detta intresse.  

På webbplatserna i kategorin Utbildningsanordnare vill man i högre utsträckning förmedla 
ett budskap och information än verka för ett gemensamt intresse. Dessutom förefaller man rikta 
sig till en bredare publik än en enbart skandinaviskspråkig. Därmed undanröjer man på så vis 
potentiella språkliga hinder och kan i högre grad förvissa sig om att den avgivna informationen 
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når fram som avsett. Däremot verkar de problem som uppstår – främst för intresseorganisa-
tionerna – vara av praktisk byråkratisk natur som exempelvis skol- och myndighetsfrågor av 
typen “hur gör jag min inkomstdeklaration som svensk i Danmark” eller “kan jag sätta mitt barn i 
en danskspråkig skola i Sverige?” Problem av detta slag kan inte lösas endast med språkliga 
medel. 
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4. Örescenen – verksamheten genom olika 
workshoppar 

Verksamheten Öresscenen – utveckling av scenkonst för unga är ett projekt som enligt den egna 
beskrivningen på projektets webbplats syftar till att ”öka utbytet mellan Danmark och Sverige på 
scenkonstområdet för barn och unga.” Vidare vill man ”skapa en mötesplats för svenska och 
danska professionella kulturarbetare, arrangörer och publik.” (Örescenen, 2012) Projektet 
finansierades med medel från bland andra EU, men också några olika intresseorganisationer och 
löpte mellan 1 mars 2010 – 31 december 2011. Finansiärerna var främst Assitej och Interreg IV 
A, vilka beskrivs närmare nedan. 

ASSITEJ Sweden och ASSITEJ Danmark utgör de svenska respektive danska grenarna av det 
internationella scenkonstnätverket ASSITEJ International (Association Internationale du Théâtre 
pour l’Énfance et la Jeunesse). Assitej arbetar med opinionsbildning kring frågor som rör barn-
och ungdomsteater samt scenkonst för barn och unga. Man verkar i mer än åttio länder som en 
underavdelning till UNESCO (ASSITEJ 2011) Dess medlemmar är såväl enskilda, som grupper 
och föreningar inom scenkonstområdet. De enskilda medlemmarna är exempelvis, skådespelare, 
dramatiker och regissörer medan andra kan vara teatergrupper och andra organisationer inom 
kultursektorn liksom recensenter (a.a.). Utöver det tidigare nämnda opinions- och 
påverkansarbetet anordnar man även olika former av teater- och scenkonstarrangemang. För den 
svenska grenens del anordnar man exempelvis också en teaterbiennal för att visa upp scenkonst 
för barn och ungdomar för att på så vis bedriva ett ytterligare påverkansarbete. (a.a.). 

Ytterligare en aktör bakom projektet var EU:s interregionala samarbetsprogram Interreg IV A 
Öresund-Kattegat-Skagerrak (fortsättningsvis benämnt Interreg IV A) för samarbeten i både 
Öresunds- och Kattegatt-Skagerrak-regionerna. Interreg IV A. Interreg IV A är ett EU-program 
för ett gränsöverskridande samarbete mellan Danmark, Sverige och Norge. Programmet är ett så 
kallat strukturfondsprogram och utgör en del av den så kallade sammanhållningspolitiken, vilken 
sägs vara avsedd att syfta till att minska ”ekonomiska och sociala skillnader mellan 
medlemsstaterna”(Interreg IV 2011) Man vill genom programmet stödja och utveckla projekt 
med deltagare från de tre skandinaviska länderna i regionen Öresund-Kattegatt och Skagerrak. 
Syftet är att stärka och utveckla sydvästra Skandinavien som region för att, som man uttrycker det 
i projektets informationsskrift ”[...] skal bidra til at det sydvestre Skandinavia også i fremtiden er 
en av verdens beste regioner å bo i .”  

En utgångspunkt för dessa ”territoriella samarbeten” (Interreg-oks 2011) som Interreg-
programmen utgör menar man från EU:s sida ska vara att ”[...] skapa gynnsamma förutsättningar 
för ökad sysselsättning och konkurrenskraft i EU:s regioner och att genom samarbete mellan 
länder bättre försöka utnyttja den potential och dynamik som ländernas olika samhällssystem, 
regelverk, traditioner och kulturer utgör.” (a.a).  

Inom projekt Örescenen, som är ett transnationellt dansk-svenskt scenkonstprojekt för 
utveckling och erfarenhetsutbyte bland danska och svenska kulturarbetare har fem workshoppar 
på olika teman hållits. I följande avsnitt kommer jag att analysera och kommentera dessa. 
Tyngdpunkten för referaten kommer att ligga på ett kommunikativt plan och således beskriva 
kommunikationen mellan de deltagande scenkonstnärerna. Varje workshop kommer att 
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behandlas under en egen rubrik. Rubriken utgörs av titeln på respektive workshop. Källmaterialet 
utgörs av den dokumentation av respektive workshop som gjordes och som funnits tillgänglig för 
nedladdning på projektets webbplats. 

4.1 Workshop 1: Arrangörens dilemma i Öresundsregionen 

Örescenens första workshop hölls den 1 december 2010 på Borup Højskole i Danmark. Den 
hade underrubriken: “Arrangörens dilemma i Öresundsregionen”. Här behandlades olika 
stödsystem för att stimulera utövandet och spridandet av kultur och scenkonst i allmänhet och av 
sådana som riktar sig till barn och ungdomar i Danmark respektive Sverige i synnerhet. De 
inbjudna föredragshållarna var bland annat representanter från såväl danska som svenska 
kulturvårdande myndigheter.  

Bland annat redogjorde Henrik Köhler under rubriken “Hur fungerar det i Danmark” för 
olika stödsystem till scenkonstnärer, samt hur man arbetar med att subventionera biljettpriser för 
evenemang av detta slag. Köhler är verksamhetsledare för Teatercentrum i Danmark, som är en 
myndighet under Kulturministeriet, vilken arbetar med “förmedling och spridning av scenkonst 
för unga”. Genom den så kallade “refusionsordningen” subventionerar den danska staten biljett-
priserna till evenemang med scenkonst för barn och unga. Detta görs genom att statens betalar 
femtio procent av biljettpriserna på utvalda produktioner. Köhler menade att man behöver an-
passa de danska stödsystemen så att man lättare kan utnyttja dessa som gästande svensk. En 
sådan anpassning skulle stimulera ett utbyte mellan danska och svenska scenkonstutövare.  

Vidare redogjorde Leni Arenskogh från Riksteatern i Skåne, för de svenska stödsystemen, 
men framför allt belyste hon vikten av att upprätthålla kontakten mellan de båda länderna genom 
en gemensam adresslista för danska och svenska scenkonstarbetare. Arenskogh hävdade att 
problemen i huvudsak var av byråkratisk karaktär, framförallt när det gällde skilda tidsfrister i de 
olika stödsystemens ansökningsförfaranden. Skillnader i definitionerna av barn och unga när det 
gäller målgrupp skiljer sig också åt i de båda länderna, vilket är ytterligare ett exempel på 
byråkratiska hinder för ett fruktbart utbyte. 

Jens Frimann Hansen som är teaterchef för Helsingørs stadsteater, berättade i sin 
framställning om erfarenheterna av samarbete över sundet. Han frågade sig vad som stärker ett 
samarbete. Frimann Hansen anser att gränsöverskridande samarbete ska ses som en möjlighet 
snarare än som ett hinder, eftersom han menar att det kan “skapa nya vinklar, metoder för att 
tackla olika problemställningar på, kreativitet och nya samarbetsformer”. Vidare menade han att 
samarbetet, byråkratiska hinder till trots, “skulle […] öka den kulturella mångfalden, och skapa ny 
kunskap och kompetens”. När det gäller språkfrågan menar Frimann Hansen att man kan 
använda enkla språkliga uttryck och dessutom dra nytta av scenkonstens möjligheter till icke 
verbal kommunikation samtidigt som det dessutom skulle kunna användas till att stimulera ökad 
grannspråksförståelse. 

Ett genomgående drag hos workshoppens föredragshållare var att grannspråkighet och 
gränsöverskridande arbete ska ses som en möjlighet snarare än ett hinder och att de hinder som 
existerar tycks vara av icke-språklig natur. Det är med andra ord inte språkfrågan som de 
potentiella hindren finns utan då närmast i byråkrati såsom skillnader i lagstiftning och regelverk. 
Utifrån detta drar jag åter slutsatsen att det torde krävas en ansenlig mängd god vilja för att skapa 
och upprätthålla de kulturella broar som grannspråksförståelsen kan utgöra. Om denna vilja 
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saknas, byggs följaktligen inga sådana. Härmed understryks på nytt vikten av viljan som drivkraft 
för grannspråksförståelse. Man kan inte tvinga någon till något som vederbörande inte vill. 

Deltagarna i den första workshoppen fick i anslutning till denna utvärdera dess form. Det 
framkom då att styrkorna upplevdes ligga i “förhållandevis korta och koncisa” presentationerna. 
Även syftet upplevdes som “klart och tydligt”. Bland svagheterna märktes att inte tillräckligt stort 
utrymme gavs åt gruppdiskussioner. Vidare påtalades vikten av att använda illustrationer såsom 
bildspel för att överbrygga “språkliga barriärer” och därmed underlätta förståelsen.  

4.2 Workshop 2: Kulturens Brobizz – ett förenat Öresund även för 
scenkonstområdet. Workshop för scenkonstproducenter 

Örescenens andra workshop anordnades den 8 december 2010 på Teater 23. Dess rubrik var 
“Kulturens Brobizz – ett förenat Öresund även för scenkonstområdet. Workshop för 
scenkonstproducenter”. Deltagarna var arrangörer och skådespelare i Öresundsregionen. De 
hade “ett generellt intresse” för respektive grannlands scenkonstliv. I och med detta intresse 
visades också en vilja att få till stånd ett transnationellt samarbete i regionen. Redan här tycker jag 
mig se viljan till kommunikation, samarbete och utbyte som en drivkraft för just detta.  

Efter vad som framgår av dokumentationen från workshopen tycks centrala teman för 
diskussionen ha varit projektet Örescenen “ett kreativt rum” samt även som “plattform”. Under 
workshoppen förekom förutom gruppövningar och gruppdiskussioner också två föredrag dels av 
Rosie Gerlach från region Skånes kulturförvaltning om stödsystem och “utvecklingsstrategier” 
för scenkonstgrupper, dels från den danska sidan Mads Nyholm Hovmand från 
Scenekunstcentret och Kunststyrelsen som beskrev det danska systemet och arbetsordningen. 
Från svenskt håll poängterade Gerlach att “det finns en stor arbetspotential i Öresundsregionen, 
och att samarbetet tvärs över Sundet borde öka”. En viktig problemformulering för Gerlach var 
skillnaden mellan när man ses som professionell scenkonstutövare i Sverige jämfört med i 
Danmark. I Sverige krävs det i princip statligt stöd för att bli, inom citationstecken, godkänd, 
vilket inte är fallet i Danmark. Detta innebär bland annat att det är svårare för danskar att få 
statligt i Sverige då de inte erhåller stöd i Danmark. Detta utgör enligt mitt sätt att se ett hinder 
för integration och ökat samarbete. 

Gerlach sa också att “det är problematiskt att blanda två länders kulturpolitik”. Här ser jag 
att problemen ligger på andra nivåer än de språkliga, vilket innebär att språklig och kommunikativ 
vilja är en förutsättning för ett möjligt och dessutom lyckat samarbete. Därutöver fordras också 
en samhällelig och politisk vilja. Om denna saknas riskerar hela samarbetet från idé till handling 
att gå om intet. För att skapa denna politiska vilja och drivkraft tror jag att man måste visa på 
samhällsekonomiska fördelar. Om det går att visa att man kan på ett samhälleligt plan kan tjäna 
pengar på exempelvis interskandinavisk semikommunikation tror jag att man lättare åstad-
kommer förutsättningar för ökat samverkan. Jag tror till exempel att gränsöverskridande handel 
arbetsmarknad underlättas av större grannspråksförståelse.  

Mads Hovmand föredrog det danska systemet för olika former av teaterstöd samt de möjlig-
heter även en icke-dansk teaterproducent har till stöd i det danska systemet. För stöd är det i 
Danmark nödvändigt att den lokala arrangören står bakom projektet såsom “garant”. Det är alltså 
genom arrangören som den svenska producenten går för att söka stöd för projekt i Danmark. En 
av Hovmands huvudpoänger var att “[…]det konstnärliga utbytet borde stå i fokus, och inte 



 20 

stödmedlen […]” Detta, menar jag, tycks tyda på att Hovmand anser det danska systemet vara 
överbyråkratiserat och att pappersexercis skymmer sikten för det konstnärliga uttrycket. 

Sammanfattningsvis tycks man ha fokuserat på förenklade stödsystem samt möjligheter till 
ökat kulturpolitiskt samarbete med tonvikt på finansieringssystem samt en idé om hur Örescenen 
skulle kunna bidra som kunskapsbank och bollplank för sådant. Ett sådant samarbete menade 
deltagarna skulle innebära “utveckling och kunskapsutbyte” för såväl producent som arrangör. 
Därtill ansåg deltagarna att samarbetet kunde erbjuda utmaningar och inspiration i form av nya 
processer samt exempelvis att de båda länderna skulle synas bättre på ett globalt plan tillsammans 
än var för sig. En ytterligare reflektion jag gjort är att ett scenkonstprojekt till en gemensam 
kulturell tradition såsom sill, vilket framkom under ytterligare en gruppövning där deltagarna fick 
till uppgift att hitta fiktivt scenkonstprojekt, visar på hur ickespråkliga faktorer kan bidra till en 
gemensam kultur och ökat utbyte. Med andra ord, eftersom många tycker det är trevligt att 
umgås över mat och dryck under avslappnade former, kan detta bidra till ökat samarbete och 
förståelse. 

4.3 Workshop 3: Kulturens Brobizz – kulturkrockar och skatte-
smällar 

Workshop nr 3 hölls den 8 februari 2011 på Farvergade 10 i Köpenhamn och hade titeln 
“Kulturens BroBizz [så!] – kulturkrockar och skattesmällar”. På denna workshop talade Eva 
Grip, grundaren av den svensk-danska kultur och näringslivsföreningen “Nerv”, på temat 
kulturella likheter och skillnader mellan Sverige och Danmark. En av Grips huvudpoänger i 
kommunikativt avseende var att ett samarbete av Örescenens karaktär kunde “[...] främja en 
bättre kommunikation och ett rikare kulturliv [...]. Grip menade vidare att detta möte skulle 
kunna användas för att skapa bättre relationer och ökad kontakt mellan danskar och svenskar. 
Deltagarna fick en uppgift på ett fiktivt kommunikativt tema “Hur kan ni bidra till att Sveriges 
exportråds workshops om kulturskillnader mellan Danmark och Sverige blir mer levande och 
intressanta?”. 

Deltagarna menade att man alltid anpassar sig för att överbrygga de kulturella skillnader som 
finns, men att det förelåg en risk för att man anpassade sig och sitt budskap så till den grad att 
man “förlorade sin identitet”. Detta konstaterande fick fungera som ett avstamp för att diskutera 
frågan om anpassning.  

Generellt var de inblandade positiva till anpassning. De delade också synen på skillnader som 
möjligheter snarare än hinder. Både skillnader och likheter kunde användas för att i ett samarbete 
ge bränsle till en kreativ process. Samarbetet mellan deltagarna gav dem en ökad kunskap om 
såväl skillnader som likheter på ett såväl abstrakt-mentalt plan som på ett konkret och praktiskt. 
De praktiska skillnaderna kunde till exempel vara så vitt skilda ting som brandsäkerhet och synen 
på danska dryckesvanor för svenskar i Danmark (“får man verkligen dricka öl till lunchen?”). De 
kulturella skillnaderna kan vara bra att ha som en kunskapsbank vid samarbete men man 
betonade också vikten av att se till de inblandade individerna och ta hänsyn till dem och varje 
enskild situation. 

När det gäller den språkliga anpassningen ansåg deltagarna att de vande sig efter en stund 
och då ställde in sig på svenska respektive danska. Därefter utgjorde språket inget hinder för 
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kommunikationen. En egen reflektion i detta sammanhang är att ånyo betona vikten av viljan till 
samarbete och anpassning. Saknas viljan till sådant, menar jag att inget sker.  

Under workshoppen diskuterade man också i termer av gruppdynamik och hur denna skulle 
kunna se ut när det gällde svenska respektive danska deltagare. Vid just detta tillfälle gick arbetet i 
en sådan riktning att de svenska deltagarna förutom att själva delta i diskussionerna 
systematiserade dem och dokumenterade genom att föra anteckningar. Genom detta utförda 
experiment menade deltagarna att man kunde få en god kunskap om hur ett dansk-svenskt 
samarbete i grupp kunde fungera. Även detta visar viljans betydelser för ett lyckat samarbete. 

Workshoppen innehöll dessutom en presentation av dansk-svenska skatteregler vilka är av 
vikt vid ett gränsöverskridande samarbete. Dessa föredrogs av Bengt-Olle Andersson och Anne 
Wirén Larsson från den öresundsgemensamma samhällsinformationstjänsten “Öresunddirekt”. 
Här låg de kommunikativa aspekterna kanske något i periferin. Det som dock är värt att nämna 
är att reglerna kan för skattetekniska lekmän som till exempel arrangörer och producenter av 
scenkonst kan framstå som komplicerade och svårhanterliga. För att avhjälpa detta föreslogs från 
Öresund Direkts sida en lathund för tillämpningen av reglerna. Bland deltagarna märktes en 
frustration och irritation över ett svårbegripligt och till synes ogripbart system, vilket det med 
andra ord var svårt att få grepp om och därmed lära sig att förhålla sig till. 

Sammanfattningsvis kan man säga att denna workshop behandlade såväl direkt kommunika-
tion och anpassning i form av kulturella och språkliga skillnader. Dessa betraktades som vane-
saker vilka kunde avhjälpas med övning och god vilja, enligt deviserna “övning ger färdighet” och 
“den som vill, kan”. Förutom detta fick deltagarna bekanta sig med respektive lands skattebyrå-
kratiska system, vilket uppenbarligen kan vara nog så tålamodsprövande. 

4.4 Workshop 4: Kulturens brobizz – språkets roll i förståelsen av 
en föreställning 

Örescenens fjärde workshop hölls den 9 februari 2011 på Malmö Stadsteater under rubriken 
“Kulturens brobizz – språkets roll i förståelsen av en föreställning”. Denna workshop riktade sig 
till scenkonstarrangörer i Öresundsregionen. Workshoppen bestod av två föredrag, dels av Beth 
Juncker, professor vid Informationsvetenskapliga akademin i Köpenhamn, dels av Staffan 
Björklund som arbetar med gränsöverskridande skapande workshoppar om dockteater för barn. 
Han har arbetat mycket i Öresundsregionen och har därmed stor erfarenhet av öresundskt 
samarbete. Juncker utgick från ett barnperspektiv med “barnens syn på upplevelse och lek” som 
avstamp för ett resonemang om hur väl barn kan förstå en föreställning på svenska respektive 
danska om deras modersmål är ett annat än det som talas i föreställningen. Som exempel använde 
hon en sinnesutställning kallad “Air space” samt en så kallad trippelkonsert som pågick parallellt 
med utställningen. Evenemanget riktade sig egentligen till vuxna. Men de besökande barnen 
visade ett öppnare förhållningssätt än vuxna normalt gör genom att utnyttja alla sinnen och tolka 
det de såg och hörde och kunde på så sätt uppleva evenemangen. Därmed blev språkförståelsen 
underordnad, vilket också visar att det inte är nödvändigt att till fullo behärska varje talat eller 
skrivet ord för att kunna kommunicera över språk- och nationsgränser. 

Ett problem i det här fallet, menar jag, i anslutning till Junckers tankegångar, kan vara att 
vuxna personer socialiserats att uppföra sig på så sätt användningen av egenskaper som fantasi 
och kreativitet i mötet med andra människor. Om fler vuxna vore mer benägna att använda 
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andra, icke språkliga, uttryckssätt i kommunikationen vore det förmodligen mer sannolikt att den 
ägde rum. 

Likande tankegångar uttrycktes även av Staffan Björklund som med dockteaterworkshoppar 
för barn stimulerar till kreativitet i kommunikation genom att exempelvis låta barnen tillverka 
egna dockor av grönsaker. I likhet med Juncker menar Björklund att “det talade språket är 
underordnat, eftersom förståelsen uppstår i kraft av fantasin och handlingen, inte minst genom 
leken och inte bara genom språkligt uttryck. 

Enligt min mening är poängen här, och därmed en av de stora vinsterna, att man kan och 
bör utnyttja de icke-språkliga delarna av det scenkonstnärliga uttrycket vid barnteater. Barn upp-
lever mer med andra sinnen än de rent språkliga. Juncker menar att barn är en ärligare publik som 
säger tänker och känner utan att på något sätt censurera sig själva. Jag tänker att man kan dra 
nytta att en sådan öppenhet, nyfikenhet för att uppmuntra till att skapa ett otvunget, lustfyllt och 
naturligt förhållande till grannspråk och grannspråkskultur, vilket jag ser som direkt önskvärt och 
snarast en rak motsats till det jag tidigare berört såsom skämtsamma och ibland raljanta attityder 
gentemot grannspråkskultur och grannspråksförståelse.  

4.5 Workshop 5: Kulturens brobizz – to be or not to be – att 
kommunicera i scenkonstvärlden 

Örescenens femte workshop “Kulturens brobizz – to be or not to be – att kommunicera i 
scenkonstvärlden” riktade sig till både arrangörer och producenter av scenkonst. Den hölls den 5 
maj 2011 på Stapelbädden, Stora Varvsgatan 15 i Malmö. Temat för dagen var kommunikation 
och arrangemanget hade cirka 50 deltagare från både Sverige och Danmark. Workshoppen 
innehöll två presentationer, Mette Langeberg Lund, publikutvecklare för Center för kultur och 
utveckling i Köpenhamn, talade under rubriken “Publiken som korsar Öresund” och Frederik 
Stjernfeldt från reklambyrån Imperiet, under rubriken “Marknadsföring”.  

Langeberg Lund talade om sina egna erfarenheter av publikutveckling och hur man kan 
arbeta med sådan, för att som arrangör och producent av scenkonst behålla publiken. 
Presentationens exempel hämtade föredragshållaren från sin tid på Det Kongelige Teater i 
Köpenhamn. Langeberg Lund talar om en “barriär” som hon menar kan utgöras av koder, 
förväntningar och föreställningar på hur man bör uppföra sig som vuxen teaterbesökare. En 
personlig reflektion är att teaterns sociala koder som hinder eller bromskloss för 
kulturkonsumtion är något som även föredragshållare från tidigare workshoppar anknutit till, 
vilket torde innebära att detta är ett allmänt återkommande problem eller åtminstone en 
föreställning hos kulturproducenterna om att denna typ av hinder skulle förekomma. 

I arbetet med att profilera sig som institution för att få publiken att välja den egna före andra 
i ett allt digrare kulturutbud kan man exempelvis visa publiken vad man har att erbjuda. På Det 
Konglige Teater hade Langeberg Lund arbetat med ett nätforum för baletten. Där kunde 
besökaren följa dansarna genom exempelvis dagböcker samt även skaffa biljetter till balettens 
föreställningar. Detta användes dock som ett exempel på ett mindre lyckat projekt eftersom allt 
mindre energi till slut lades på baletten till förmån för allehanda kringfunktioner. Därför betonade 
Langeberg Lund vikten av att veta på vilken grund man står som institution och vad man 
egentligen vill förmedla. Detta kallar hon för “institutionens DNA”, vilket jag tolkar som en bild 
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för kärnvärden och grundläggande idéer i verksamheten. Langeberg Lund underströk vikten av 
att beakta den kontext inom vilken man arbetar.  

Langeberg Lund ser ett välutbyggt nätverk som centralt för att behålla sin publik. Här 
exemplifierar hon med grepp som publikambassadörer för affischering och utdelande av flygblad. 
Ytterligare ett exempel kan vara en form av publikrecensenter som skriver recensioner på 
teaterns webb-plats i utbyte mot fribiljetter. Han tänkte sig ett ömsesidigt utbyte i form av 
tjänster och gentjänster. Langeberg Lund menade att kulturkonsumenten av idag vill vara 
“medskapande” och känna att han eller hon själv deltar i processen genom att exempelvis dela sin 
upplevelse med vänner och bekanta via sociala medier som Facebook. För att kunna arbeta mot 
en målgrupp menade föredragshållaren att det är viktigt att känna till vem denna målgrupp är och 
med vilka medel man når ut till denna. För att konkretisera föredraget fick workshopdeltagarna i 
uppgift att designa en fiktiv kulturupplevelse med utgångspunkt från egna upplevelser av teater 
och skapa en tänkt organisation med ett tänkt så kallat DNA. 

Frederik Stjernfeldts föredrag om skapandet av marknadsstrategier inleddes med en 
reflektion att en bra verksamhet eller “vara” idag inte är tillräckligt för att nå ut till nya kunder 
eller målgrupper. Det är viktigt att finna kärnan i verksamheten eftersom det är denna och dess 
värden som lockar publik. Som exempel nämnde han att många i en tänkbar publik kanske väljer 
ett biobesök framför en teaterföreställning eftersom de tror att teaterbesöket skulle vara dyrare, 
trots att en teaterbiljett kan kosta lika mycket som en till en bioföreställning. Stjernfeldt 
sammanfattade sin tes i att det är viktigt att förstå att “man ska få publiken att förstå 
teaterupplevelsen utanför teatern – så blir det lättare att få dem till teatern”. 

Vidare summerade han sina tankar i ett antal punkter för effektiv och lyckad 
marknadsföring. Av de punkter som nämndes fångade några särskilt mitt intresse, “Skit i 
problemet – koncentrera er på lösningen!” “Överdriv din idé eller mening!”, “Berätta en 
historia!” och “Tänk idé, inte nätverk!”.  

Slutligen talade Stjernfeldt även om några kanaler och metoder för att nå ut. Han menade att 
traditionella medier som tidningar, radio och teve visserligen kunde vara effektiva men relativt 
dyra medan billigare kanaler kan vara de nyare sociala medierna. Man måste då vara nytänkande 
och använda ett socialt språk såsom med humor och annorlunda grepp. Det är alltså viktigt att få 
reklamen att vara reklam utan att framstå som sådan. Var social, snarare än säljande, eftersom 
användarna uppfattar mediet som socialt och inte som ett massmedium. Deltagarna fick slutligen 
i uppgift att rangordna olika marknadsföringskanaler efter vad de föredrog i en “topp-fyra-lista”. 
Webben var populärast följt av sociala medier och slutligen personliga kontakter och 
ryktesspridning via hörsägen.  

4.6 Sammanfattning och diskussion 

Redan i en av projektets grundbultar, det som på webbplatsen uttrycks som en vilja till “[...] ett 
ökat utbyte mellan utövare av scenkonst för barn och unga i Öresundsregionen” skapas en 
förutsättning för gränsöverskridande semikommunikation. Denna kan sägas bygga på 
gemensamma språkkulturella värden. Det finns ett egenvärde i det gemensamma språket och den 
gemensamma kommunikationen.  

Bland deltagarna har en anpassning av kommunikationen visat sig nödvändig men denna ser 
såväl deltagare som föredragshållare vid de olika workshopparna som en resurs och en möjlighet 
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snarare än som ett hinder. Detta framhålls bland annat av Jens Frimann Hansen, teaterchef för 
Helsingörs stadsteater. Han menar dessutom att man kan dra nytta av scenkonstens möjligheter 
till icke-verbal kommunikation för att underlätta förståelsen. Det har dock framkommit vissa 
betänkligheter vad gäller anpassningen och det finns en rädsla för att man skulle gå miste om sin 
identitet vid en alltför stor anpassning. Denna anpassning i sig kan dock stimuleras av en språk-
kulturell självbild som nordbo och skandinav, där den språkliga anpassningen i sig själv utgör en 
del av identiteten. 

Något som ytterligare bidrar till en ökad kommunikation är den geografiska och bitvis 
kulturella närheten till grannspråket och dess kultur vilken existerar i Öresundsregionen. 

Däremot kan det finnas yttre hinder för samarbete och kommunikation såsom skilda 
stödsystem för scenkonstnärer och producenter i de olika länderna. Till exempel är statligt stöd 
nästan en förutsättning för ett scenkostprojekt i Sverige medan det i Danmark är snarast tvärt 
om. I Danmark måste du med andra ord ha ett projekt innan du får stöd, medan man i Sverige 
behöver stöd för att starta ett projekt. 

Ett annat hinder kan utgöras av människors attityder och inställningar gentemot grannspråk 
och grannspråksförståelse. En överdriven drift med bristande språkförståelse kan helt enkelt göra 
att de inblandade inte vågar försöka. 

När det gäller kommunikationen scenkonstnärer emellan är dessa mer vana att uttrycka sig 
med fler kommunikativa resurser än de verbala. Sådana resurser kan vara kroppsspråk och 
kreativitet. På så vis kan de bli mer lösningsorienterade än medelpersonen och har dessutom färre 
mentala spärrar. Scenkonstnärerna i projektet har uttryckt att de ser Örescenen som en 
“plattform” och ett “kreativt rum”. 

Som exempel på scenkonstnärlig kreativitet kan nämnas ett fiktivt scenkonstprojekt där 
sillfiskare gestaltades för att på så sätt illustrera en gemensam öresundsk tradition som stimulerar 
till kommunikation genom en kulturell samhörighet. På så vis undanröjs vissa barriärer medan 
andra såsom exempelvis tekniskt/byråkratiska skatteregler och liknande blir kvar. De kvarstående 
hindren kan dock bli lättare att hantera om man har ett gemensamt positivt mål som skapar ett 
behov av, och en vilja till, ökat samarbete. I anslutning till detta vill jag betona att viljans 
betydelse för kommunikationen inte kan överskattas. 
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5. Intervjustudie 
Jag kommer här att redovisa och diskutera resultaten från den skriftliga intervjustudien med tre 
företrädare för projektet Örescenen – utveckling av scenkonst för ungas företrädare. De 
intervjuade är Karin Hansson, kommunikationsansvarig, Mira Margitha Cordsen, 
projektkoordinator samt Eva Omagbemi, projektansvarig. Frågorna framgår i sin helhet i bilaga 
2, i referatet kommer enstaka exempel att ges i anslutning till diskussionen. Frågorna var 
mestadels helt eller delvis öppna vilket gav matnyttiga och intressanta svar, om än något svårare 
att tolka och generalisera.  

Innehållsligt sett har de olika delfrågorna inte bara valts efter intressesfärer utan även för att i 
olika uträckning mer eller mindre öppet och explicit kunna belysa frågor om språk, kultur och 
grannspråksförståelse. Dessutom syftar intervjuerna till att komplettera, fördjupa och ytterligare 
nyansera den analys jag tidigare gjort utifrån workshopreferat och annat bakgrundsmaterial. 

Frågorna har varit uppdelade i kategorier: bakåt i tiden, erfarenheter under året och framåt i 
tiden. Inom de givna kategorierna har olika perspektiv problematiserats, bl.a. vilka möjligheter 
och eventuella hinder som föreligger. Det kan röra sig om praktiska, nationella, kulturella 
språkliga eller geografiska möjligheter eller hinder.  

Då undergrupperna varit många har en viss svarströtthet kunnat anas, eftersom svaren på 
vissa frågor har uteblivit. Detta skulle visserligen även kunna bero på otydligt formulerade frågor 
från min sida något som kan vara ett problem med den skriftliga intervjun som metod. Till dess 
fördelar hör dock att den är tämligen lätt att genomföra och dokumentera i motsats till en mer 
svårhanterlig telefonintervju, vilket för mig hade varit alternativet. 

Även de intervjuades olika roller kan ha haft betydelse för karaktären på de svar som 
lämnats. Exempelvis svarade Mira som var projektkoordinator omsorgsfullt och utförligt på alla 
de ställda frågorna medan den projektansvariga Eva svarade mer kortfattat eller ibland inte alls på 
de mer allmänt hållna frågorna. 

I anslutning till intervjuförfarandet har en rad forskningsetiska avvägningar gjorts. 
Intervjuerna har genomförts efter samråd med handledaren. De intervjuade har även fått skriftlig 
information om studien och dess utformning, varefter samtycke har kunnat inhämtas från 
samtliga intervjuade. Dessutom har jag som uppsatsskribent under hela genomförandet av 
undersökningen funnits tillgänglig per e-post och telefon för att besvara eventuella frågor från de 
intervjuade. 

 I och med att intervjupersonerna meddelat sitt samtycke till medverkan och att 
organisationen som studerats varit liten och företrädarna därmed få och med specifika funktioner 
har någon fullständig anonymitet ej varit möjlig att upprätthålla. För att undvika att helt lämna ut 
en enskild intervjuperson har jag dock valt att endast återge valda citat av de intervjuade och då ej 
heller alltid citaten i sin helhet. Ytterligare en åtgärd för att värna de intervjuades personer är att 
jag valt att endast bilägga samtliga intervjufrågor, men däremot inte alla svar. 

 Genom de överväganden och åtgärder jag här redogjort för anser jag mig ha arbetat i linje 
med de riktlinjer som Vetenskapsrådet fastställt i Forskningsetiska principer inom humanistisk–
samhällsvetenskaplig forskning. Vid webbplatsundersökningen har inga frågor av etisk natur ansetts 
föreligga eftersom allt material som använts varit offentligt tillgängligt för nedladdning från 
internet.   
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5.1 Bakåt i tiden 

När det gäller kategorin “Bakåt i tiden” ställdes följande fråga: 

På hemsidan (under “bakgrund”) nämner ni tre antaganden som alla går ut på att kontakten hittills 
inte varit så god inom regionen, vare sig mellan utövare eller olika grupper i publiken. Stämde 
antagandena? Var det som ni trodde?  

På denna fråga svarade Mira bland annat ”på Ørescenens afholdte workshops blev vi bekræftet i, 
at der var hold i antagelserne.” På samma fråga svarar projektansvariga Eva att antagandena 
stämde och att det viktigaste är att det måste finnas ett skäl att träffas eftersom mötena inte 
uppstår av sig själva. Även kommunikationsansvariga Karin instämde i Evas iakttagelser vilket 
också bekräftades av workshopdeltagarna. Alla var som synes överens om att få plattformar för 
kommunikation och samarbete fanns, samt att sådana inte uppstår av sig själva, helt enkelt 
eftersom man inte känner till varandra. 

5.2 Erfarenheter under året: hinder och möjligheter 

Under avsnittet “Erfarenheter under året” finns huvudfrågor med flera tillhörande delfrågor. Den 
första är “Hinder för nätverksbyggande/kommunikation danska – svenska?”  

5.2.1 Praktiska hinder och möjligheter 

På delfrågan “praktiskt?” svarar Mira att: 

Praktisk skulle vi have målgruppen til at tage over Sundet pga de ulike workshops! Vi valgte att 
transportere folk i bus, da vi faktisk var bange for, at der var mange som ikke ville komme, hvis det 
skulle med offentlig transport. Vi fik positiv respons på dette, måske mest af alt fordi det var en 
luxus.  

Projektansvariga Eva ansåg att tiden utgjorde ett praktiskt hinder eftersom målgruppen har 
oregelbundna arbetstider. Dessutom nämnde Eva ekonomi och lokalbrist som praktiska hinder.  
Karin säger att det nog inte finns några praktiska hinder utom möjligen reskostnader. 

Gemensamt för samtliga intervjuade i fråga om synen på praktiska hinder är att de överlag 
inte tycks vara särskilt stora, men att pengar och ekonomi såsom indirekta hinder tycks vara ett av 
de större problemen. 

5.2.2 Nationella hinder och möjligheter 

När det gäller nationella hinder påpekades det från flera håll att de på det stora hela inte var så 
omfattande rent konkret men att det snarare rörde sig om hinder av byråkratisk art. Till exempel 
kommenterar Eva skillnaderna mellan danska och svenska stödsystem att “[...] i Danmark styrs 
dessa pengar [stödmedlen] av lagstiftning medan i Sverige är det regionala kulturnämnder som 
styr över reglerna.” I fråga om nationella hinder påtalades alltså från samtliga tre intervjuade att 
det i stort sett inte fanns några alls, och de som eventuellt skulle finnas var i så fall mycket små 
och förhållandevis lättövervunna. Det kunde då vara fråga om resekostnader och transporter som 
Karin och Mira uttryckte det. Då blir det fråga om ett slags indirekt nationella hinder eftersom 
det då handlar om ekonomi och logistik snarare än nationsgränser. 
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5.2.3 Kulturella hinder och möjligheter 

På frågan om kulturella hinder svarade Mira: 

Jeg tror ikke det handler om hvilke forhindringer forskelle i kultur kan medføre i et samarbejde, 
men om hvordan man kan udnytte forskelle og ligheder i forhold til samarbejde og i forhold til at 
udvikle fx kreative teaterproduktioner. 

Karin tyckte att danskar kanske är mer verbala och “hörs”, medan svenskarna tänker längre innan 
de talar. Eva, slutligen, påpekar att de nog finns kulturella hinder men att man inte hunnit titta 
närmare på dem. Min reflektion apropå kulturella hinder och möjligheter är att de inte verkar vara 
så stora eller avgörande. Jag tror att den geografiska närheten är till gagn för ett kulturellt utbyte. 
Värt att notera är det som Mira påtalar angående kulturella hinder, att det för vissa fanns en 
rädsla att en för stor grad av anpassning skulle få en att mista sin identitet som dansk respektive 
svensk. Här skulle jag dock kunna reflektera över att det i en öresundsk och/eller skandinavisk 
identitet ligger ett ibland förhållandevis stort mått av anpassning. 

5.2.4 Språkliga hinder och möjligheter 

I fråga om språkliga hinder och möjligheter menar projektkoordinatorn Mira att “teater som 
sproglig udvikling er en måde at arbejde med sprog på.” Karin påpekade betydelsen hav 
talhastighet och tydlighet i uttalet i kommunikationer. Eva betonade vikten av personliga möten, 
att lära känna varandra, hur vi fungerar och utbyter idéer. Dessutom underströk Eva att språk när 
det gäller scenkonstsammanhang är mycket mer än bara tal, exempelvis även ljud, ljus och 
rörelser. Här menar jag att det gemensamma för intervjupersonerna är att språkliga hinder finns 
men att de språkliga olikheterna snarare ska ses som möjligheter. 

5.2.5 Geografiska hinder och möjligheter 

I frågan om geografiska hinder och möjligheter betonar såväl Mira som Eva fördelen med den 
geografiska närheten. 

När det gäller frågan om vem som får nytta av möjligheterna framhåller Mira producenterna 
och förmedlarna av scenkonst: 

Producenterne og formidlerne får simpelthen et større marked, når de udvider til 
Øresundsregionen. Jobmæssigt er det en fordel at kunne tale skandinavisk da det er lettere at få job 
– det kan komme mange målgrupper til gavn. 

Eva ser publiken som vinnare på ett ökat utbyte: 

I slutändan blir det publiken som får tillgång till fler föreställningar, lär känna den andra sidan och 
språket. Vi tror att föreställningarna skulle kunna användas i skolan som en del av 
grannspråksundervisningen. Att man kan använda sig av scenkonst mer konsekvent i 
undervisningen.  

Karin svarar att “alla” får nytta av projektet och dess möjligheter. En egen slutsats i detta läge blir 
då att samtliga intervjuade ser möjligheter och fördelar med en geografisk närhet vilken i sin tur 
kan innebära ett ökat utbyte mellan länderna. Så i fråga om geografiska hinder fanns det enligt 
intervjupersonerna inga stora sådana, men enligt Miras uppfattning är projektets ram även en av 
dess svårigheter. Hon menade att projektet egentligen borde ha omfattat hela Danmark och 
Sverige men att man valde att begränsa sig till Öresundsregionen av främst två skäl; dels därför 



 28 

att man trodde sig kunna väcka ett större intresse för projektet bland människor som redan i 
förväg hade en viss närhet till och kontakt med grannlandet, dels var man finansierade av ett EU-
projekt med intresse för Öresundsregionen. Apropå hur man får ut mest av ett tvärkulturellt 
samarbete svarar Mira att “Det er vigtigt fortsat at sørge for at dokumentere den viden man 
skaber.” 

5.2.6 Sammanfattande diskussion av erfarenheterna 

När det kommer till de intervjuades egna erfarenheter och lärdomar av projektet och 
projektarbetet beskrivs de till stor del i positiva ordalag även om brist på ekonomiska medel och 
tid hindrar utveckling och förverkligande av alla de idéer som projektet har gett upphov till. 

I ett övergripande omdöme som svar på frågan “Vad har du lärt dig under året som du inte 
var medveten om innan?” talar Eva om skillnader i arbetskultur och stödsystem:  

Det är svårt att sätta ord på vad jag har lärt mig. Men jag tycker mig känna den danska 
arbetskulturen lite bättre. hur systemet fungerar i Danmark vad gäller olika subventionssystem, hur 
man når ut med sin föreställning, vilka branschmöten som finns och naturligtvis ett stort nätverk av 
aktörer inom området.  

Mira säger från sin synvinkel att hon “[...] har laert meget om formidlingsform i forhold til at 
afholde møder og workshops.” Mira berättar om många praktiska erfarenheter av projektarbetet, 
allt från vikten av att passa tider till det hon kallar “Öresundsk skrivestil”, vilket innebär lexikala 
anpassningar av skriftspråket.  Webbplatsen kunde uppdateras parallellt på tre olika språk vilket 
enligt uppgift från ansvariga Karin medfört en god kontroll och överblick. Webbverktyget kom 
från den kommunikationsbyrå man samarbetade med. När det gäller de språk (koder) som använ-
des på webbplatsen så användes engelska, svenska och danska parallellt. Enligt kommunikations-
ansvariga Karin spelade engelskan en mindre roll. “Det var ett EU-projekt och kändes därför 
nödvändigt, men det var inte en huvuddel.” Översättning var ett mindre problem då det fanns 
både dansk- och svenskspråkiga medarbetare. Karin menar att digitala medier aldrig kan ersätta 
fysiska möten till fullo vid nätverksbyggande och kommunikation. Däremot är digitala medier bra 
för att hålla och upprätthålla kontakt. “Nätverk byggs långsiktigt och det sker ej över en natt”, 
menar Karin.  

På frågorna om möjligheter rådde en relativt stor enighet, vilket inte förefaller särskilt 
förvånande då det samma gällde för hindren. Bland de största möjligheterna sågs geografisk och 
kulturell närhet samt infrastrukturen i form av Öresundsbron med dess väl utbyggda kollektiv-
trafik. Det finns till exempel gemensamma tågförbindelser flera gånger per timme i bägge rikt-
ningarna i stort sett dygnet runt. Hit hör även gemensamma biljettlösningar och pendlarkort.  

Det har även anförts samhällsekonomiska utvecklingsaspekter på öresundskt samarbete. 
Exempelvis påpekar Mira att samarbetet ger en möjlighet att utvidga sin marknad genom att 
enkelt sätta upp pjäser på båda sidor om Öresund och på så vis dra nytta av de kulturella skill-
nader som ändå finns. Hon menar vidare att det är viktigt att dokumentera vad man kommer 
fram till och den kunskap man då skaffar sig, eftersom det annars blir svårt att tillgodogöra sig 
den för framtiden. 
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5.3 Framåt i tiden 

När det gäller frågorna på området “Framåt i tiden” var en av de första frågorna: “Vad kommer 
ni lyfta fram i handlingsplanen av hinder/möjligheter? “. På det svarar projektkoordinatorn Mira 
att hon inte vet riktigt vad som hände med handlingsplanen eftersom hon inte längre var anställd 
i projektet då planen skrevs av en svensk medarbetare. Hon förklarar att det numera är det 
danska TeaterCentrum som är huvudansvarig för projektet, samt att Eva och Karin kan ha varit 
inblandande i skrivande av den slutliga handlingsplanen. Ekonomin tycks dock utgöra ett stort 
hinder eftersom verksamheten nu är starkt beroende av EU-medel. En fortsättning skulle ge 
möjligheter till större utbyte samt att lära mer om varandra. Man skulle kunna åstadkomma fler 
samproduktioner samt ha möjlighet att gå in på andra ämnesområden eller frågor som t.ex. 
förbättrad grannspråksförståelse genom scenkonst. 

På frågan “Vilka konkreta förslag planerar ni?” svarar Mira att man gärna skulle vilja arran-
gera fler möten och seminarier samt lägga grunden till någon form av undersökning om exem-
pelvis grannspråksförståelse, estetiska lärandeprocesser och erfarenhetsutbyte. Mira tror också att 
det skulle finnas mycket goda utsikter till att teatergrupper från de båda länderna skulle kunna 
genomföra exempelvis skolturnéer i varandras länder och att teatern på så vis skulle fungera som 
en del av undervisningen. När det kommer till frågan “Kan man tänka sig tvåspråkiga/bland-
språkiga föreställningar?” anser Mira att det skulle vara möjligt: 

Ja, igennem vores møder drøftede vi ofte co-produktioner og hvad det kan give en forestilling at 
være dans[k]/svensk produceret og måske også foregå på 'blandningssprog alt afhængig af 
alderstrin. [...] Jeg tror netop, at det kunne være interessant at arbejde med sprog i forestillinger for 
større børn. Jeg tror allerede der er teatergrupper der generellt arbejder med at mixe sprog […]. 

Kommunikationsansvariga Karin nämner som svar på frågan om vad som skulle lyftas fram i den 
påtänkta handlingsplanen en önskan man hade inom projektet att låta webbplatsen bli mycket 
mer kommunikativ samt understryker vikten av att kunna använda varandras erfarenheter i en 
öppen dialog och som “marknadsföringskanal” i sociala medier, men att detta ej hann 
förverkligas på grund av brist på tid och pengar, eller som hon själv konstaterar: “Vi hade många 
stora framtidsplaner för Ørescenen. Tyvärr gick det inte att fortsätta p.g.a. diverse problem och 
tidspress. [...]” 

I fråga om gruppens interna kommunikation sinsemellan framgår av intervjuerna att 
kommunikationen utöver de rent fysiska träffarna en gång per vecka har skett per e-post, telefon 
och sms. Här kan vidare konstateras att e-posten ibland haft funktionen av ett förtydligande 
språkstöd för att överbrygga eventuella språksvårigheter och missförstånd. I sammanhanget anser 
projektkoordinatorn Mira att ett telefonsamtal ibland kan vara lite otydligt.  

Då det gäller redovisning av svaren från projektansvariga Eva är det svårare att avgöra exakt 
vad som är svar på en specifik fråga, eftersom hon valt att använda ett “friare” svarssätt och 
skrivit ihop samtliga svar på de olika delfrågorna under rubriken i en enda sammanhängande. När 
det gäller Evas syn på projektets framtid så trodde hon inte att de skulle komma att skriva någon 
handlingsplan, däremot ger hon uttryck för några generella slutsatser och idéer: 

[...] de slutsatser vi drar av vårt arbete är att de fysiska träffarna ska fortsätta ca 4 ggr/år med olika 
teman som intresserar målgrupperna. Att bara träffas utan någon samlande struktur fungerar 
mindre bra tror jag. Det är i det fysiska mötet som lusten till samarbete uppstår, att lära känna 
varandra och vad som bjuds på den andra sidan.[...].  
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Vidare nämner hon också att skatteregler och andra ekonomiska frågor bör diskuteras 
gemensamt. Samt berör också idéer för branschmötesplatser och utveckling av webbplatsen: 

 […] de branschmötesplatser som finns idag skulle vi utveckla så att grupper från båda länderna ka 
delta, hemsidan kan vara den plats där aktuellt material presentera. Vidare skulle vi vilja utveckla 
hemsidan och utveckla en opensource del [så!], där nätverket delar med sig av kunskap och 
erfarenheter. 

Sammanfattningsvis kan man säga att svaren tyder på en stor vilja och god idérikedom men att 
ekonomi, tidspress och byråkrati upplevs som hinder för ett fortsatt projekt. I likhet med vad 
som tidigare framkommit vid kartläggningen av webbplatserna samt under närstudien av projekt 
Örescenen verkar de stora problemen främst ligga på andra nivåer än de strikt språkliga. Språket 
och språkförståelsen i sig, utgjorde därmed här inget stort problem. Framförallt inte när viljan till 
kommunikation fanns. De problem som finns kan i stället vara av teknisk och byråkratisk 
karaktär som till exempel skillnader i lagstiftning och regelverk av olika slag. Ett av de största icke 
språkliga problemområdena torde vara ekonomin. Om projekt och idéer inte kan finansieras blir 
de inte verklighet hur gärna man än vill och hur bra och lovvärda de än är. 
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6. Avslutande diskussion  
I detta arbete intresserar jag mig för den primära nordiska språkgemenskapen. Det är också 
denna primära språkgemenskap som ligger bakom Ulf Telemans (2001) diskussion om 
“öresundska” som jag låter mig inspireras av, även om jag dessutom då åsyftar kulturella – inte 
bara språkliga – aspekter. I arbetet har jag i ett första steg studerat nitton dansk-svenska 
webbplatser, som alla har anknytning till Öresundsregionen för att på så sätt försöka skapa mig 
en bild av hur de ser ut och då särskilt i fråga om språkval. Vilka språkval görs och varför görs de 
i så fall? Dessa frågor har sedan utmynnat i två huvudsakliga frågeställningar, vilka även legat till 
grund för den studie som nu föreligger. Vilken bild får man av kommunikationen på dansk-
svenska webbplatser i Öresundsregionen? Vilken bild får man av kommunikationen i 
transnationella nätverkssamarbeten i Öresundsregionen? 

Studien har varit delvis deskriptiv till sin natur – främst i ett inledande skede för att sedan 
leda till en närstudie av kommunikationen inom ett dansk-svenskt transnationellt 
scenkonstprojekt. Där har dels webbplatsen närstuderats, dels har skriftliga intervjuer genomförts 
per e-post med tre av projektets företrädare för att om möjligt kunna skapa en djupare bild av 
hur kommunikationen fungerar i praktiken. När det gäller webbplatsen har i närstudien utöver 
dess egentliga innehåll även studerats de referat och underlag från projektets workshoppar vilka 
funnits tillgängliga för nedladdning från webbplatsen. 

Kartläggningens resultat ger vid handen att de organisationer som är intresserade av språket 
och den språkliga praktiken i sig, förefaller använda sig av grannspråk på sina webbplatser. Den 
som däremot tycks vända sig mer till en internationell och icke-skandinavisk publik verkar i större 
utsträckning använda engelska. Exempel på det förstnämnda är kultur- och umgängesföreningar 
som Svenskar andra sidan Sundet eller Dansk-svenskt författarsällskap. På det mer internationellt 
inriktade planet ser vi till exempel Øresund-IT där språket så gott som uteslutande är engelska. 
Språkvalen verkar i mina ögon föga förvånande med tanke på vilka som står bakom 
webbplatserna. 

Resultaten från såväl kartläggningen som närstudien kan sammanfattas med att de 
kommunikativa problem som finns, främst tycks ligga på andra nivåer än rent språkliga. Hinder 
av olika slag kan vara praktiska, administrativa eller tekniska medan språkliga hinder är av 
underordnad betydelse. I intervjuerna framkommer att språkval ses som en viktig och intressant 
fråga, men att den av tidsmässiga och ekonomiska skäl inte prioriterats och fördjupats i arbetet 
med projektet. Dessutom framhålls vid ett flertal tillfällen viljans betydelse för att kommunikation 
ska komma till stånd. I övrigt betonar man betydelsen av andra kommunikationssätt än rent 
språkliga såsom bildspel och annan icke-verbal kommunikation. 

Jag menar att resultaten tyder på att viljan att kommunicera är en avgörande drivkraft för att 
kommunikationen i sig ska vara av intresse och därmed uppstå. Med andra ord kommunicerar 
man enligt semikommunikationsprincipen om man har ett sådant intresse. Är man däremot 
intresserad av informationsöverföring inom ett sakområde väljer man ett internationellt 
hjälpspråk som man har gemensamt, exempelvis engelska. Så är fallet till exempel inom vissa 
fackområden som IT och naturvetenskap där engelskan är ett gemensamt arbetsspråk. Det är 
rimligt att tänka sig att engelskan inom ett sådant område kan fungera som arbetsspråk men i 
andra sammanhang utanför arbetets domäner, till exempel socialt, kan semikommunikation 
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utnyttjas som ett komplement. En av fördelarna med semikommunikationsprincipen jag vill lyfta 
fram är att man med den kan använda sig av sitt förstaspråk och därmed också av den snabbhet i 
tanke och klarhet i nyanser som följer med förstaspråket. Semikommunikationen tillåter 
språkbrukaren att dra nytta av förstaspråkets stringens och möjlighet att uttrycka komplexa 
förhållanden eller sammanhang. Har man dessutom någon form av språksvårigheter blir 
skillnaden mellan förstaspråket och ett hjälpspråk än större.  

Det helt och fullt dominerande intrycket av studien och dess resultat är att motivationen är 
avgörande för att kommunicera framgångsrikt – med andra ord: den som vill, kan! 
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Bilaga 1 
Studerade webbplatser i alfabetisk ordning med webbadress, kategori och huvudspråk. Samtliga webbplatser hämtades under mars 2012. 

Namn Webbadress Kategori Språk 

Alt om København  www.aok.dk Information & 
marknadsföring DK 

Dansk-Skaansk Forening  www.danskskaanskforening.dk Intresseorganisation DK 
Danskt-svenskt Författarsällskap 
Dansk-svensk forfatterselskab  www.dansk-svensk.com Intresseorganisation DK-SE 
Nyhetsbyrån Nytt från Öresund 
NFÖ  www.nfo.nu 

Information & 
marknadsföring SE 

SASS Svenskar Andra Sidan 
Sundet  www.andrasidansundet.se) Intresseorganisation SE 
Svenska Gillet – dansk-svensk 
forening   www.dansksvenskforening.dk Intresseorganisation DK 

VisitDenmark  
http://www.visitdenmark.com/sverige/sv-
se/menu/turist/danmark.htm  

Information & 
marknadsföring SE 

Ørescenen  www.orescenen.com Intresseorganisation 
DK-SE-
ENG 

Øresund Entrepreneurship  www.oresund.org/entrepreneurship Utbildningsanordnare ENG 

Øresund Environment  www.oresund.org/environment Utbildningsanordnare ENG 

Øresund Greenhouse www.oresund.org/greenhouse Utbildningsanordnare ENG 

Øresund Logistics  www.oresund.org/logistics Utbildningsanordnare ENG 

Øresund Materials  www.oresund.org/materials Utbildningsanordnare ENG 

Øresund University Network uni.oresund.org  Utbildningsanordnare 
DK-SE-
ENG 

Øresund-IT www.oresund.org/it  Intresseorganisation ENG 

Øresunddirekt.dk  www.oresunddirekt.dk 
Information & 
marknadsföring DK 

Øresunddirekt.se (Inf)  www.oresunddirekt.se  
Information & 
marknadsföring SE 

Øresundsdebatten  www.sunddebat.com  Intresseorganisation DK 

Øresundsinfo  www.oresundsinfo.dk 
Information & 
marknadsföring DK 

 
  



 35 

Bilaga 2a 
Hej Eva! 
 
Jag heter Anders Nordkvist och är masterstudent i svenska vid Institutionen för nordiska 
språk vid Uppsala universitet. Jag har fått ditt namn av Ulla Börestam som handleder min 
magisteruppsats vid samma institution. 
 
Stort tack för löftet genom Ulla Börestam att få kontakta dig med några frågor för min 
magisteruppsats om dansk-svenska kontaktnät i Öresundsregionen. Jag bifogar mitt uppsats-
pm för att ge dig en uppfattning om vad jag tänkt göra. Jag har börjat med en allmän 
kartläggning av ett tjugotal webbplatser för att se vilken bild man får av 
grannspråkskommunikationen. Nästa steg blir en närstudie av ett enda nätverk, och det är här 
Ørescenen kommer in. Ørescenen har ju funnits i ett år, och jag är mycket intresserad av dina 
erfarenheter under den tiden särskilt när det gäller hinder och möjligheter i uppbyggandet av 
ett danskt-svenskt nätverk. 
 
Jag har antecknat några övergripande frågor, som du kan svara på när du har tid och 
möjlighet, men helst före 31 augusti. Det brukar även dyka upp fler frågor när man funderar, 
så jag är tacksam om jag får höra av mig också senare. Svara direkt i filen och skicka mig 
svaren per mejl, är du snäll!  
 
 
Frågorna går i varandra – så om du redan svarat på en fråga behöver du inte gör det igen! 
 
Tack på förhand för hjälpen! Jag ser mycket fram emot att få ta del av dina erfarenheter! Du 
är självklart välkommen att höra av dig om något är oklart. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Anders Nordkvist 
e-post: anno7249@student.uu.se 
 +46(0)733-601832  



 36 

Frågor 
1. Bakåt i tiden! 
På hemsidan (under ”bakgrund”) nämner ni tre antaganden som alla går ut på att kontakten 
hittills inte varit så god inom regionen, vare sig mellan utövare eller olika grupper i publiken. 

1. Stämde antagandena? Var det som ni trodde?  
 
2. Erfarenheter under året 
HINDER FÖR NÄTVERKSBYGGANDET/KOMMUNIKATION DANSKA-SVENSKA ? 

1. praktiskt? 
2. nationellt? 
3. kulturellt? 
4. språkligt? danska, svenska, engelska, dialekt (skånska till exempel) 
5. geografiskt?  
6. Hinder för vem: För utövare? För publik i olika åldrar?för danskar? för svenskar? för 

andraspråkstalare/invandrare?   
7. Hur övervinner man hindren? 

 
MÖJLIGHETER FÖR NÄTVERKSBYGGANDET/KOMMUNIKATION DANSKA-
SVENSKA? 

1. praktiskt? 
2. nationellt? 
3. kulturellt? 
4. språkligt? 
5. geografiskt?  
6. Möjlighet för vem: För utövare? För publik i olika åldrar? för danskar? för svenskar? 

för andraspråkstalare/invandrare?   
7. Hur får man så stor nytta av möjligheterna som möjligt? Synergier på olika plan etc. 

 
EGNA ERFARENHETER AV ATT VARA PROJEKTANSVARIG.  

1. Erfarenheter av möten (”vara en mötesplats”) och workshops under året 
2. Har man förstått varandra vid möten/workshops?  
3. Har man behövt anpassa sitt språk? Vilka har gjort det? 
4. Förekommer engelska? 
5. Vad har du lärt dig under året som du inte var medveten om innan? 

 
 
3. Framåt i tiden! 

1. Vad kommer ni att lyfta fram i handlingsplanen av hinder/möjligheter?  
2. Vilka konkreta förslag planerar ni? 
3. Hur ser ni på möjligheterna att spela svensk teater i Danmark och vice versa för barn 

och unga? 
4. Kan man tänka sig tvåspråkiga/blandspråkiga föreställningar? 
5. Kan man tänka sig föreställningar med bara lite språk? (Clowner? Pantomim etc.?) 

 
4. Hur kommunicerar ni inbördes i projektgruppen? (Eva, Karin och Mira)? 



 37 

 
5. Övrigt som jag inte tänkt på? 
 
Än en gång, stort tack för hjälpen! Trevlig sommar! 
 
 
 ANDERS 
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Bilaga 2b 
Hej Karin! 
 
Jag heter Anders Nordkvist och är masterstudent i svenska vid Institutionen för nordiska 
språk vid Uppsala universitet. Jag har fått ditt namn av Ulla Börestam som handleder min 
magisteruppsats vid samma institution. 
 
Stort tack för löftet genom Ulla Börestam att få kontakta dig med några frågor för min 
magisteruppsats om dansk-svenska kontaktnät i Öresundsregionen. Jag bifogar mitt uppsats-
pm för att ge dig en uppfattning om vad jag tänkt göra. Jag har börjat med en allmän 
kartläggning av ett tjugotal webbplatser för att se vilken bild man får av 
grannspråkskommunikationen. Nästa steg blir en närstudie av ett enda nätverk, och det är här 
Ørescenen kommer in. Ørescenen har ju funnits i ett år, och jag är mycket intresserad av dina 
erfarenheter under den tiden särskilt när det gäller hinder och möjligheter i uppbyggandet av 
ett danskt-svenskt nätverk. 
 
Jag har antecknat några övergripande frågor, som du kan svara på när du har tid och 
möjlighet, men helst före 31 augusti. Det brukar även dyka upp fler frågor när man funderar, 
så jag är tacksam om jag får höra av mig också senare. Svara direkt i filen och skicka mig 
svaren per mejl, är du snäll!  
 
 
Frågorna går i varandra – så om du redan svarat på en fråga behöver du inte gör det igen! 
 
Tack på förhand för hjälpen! Jag ser mycket fram emot att få ta del av dina erfarenheter! Du 
är självklart välkommen att höra av dig om något är oklart. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Anders Nordkvist 
e-post: anno7249@student.uu.se 
 +46(0)733-601832  
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Frågor 
1.Bakåt i tiden! 
På hemsidan (under ”bakgrund”) nämner ni tre antaganden som alla går ut på att kontakten 
hittills inte varit så god inom regionen, vare sig mellan utövare eller olika grupper i publiken. 

2. Stämde antagandena? Var det som ni trodde?  
 
2. Erfarenheter under året 
HINDER FÖR NÄTVERKSBYGGANDET/KOMMUNIKATION DANSKA-SVENSKA ? 

8. praktiskt? 
9. nationellt? 
10. kulturellt? 
11. språkligt? danska, svenska, engelska, dialekt (skånska till exempel) 
12. geografiskt?  
13. Hinder för vem: För utövare? För publik i olika åldrar?för danskar? för svenskar? för 

andraspråkstalare/invandrare?   
14. Hur övervinner man hindren? 

 
MÖJLIGHETER FÖR NÄTVERKSBYGGANDET/KOMMUNIKATION DANSKA-
SVENSKA? 

8. praktiskt? 
9. nationellt? 
10. kulturellt? 
11. språkligt? 
12. geografiskt?  
13. Möjlighet för vem: För utövare? För publik i olika åldrar? för danskar? för svenskar? 

för andraspråkstalare/invandrare?   
14. Hur får man så stor nytta av möjligheterna som möjligt? Synergier på olika plan etc. 

 
EGNA ERFARENHETER AV ATT VARA KOMMUNIKATIONSANSVARIG.  

6. Erfarenheter av att bygga upp hemsidan  
7. Vilken roll har olika språk på hemsidan (danska, svenska, engelska)? Förekommer de 

jämsides? Går det bra att översätta mellan dem? Kan man blanda språken? 
8. Vad har du lärt dig under året som du inte var medveten om innan? 

 
 
3. Framåt i tiden! 

1. Vad kommer ni att lyfta fram i handlingsplanen av hinder/möjligheter? 
Vilken roll spelar hemsidan i framtiden? Kommer den att utvecklas? 
Överväger ni en chattsida eller liknande?  

 
4. Hur kommunicerar ni inbördes i projektgruppen? (Eva, Karin och Mira)? 
 
5. Övrigt som jag inte tänkt på? 
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Än en gång, stort tack för hjälpen! Trevlig sommar! 
  
ANDERS 
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Bilaga 2c 
Hej Mira! 
 
Jag heter Anders Nordkvist och är masterstudent i svenska vid Institutionen för nordiska 
språk vid Uppsala universitet. Jag har fått ditt namn av Ulla Börestam som handleder min  
magisteruppsats vid samma institution. 
 
Stort tack för löftet genom Ulla Börestam att få kontakta dig med några frågor för min 
magisteruppsats om dansk-svenska kontaktnät i Öresundsregionen. Jag bifogar mitt uppsats-
pm för att ge dig en uppfattning om vad jag tänkt göra. Jag har börjat med en allmän 
kartläggning av ett tjugotal webbplatser för att se vilken bild man får av 
grannspråkskommunikationen. Nästa steg blir en närstudie av ett enda nätverk, och det är här 
Ørescenen kommer in. Ørescenen har ju funnits i ett år, och jag är mycket intresserad av dina 
erfarenheter under den tiden särskilt när det gäller hinder och möjligheter i uppbyggandet av 
ett danskt-svenskt nätverk. 
 
Jag har antecknat några övergripande frågor, som du kan svara på när du har tid och 
möjlighet, men helst före 31 augusti. Det brukar även dyka upp fler frågor när man funderar, 
så jag är tacksam om jag får höra av mig också senare. Svara direkt i filen och skicka mig 
svaren per mejl, är du snäll!  
 
 
Frågorna går i varandra – så om du redan svarat på en fråga behöver du inte gör det igen! 
 
Tack på förhand för hjälpen! Jag ser mycket fram emot att få ta del av dina erfarenheter! Du 
är självklart välkommen att höra av dig om något är oklart. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Anders Nordkvist 
e-post: anno7249@student.uu.se 
tel: +46(0)733 601 832 
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Frågor 
1. Bakåt i tiden! 
På hemsidan (under ”bakgrund”) nämner ni tre antaganden som alla går ut på att kontakten 
hittills inte varit så god inom regionen, vare sig mellan utövare eller olika grupper i publiken. 

3. Stämde antagandena? Var det som ni trodde?  
 
2.Erfarenheter under året 
HINDER FÖR NÄTVERKSBYGGANDET/KOMMUNIKATION DANSKA-SVENSKA ? 

15. praktiskt? 
16. nationellt? 
17. kulturellt? 
18. språkligt? danska, svenska, engelska, dialekt (skånska till exempel) 
19. geografiskt?  
20. Hinder för vem: För utövare? För publik i olika åldrar?för danskar? för svenskar? för 

andraspråkstalare/invandrare?   
21. Hur övervinner man hindren? 

 
MÖJLIGHETER FÖR NÄTVERKSBYGGANDET/KOMMUNIKATION DANSKA-
SVENSKA? 

15. praktiskt? 
16. nationellt? 
17. kulturellt? 
18. språkligt? 
19. geografiskt?  
20. Möjlighet för vem: För utövare? För publik i olika åldrar? för danskar? för svenskar? 

för andraspråkstalare/invandrare?   
21. Hur får man så stor nytta av möjligheterna som möjligt? Synergier på olika plan etc. 

 
EGNA ERFARENHETER AV ATT VARA PROJEKTKOORDINATOR.  

9. Erfarenheter av möten (”vara en mötesplats”) och workshops under året 
10. Har man förstått varandra vid möten/workshopar?  
11. Har man behövt anpassa sitt språk? Vilka har gjort det? 
12. Förekommer engelska? 
13. Vad har du lärt dig under året som du inte var medveten om innan? 

 
 
3.”Framåt i tiden! 

6. Vad kommer ni att lyfta fram i handlingsplanen av hinder/möjligheter?  
7. Vilka konkreta förslag planerar ni? 
8. Hur ser ni på möjligheterna att spela svensk teater i Danmark och vice versa för barn 

och unga? 
9. Kan man tänka sig tvåspråkiga/blandspråkiga föreställningar 
10. Kan man tänka sig föreställningar med bara lite språk? (Clowner? Pantomim etc.?) 

 
4. Hur kommunicerar ni inbördes i projektgruppen? (Eva, Karin och Mira)? 
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5. ”Övrigt som jag inte tänkt på? 
 
Än en gång, stort tack för hjälpen! Trevlig sommar! 
 
 
 ANDERS 
 
 


