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Sammandrag 
Denna uppsats handlar om hur grannlandet och nationella identiteter konstrueras i den dansk-
svenska invandringsdebatten mellan åren 2000 och 2015. Det dansk-svenska förhållandet har 
under lång tid präglats av rivalitet och en sorts kärvänlig osämja som tagit sig uttryck genom 
olika konflikter. Den senaste tiden har detta framförallt märkts av i värdepolitiska frågor så 
som feminism och invandringsfrågor. Denna undersökning syftar till att ge en djupare 
förståelse för hur idéer om identitet och sociala rum konstrueras genom språkliga praktiker i 
just den invandringspolitiska domänen. 
 För att undersöka detta används tidningstexter från år 2000–2015, från både danska och 
svenska större tidningar. Undersökningen utgår från ett socialkonstruktionistiskt och 
diskursteoretiskt perspektiv där språket undersöks som ett diskursivt verktyg som fixerar och 
förhandlar betydelse om, i detta fall, uppfattningar kring identitet, nationalism och sociala 
rum. 
 Inom domänen finns ett antal konkurrerande uppfattningar, diskurser, om respektive 
grannland men gemensamt för dem alla är att de syftar till olikgörande mellan Sverige och 
Danmark. Utmärkande är också att den diskursiva processen, i vilken klart avgränsade sociala 
rum i form av nationer konstrueras, inte bara präglas av ett stort utbyte mellan nationerna utan 
också innehåller i stort sett samma betydelseinnehåll i bägge länders material. 
 Tidigare forskning har gett en bild av att det i detta område finns nationella identiteter 
som ställs emot pan-nationella identiteter – och att dessa är oförenliga. Den diskursiva process 
som beskrivs i denna uppsats verkar snarare bygga på en stark dansk-svensk gemenskap där 
nationella identiteter konstrueras i samarbete. Med tanke på ländernas historia av rivalitet i 
nationalismens namn är det kanske mer rättvisande att tala om rivalitet och nationalism som 
en utpräglad del av den skandinaviska gemenskapen.  
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1. Inledning 
Sommaren 2015 flyttade jag till Danmark; fem timmar varade tågresan från Stockholm C till 
København H. Det tog kanske två minuter att åka över Öresundsbron. Inom någon vecka 
skulle Skatteverket ha överfört mig till obefintlighetsregistret eftersom man inte kan vara 
folkbokförd i två nordiska länder samtidigt. Jag flyttade in på yttre Nørrebro, inte långt ifrån 
där Lena Sundström satt och skrev sin kritiska skildring av det invandringspolitiska läget i 
Danmark, Världens lyckligaste land – En bok om Danmark (2009). Senare läste jag en 
gammal intervju från 2011 med författaren Mikael Jalving i samband med att den danska 
pendangen till Sundstræms bok, Absolut Sverige – En rejse i tavshedens rige, då gavs ut. Det 
är också från just den intervjun denna uppsats titelcitat kommer.  
 För hur kommer det sig att Öresundsbron, ett enormt ambitiöst integrationsprojekt, kan 
bli till en Berlinmur när relationen mellan Danmark och Sverige diskuteras i en 
invandringspolitisk kontext? Ämnet i fråga kom att bli ett naturligt samtalsämne för mig som 
svensk i mötet med danskar. Det var liksom det som kunde konstruera och bygga upp vår 
dansk-svenska relation. Att det blev så var väl inte helt märkligt med tanke på den 
uppmärksamhet och de starka åsikter ämnet väckt i diverse medier de senaste åren. Man kan 
såklart inte bortse från att själva sakfrågan om invandring diskuteras, men faktum kvarstår att 
invandringsdebatten otvivelaktigt också fungerar som ett effektivt forum för dansk-svensk 
grannlandskonstruktion.  
 Danmark och Sverige är ju inte bara grannländer rent geografiskt utan har också en lång 
gemensam historia och anses ha många kulturella likheter. Det är alltså föga förvånande att 
rapporteringen kring danska nyheter får relativt stort medieutrymme i Sverige och att de 
svenska nyheterna får relativt stort utrymme i Danmarks medielandskap. De senaste åren har 
rapporteringen kring respektive lands invandringspolitik hamnat i fokus och fått stort 
utrymme i grannlandets nyhetsrapportering och offentliga debatt. Detta verkar ha blivit ett sätt 
att sätta perspektiv på sin egen inhemska invandringspolitik och i många fall kanske också 
rättfärdiga den. 
 Denna tendens har redan tidigare observerats, av såväl forskare och journalister som av 
allmänheten. I samband med dessa observationer har det gjorts försök att förklara det som 
uppfattas som ett problematiskt förhållande mellan Danmark och Sverige, men också försök 
att se hur väl denna grannlandsstereotypisering stämmer överens med den ”verkliga” 
situationen i landet. Jag är däremot intresserad av hur grannlandet faktiskt porträtteras i 
invandringsdebatten. I samband med detta blir det också och intressant att se hur idéer om 
nation och nationell identitet tar sig uttryck. 
 I den här uppsatsen vill jag se dels vilka uppfattningar om grannlandet som finns i den 
inhemska invandringsdebatten, dels hur dessa uppfattningar konstrueras språkligt. Genom att 
undersöka språkliga praktiker som sociala handlingar som i sin tur producerar mening får man 
möjlighet att se hur uppfattningar om till exempel rum och identitet kan konstrueras. 
 För att undersöka detta rent praktiskt används diskursanalysen som teori och metod. Det 
analyserade materialet består av rapportering om grannlandets invandringspolitik i större 
dags- eller kvällstidningar under 2000-talet. Den huvudsakliga teoretiska utgångspunkten är 
Ernesto Laclau & Chantal Mouffes diskursteori som kompletteras med ett antal språkliga 
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analysverktyg för en näranalys. Det betyder alltså att jag utgår från att verklighets-
uppfattningar skapas av människor i samspel och att ingen av dessa är ”naturlig”. Sociala 
praktiker formar istället hela tiden vår verklighetsuppfattning och producerar mening. Rent 
konkret vill jag alltså se närmre på hur vissa språkliga praktiker konstruerar myter, det vill 
säga uppfattningar om ett avgränsat socialt rum, i detta fall Sverige och Danmark. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att beskriva hur Danmarksbilden i Sverige och Sverigebilden i Danmark ser ut 
med hänsyn till invandringsdebatten och hur olika stereotypa uppfattningar förhåller sig till 
varandra i den diskursiva processen. Jag vill dels se närmre på hur nationell identitet 
konstrueras med hjälp av grannlandet, dels undersöka hur dessa sociala rum, Danmark och 
Sverige, konstrueras diskursivt i denna domän. 
 Poängen är alltså inte att ta reda på i vilken mån dessa bilder representerar den egentliga 
politiska situationen i respektive land utan snarare att undersöka vilka föreställningar som 
finns om grannlandet och hur dessa myter re-produceras1. 
 Frågeställningarna har jag formulerat som följer: 
 
• Vilka uppfattningar av Danmark och Sverige re-produceras i den dansk-svenska 

invandringsdebatten? 
• Hur förhandlas betydelse om grannlandet i den dansk-svenska invandringsdebatten med 

språket som verktyg? 
• Hur konstrueras nationella identiteter i den dansk-svenska invandringsdebatten? 

1.2 Definitioner 
Ordet invandring täcker i den här uppsatsen all inflyttning till ett land (i detta fall till antingen 
till Sverige eller Danmark). Detta oavsett om det gäller till exempel arbetskraftsinvandring, 
flyktinginvandring eller anhöriginvandring. 
 Grannland och grannländsk kommer i denna uppsats avse Danmarks förhållande till 

Sverige och Sveriges förhållande till Danmark. Om det till exempel hänvisas till synen på 
”grannlandet” innebär det alltså både synen på Sverige i Danmark och synen på Danmark i 
Sverige. 
 Hemland syftar på tidningens utgivningsland då en specifik text re-producerar en bild av 
det aktuella landet i kontrast till grannlandet. 
 Ledet politik i sammansättningen invandringspolitik ska förstås brett. Det vill säga att 

invandringspolitik avser all typ offentlig eller privat debatt, partipolitik och attityder i 
invandringsfrågor. Invandringspolitik ska inte förväxlas med det diskursteoretiska begreppet 
politik/politisk som utvecklas närmre i avsnitt 3.2.2. 
                                                
1 Detta skrivsätt används för att understryka att alla språkliga och sociala handlingar bygger på tidigare språkliga 
och sociala handlingar samtidigt som de också är med i en aktiv föränderlig diskursiv process. Jfr. begreppet 
artikulation i avsnitt 3.2.2. 
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1.3 Disposition 
Uppsatsen inleds i kapitel 2 med en redogörelse för tidigare forskning som är relevant för min 
egen undersökning. Här diskuteras främst förhållandet mellan Sverige och Danmark – både 
historiskt och så som det ser ut idag – med hänsyn till vänskap och rivalitet i allmänhet och 
tonen i invandringsdebatten i synnerhet. Härefter följer en diskussion om nationell identitet 
och dess egenskaper som också placeras in i den dansk-svenska kontexten. 

Kapitel 3 är en presentation av uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Här diskuteras först 
synen på språket med en socialkonstruktionistisk vinkel. Sedan presenteras studiens teoretiska 
ram som är Laclau & Mouffes diskursteori. 
 Kapitel 4 inleds med en presentation av materialet. Sedan följer metodbeskrivningen som 
dels består i en diskussion kring diskursavgränsning förankrad i diskursteorin, dels i en 
presentation av analysverktyg som används vid själva textanalysen. 

Själva undersökningen presenteras i kapitel 5. I första avsnittet identifieras diskurser som 
i nästföljande avsnitt näranalyseras. 

I det avslutande kapitel 6 diskuteras och sammanfattas undersökningen, bland annat i 
relation till tidigare forskning och den diskursteoretiska ramen. 
 

2. Bakgrund och tidigare forskning 
Här presenteras tidigare forskning som är relevant för att förstå förhållandet mellan Danmark 
och Sverige. Kortfattat kan man påstå att ländernas relation bygger på uppfattningen att 
Danmark och Sverige är två tydligt avgränsade nationalstater men även att länderna har en 
sorts gemensam identitet. I praktiken innebär detta att det finns en nationell identitet i det 
enskilda landet som existerar parallellt med en gemensam pan-nationell eller regional nordisk 
identitet. Detta utvecklas närmre i avsnitt 2.1 och 2.2. 
 I avsnitt 2.3 presenteras tidigare forskning som gjorts kring medierapportering om 
invandringspolitik mellan Sverige och Danmark. 
 En återkommande punkt i denna uppsats är att alla verklighetsuppfattningar förstås, i 
enlighet med diskursteorin, som diskursiva konstruktioner. Det vill säga att begrepp så som 
nationalism, pan-nationalism, ”Danmark” eller ”Sverige” är kontingenta, alltså möjliga men 
inte nödvändiga, produkter av diskursiva processer. Det är dock inte alltid just det 
angreppssättet som används i den forskning som nu presenteras. Men detta forskningskapitel 
kan med fördel läsas med de diskursteoretiska glasögonen. Denna tidigare forskning och 
vidare min egen visar alltså på hur vi genom sociala praktiker producerar sociala rum 
(exempelvis i form av nationer). 

2.1 Sverige och Danmark – rivaliserande syskon? 
Ofta uppfattas Skandinavien som ett, förutom geografiskt, kulturellt sammanhängande 
område som sträcker sig över nationsgränserna mellan Norge, Sverige och Danmark. Denna 
uppfattning brukar beskrivas med ord som ”skandinavism” eller ”nordism” (då oftast även 
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inkluderat Island och Finland). Man brukar då ofta hänvisa till språkliga, historiska och 
ideologiska likheter länderna emellan. Denna uppfattning omfattar förstås även förhållandet 
mellan enbart Danmark och Sverige. 
 Det finns alltså en sorts kollektiv identitet som skandinaver eller nordbor i Danmark och 
Sverige som ger en känsla av gemenskap. Denna typ av pan-nationalism för med sig en sorts 
samhörighetskänsla och solidaritet vilket innebär att många svenskar och danskar snarare 
uppfattar sig som ett ”vi” eller kanske som statsvetaren Norbert Götz (2003:326) formulerar 
det: grannlandet är ett ”nästan-vi”. En annan statsvetare, Pertti Joenniemi (1997:213), är inne 
på samma spår när han menar att det ”nya vi” som byggdes upp under 1800-talets 
nationalstatsbygge inte helt utplånade det tidigare vi:et som inkluderade hela Skandinavien. 
Båda vi – det nationella och det pan-nationella – existerar parallellt. 
 Skandinavismen är alltså en typ av pan-nationalism som i någon mån upphäver den 
annars så skarpa nationsgränsen. Anthony D. Smith (1991:170-175), som forskat kring 
nationalism och etnicitet, menar också att även om denna typ av pan-nationalism kan bygga 
broar över nationsgränserna så har den sällan samma kraft som nationalismen. Med andra ord 
är den typ av pan-nationella identitet, som den skandinaviska är, generellt underordnad den 
nationella. I det här fallet borde den gemensamma nordiska identiteten vara underordnad den 
danska respektive den svenska identiteten. 
 Detta har också visat sig vara fallet enligt många undersökningar. Den nordiska eller 
skandinaviska identiteten har visat sig främst vara en sekundär kulturell gemenskap som inte 
spelar den avgörande rollen vare sig det gäller tunga politiska beslut eller primär 
självidentifikation. Sociologen Amitai Etzioni (1965:305) menar i sin undersökning av 
politiska föreningar att den nordiska identiteten saknar integrerande kraft, även om den 
existerar och faktiskt är relativt stark. 
 Språkgemenskapen inom Skandinavien och Norden har undersökts i större skala av Olof 
Delsing och Katarina Lundin Åkesson (2005). Trots vissa problem med testmaterialets 
jämförbarhet kan man se att grannspråksförståelsen sjunker inom hela Norden vilket i 
förlängningen innebär att ett av de gemenskapsbärande elementen i skandinavismen är 
försvagat. Mari Bacquin och Robert Zola Christensen (2013) går ännu längre i detta 
resonemang och frågar sig utifrån sin undersökning om den dansk-svenska språk- och 
kulturgemenskapen hos danska och svenska ungdomar om danska och svenska inte borde 
betraktas som främmandespråk. Deras studie visar också på att intresset för respektive 
grannland är måttligt, speciellt då man jämför med intresset för USA och andra länder i 
Europa. 
 Thorsten Borring Olesen, professor i nordisk och europeisk historia, intervjuades i 
samband med en fotbollsmatch mellan Danmark och Sverige om det speciella dansk-svenska 
förhållandet av journalisten Rasmus Bo Sørensen (2015). Borring Olesen menar att man 
måste förstå den gemensamma dansk-svenska historien, som präglats av rivalitet, för att också 
kunna förstå relationen länderna emellan idag. Danmark och Sverige har legat i krig otaliga 
gånger under historien och under perioden 1500-1720 handlade det också oftast om vilken 
som var den starkaste makten i Norden. Borring Olesen menar vidare att även om varken 
Danmark eller Sverige idag är några stormakter har denna rivalitet levt kvar men tar sig andra, 
fredligare, uttryck.  
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 Under 1960-talet handlade det om i vilken form de nordiska länderna skulle delta i 
europeiskt samarbete medan det idag främst handlar om värdepolitiska frågor som feminism 
och invandring. Han menar också att det är symptomatiskt att vi i Norden framhäver 
skillnaderna mellan nationerna när man från ett utomnordiskt perspektiv snarare skulle mena 
att nationerna är påfallande lika. Han sammanfattar med att säga att:  

På det personlige plan er de hårdeste stridigheder jo som regel også familiefejder – og det er vel 
også derfor, at debatten undertiden kan blive så ophedet mellem Danmark og Sverige. Det er jo, 
fordi vi grundlæggende ikke er ligegyldige for hinanden. 

Socialpsykologen Lars Dencik menar i samma intervju med Sørensen att det finns vissa 
fundamentala skillnader i synen på själva nationen i Danmark och Sverige. Bland annat 
innebär detta skillnader i synen på vilka som tillhör ”folket”, hur stort inflytande staten ska ha 
över individen samt i vilken grad man bemöter kultur- och makteliten med skepsis. Den 
danska nationssynen innebär att det att vara ”dansk” är detsamma som att tillhöra ett specifikt 
folkslag, att staten ska ha så lite inflytande över individen som möjligt och skepsisen mot 
eliten är utbredd. Detta gäller inte på samma sätt i Sverige där definitionen på ”svensk” 
snarare är den svenska medborgaren och utöver det bemöts inte staten och eliten med samma 
skepsis utan behandlas kanske snarare som en upplyst grupp. 
 Samtidigt påpekar Joenniemi (1997:212) att skandinavismen som verklighetsuppfattning 
också påverkat själva nationsbygget vilket också lett till att de nationella identiteterna i 
Norden har vissa likheter gällande bärande värdefrågor. Denna uppfattning innebär att den 
gemensamma nordiska identiteten i Danmark och Sverige är en del av den nationella 
identiteten. 
 Att det finns en skandinavisk eller nordisk gemensam identitet verkar det inte råda något 
tvivel om. Denna pan-nationella identitet anses till viss del upplösa den nationella identiteten 
eller kan också ses som en integrerad del av den nationella identiteten. Dock är den nordiska 
identiteten klart underordnad den nationella och det dansk-svenska förhållandet präglas av en 
rivalitet som också kan vara ett resultat av ländernas nära relation. 

2.2 Nationella identiteter 
Den nationella identiteten är idag en av de mest utbredda identitetsuppfattningarna och är 
samtidigt ofta av stor vikt för den enskilda individen. Även om till exempel skandinavismen 
är förhållandevis stark så är den nationella identiteten i Danmark och Sverige idag en mycket 
starkare identitetsmarkör. Nationalstaten och sympatin för dess medlemmar är ett för-
hållandevis nytt fenomen men som ändå är en av de diskurser som har mest genomslag idag. 
Nationalismen har enligt Smith (1991:16) som funktion att definiera ett socialt rum, skapa 
logiska grunder för ett ”nationellt envälde”, legitimera social ordning och skapa solidaritet, 
socialisering genom utbildningssystemet och att definiera och idealisera individer i världen. 
En nation kräver också alltid ett visst mått av nationalism för att existera (ibid:171). 
 Nationalism kan förstås som en (diskursiv) process där målet är total autonomi och där 
den nationella identiteten innebär total likhet. Genom att skapa skarpa gränser mellan likheter 
(inom nationen) och olikheter (utanför nationen) bidrar man också till att skapa en stark 
nationell identitet och nationell autonomi (ibid:73-75). Denna riktning går förstås stick i stäv 
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med skandinavismens pan-nationella strävan där man istället vill skapa solidaritet och 
gemenskap över nationsgränserna. 
 Nationalism är en diskursiv process som kan produceras på en mängd olika sätt. Michael 
Billig (1995) använder sig av uttrycket banal nationalism för att beskriva alla de små, 
vardagliga nationella markörer som befäster den nationella identiteten – också relationellt. 
Detta begrepp gör det möjligt att förstå nationalism som en vardaglig, automatiserad diskursiv 
praktik som hela tiden befäster den egna nationella identiteten i motsättning till Den Andre2  
som också består av en eller flera nationella stereotyper (ibid:78-83). Att diskursivt producera 
rum i form av nationer är alltså något som pågår hela tiden, obemärkt i vardagen. 
 En nationell identitet kan fyllas med i princip vilket innehåll som helst och vad som blir 
relevant beror förstås på den historisk-kulturella kontexten. Freds- och konfliktforskaren 
Håkan Wiberg (1992:245) menar att de enskilda nationella identiteterna inom Norden är en 
produkt av konflikter länderna emellan. Till exempel ska den svenska och danska identiteten 
formats i och med de många krig länderna legat i med varandra genom historien (vilket ju 
också hänger ihop med den rivalitet Borring Olesen beskrev ovan).  
 Denna process skriver även historikerna Kristian Gerner och Klas-Göran Karlsson (2002) 
under på. De menar att nationsbyggandet i Östersjöområdet främst skett i relation till Den 
Andre, som främst utgjorts av de nationer man legat i krig med. Krigen har i efterhand 
utnyttjats för att forma den nationella identiteten och nationens riktning (ibid:292 f.). Detta 
innebär att det varit nödvändigt att främja skillnader och dölja likheter mellan nationerna i 
nationsbyggandets namn. Också på grund av de många krig Danmark och Sverige legat i har 
de två grannländerna haft en stor potential att skapa sin egen nationella identitet genom att 
positionera sig mot varandra och därmed också utveckla ett komplext förhållande. 
 Sociologen Richard Jenkins (2012) har undersökt den danska nationella identiteten 
genom en sorts etnografisk fältstudie på den danska orten Skive. Han har där funnit att 
Sverige som Den Andre utgör ett effektivt verktyg för nationell identitetskonstruktion 
(effektivare än exempelvis det andra skandinaviska grannlandet Norge). Detta görs främst 
genom att re-producera stereotyper, till exempel genom vitsar som ofta bottnar i den 
klichéartade föreställningen att Sverige är ett så kallat forbudsland. Men han visar också på att 
den geografiska identiteten på en ”högre” nivå ändå består i en nordisk gemenskap där Den 
Andre istället utgörs av resten av Europa (ibid:76-82). 
 Den svenska respektive den danska nationella identiteten är helt avgörande för 
upprätthållandet av nationalstaterna. Dessa nationella identiteter har till stor del formats 
genom konflikter, inte sällan de två länderna emellan. Denna beskrivning skulle förstås 
medföra att det inte alltid är helt okomplicerat för en gemensam nordisk identitet att 
samexistera med (eller i) en överordnad nationell identitet. 
 

                                                
2 Begreppet Den Andre är hämtat från Edward W. Saids Orientalism (2004) där han beskriver hur identiteter 
konstrueras i relation till det okända – Den Andre – som man tillskriver vissa egenskaper som skiljer sig från 
denna egna gruppens. Identitetskonstruktionen, både för den egna och främmande gruppen, består alltså i en 
reduktion av möjligheter (ibid:115). 
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2.3 Medierapportering kring invandring i Sverige och Danmark 
Både den danska och den svenska offentliga invandringsdebatten och relationen dem emellan 
har tidigare varit föremål för fördjupad analys. Särskilt har medierapporteringen kring dansk 
invandringspolitik i utlandet varit uppmärksammad.  
 Statsvetaren Hans Jørgen Nielsen (2004) har undersökt utländska mediers bevakning av 
den danska invandringspolitiken. Han menar att det danska debattklimatet ofta beskrevs som 
extremt och invandrarfientligt i utländska medier samtidigt som det ofta jämfördes med det 
inhemska debattklimatet som då beskrevs som mer civiliserat. Inte minst gäller detta Sverige 
där tonen mot Danmark varit extra hård. Hans jämförelse av den danska och den svenska 
invandringsdebatten visar också på att man i mycket mindre grad attackerade invandrare som 
grupp i den svenska debatten även om en hel del invandringskritik förekom, främst gällande 
arbetskraftsinvandring. 
 Även statsvetaren Bo Petersson (2006) har noterat den hårda och anklagande tonen 
mellan Danmark och Sverige i invandringsdebatten där två extremt polariserade stereotyper 
re-produceras. Danskarna utpekas som snåla rasister och svenskar som nertystade av det 
politiska etablissemanget. Han menar dock att de offentliga samtalen egentligen präglas av 
stereotyper som är desamma i både Sverige och Danmark. Det handlar nämligen om att 
invandrare stereotypiseras som farliga eller som en belastning för majoritetssamhället och på 
det sättet menar Petersson att de svenska och danska invandringspolitiska debattklimaten 
egentligen liknar varandra mer än man kan tro. 
 Jesper Falkheimer (2004), professor i strategisk kommunikation, undersökte i sin 
doktorsavhandling mediernas strategier i rapporteringen kring Öresundsregionen i samband 
med bygget av Öresundsbron och dess invigning. Både intervjuer med journalister och 
kvalitativa analyser av journalistiskt material visar att nationella olikheter gärna framhävs och 
att stereotyper re-produceras i medierapporteringen kring Öresundsregionen. Öresundsbron 
har alltså inte fungerat som en ”transnationellt integrerande kraft” (ibid:193). Dessa nationella 
stereotyper verkar vara av samma typ som beskrivits här ovan och Falkheimer beskriver dem 
som ”Stela svenskar och dejliga danskar” (ibid:166). De svenska journalister som intervjuats 
ger också uttryck för att ha fått ”en mer nyanserad bild av Danmark” vilket innebär att 
föreställningen av danskar som gemytliga och kontinentala ifrågasätts men också att en annan 
stereotyp vuxit fram där dansken beskrivs som en främlingsfientlig patriot (ibid:139). 
 Historikern Hanne Sanders (2007:217) finner i sin undersökning av Danmarks-
rapporteringen i Sydsvenska Dagbladet 1895-2005 att fokuset på det nationella är som absolut 
starkast år 2005. Tidigare under 1900-talet var nyhetsrapporteringen mycket mer fokuserad på 
det gemensamma nordiska, tvärtemot vad man skulle kunna förvänta sig då man snarare 
skulle förknippa 1900-talet med nationalism och 2000-talet med globalism. Sanders för fram 
hypotesen att globaliseringen kanske snarast förstärker nationalismen. 
 Det framstår en tydlig bild av en medierapportering dominerad av nationella stereotyper 
där Sverige och svenskar beskrivs som stela robotar med munkavel i danska medier och 
Danmark och danskar beskrivs som främlingsfientliga och respektlösa i svenska medier. 
Oavsett hur ”verkligheten” ser ut verkar intresset i medierapporteringen ligga i att framhäva 
skillnader mellan länderna och att re-producera nationella stereotyper. 
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2.4 Sammanfattning: Det dansk-svenska förhållandet 
Den svenska såväl som den danska nationella identiteten är mycket starka. Dessa två 
identiteter har till stor del skapats genom konflikter, vilka inte sällan har utspelat sig mellan 
just Danmark och Sverige. Den svenska identiteten har alltså till stor del formats i kontrast till 
”det som är danskt” och vice versa. Samtidigt finns i bägge länder en gemensam pan-nationell 
identitet, den nordiska eller skandinaviska identiteten. Denna är underordnad den nationella 
och med tanke på att respektive lands nationella identitet till stor del bygger på att vara olik 
det andra nordiska landet skulle det kunna uppstå en konflikt mellan identiteterna. 
 Den nationella identiteten verkar re-produceras och befästas i de inhemska medierna där 
stereotyper om grannlandet och tydliga skillnader mellan de två länderna gärna framhävs. Det 
vill säga att ”det danska” definierar ”det svenska” och vice versa; grannländerna fungerar som 
en kontrastvätska för att skapa en nationell identitet. Det verkar alltså som att man har en 
tendens att vilja hitta det ”specifikt grannländska” för att på så sätt definiera sig själv vilket 
också kan ha resulterat i en polariserad debatt. 
 Den forskning som presenterats här har främst haft ett statsvetenskapligt eller historiskt 
fokus och undersökningar gällande det dansk-svenska förhållandet inom den språkveten-
skapliga disciplinen är i princip begränsade till studier kring grannspråksförståelse och semi-
kommunikation. I det följande ska jag istället närma mig förhållandet som en språklig 
diskursiv process och på så sätt undersöka hur myten kring grannlandet och även i viss mån 
hemlandet konstrueras. 
 

3. Teoretiska utgångspunkter 
Denna undersökning utgår från ett socialkonstruktionistiskt synsätt och mer specifikt utgörs 
uppsatsens övergripande teoretiska ram av Ernesto Laclau & Chantal Mouffes diskursteori. 
Som komplement kommer jag också använda Norman Faircloughs begrepp diskursordning. 
Diskursteorin beskriver inte någon speciell metod utan kompletteras här med verktyg för 
språklig analys. Jag väljer att göra textnära analys med hjälp av ett antal språkliga verktyg 
som presenteras i kapitel 4. 

3.1 Socialkonstruktionism och språkets roll 
Socialkonstruktionism behandlas här som en social teori, det vill säga att uppsatsens 
grundläggande teoretiska premiss är uppfattningen att världen är socialt konstruerad av 
människor i samspel. Enligt Vivien Burr (2015:2-5) tar sig det socialkonstruktionistiska 
synsättet uttryck i den konkreta analysen genom att: 
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• man förhåller sig kritiskt till förgivettagen förståelse. 
• all förståelse förstås som historiskt och kulturellt specifik. Det finns alltså inga universella 

sanningar eller egenskaper. 
• all förståelse anses komma från och bibehållas genom sociala processer. 
• specifika sociala handlingar kan förklaras genom specifik förståelse. 
 
I den sociala konstruktion som verkligheten är spelar det mänskliga språket en stor roll. 
Språket är det verktyg människor använder för att förmedla en historisk-kulturell specifik 
verklighetsuppfattning (ibid:54) – det är ett diskursivt verktyg. Dessa verklighetsuppfattningar 
upplevs inte sällan som universella sanningar; men de ska snarare förstås som en tillfällig 
betydelsefixering skapad genom språkliga praktiker. 
 Peter L. Berger & Thomas Luckmann (2011:37) menar att språket har en objektiv 
karaktär vilket innebär att språkliga praktiker alltid refererar tillbaka till det förgivettagna 
vardagslivet (”everyday life”). Även om språket hänvisar till abstrakta världar behåller det sin 
”objektiva” kvalitet som påverkar och tvingar individen till anpassning innanför språkets 
ramar: ”As a sign system, language has the quality of objectivity. I encounter language as a 
facticity external to myself and it is coercive in its effect on me. Language forces me into 
patterns”. 
 Berger & Luckmann (ibid:39) menar vidare att det är språket som verktyg som har för-
mågan att skapa abstrakta föreställningar om fenomen som faktiskt inte upplevs rent fysiskt: 
”Language now constructs immense edifices of symbolic representations that appear to tower 
over the reality of everyday life like gigantic presences from another world”. Det mänskliga 
språket har alltså en inneboende möjlighet till att konstruera ”sanna” verklighetsuppfattningar 
för såväl en enskild individ som för ett kollektiv. 
 Lingvisterna Roger Fowler och Gunther Kress (1979:185) som utgår från den kritiska 
lingvistiken3 beskriver sambandet mellan lingvistiska och sociala strukturer som starka och 
helt genomgripande (”pervasive”). Språkliga praktiker är beroende av sociala mönster och 
påverkar också icke-lingvistiska praktiker. Ideologier förmedlas språkligt och den 
systematiska användningen av lingvistiska strukturer är också beroende av det socio-
ekonomiska systemet i fråga. Det finns alltså, utan undantag, social betydelse i språket som 
kan urskiljas i syntaktiska och lexikala strukturer. De understryker också att förhållandet 
mellan dels stil och betydelse, dels lingvistiska och socio-lingvistiska mönster inte består i en 
dikotomi utan är mycket mer komplext än så – och framförallt är det omöjligt att separera 
dem (ibid:186 f.). 
 Grammatiska val av alla dess slag kan alltså enbart förstås inom den aktuella diskursen 
och på samma gång kan diskursens struktur endast förstås genom de grammatiska verktyg 
som bygger upp den. Diskursens struktur finns att undersöka på alla språkets nivåer (jfr. 
Mithun 2015:12). 

                                                
3 Inom denna tradition görs skillnad på diskursiva och icke-diskursiva praktiker vilket inte görs inom 
diskursteorin. Begrepp så som ”ideologi” eller ”system” förstår jag som synonyma med diskursteorins 
diskursbegrepp, se avsnitt 3.2.1. 
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 Det finns alltså inga universella eller sanna verklighetsuppfattningar – även om de kan 
uppfattas just så – utan de är diskursiva och sociala konstruktioner. Språket som social 
handling möjliggör dessa konstruktioner, bland annat genom syntaktiska och lexikala 
strukturer. Dessutom ligger det i språkets natur att förmedla dessa verklighetsuppfattningar 
och diskursiva processer som just objektiva vilket gör att vi stor utsträckning inte uppfattar 
dem som just kontingenta verklighetskonstruktioner. 

3.2 Laclau & Mouffes diskursteori 
Ernesto Laclau & Chantal Mouffe är upphovsmän till diskursteorin som brukar klassificeras 
som post-marxistisk och post-strukturalistisk. Detta innebär i korta drag att grupperingar i 
samhället anses vara resultatet av diskursiva processer och att språket uppfattas som ett socialt 
fenomen igenom vilket betydelse hela tiden förhandlas. 
 Diskursteorin är ett användbart redskap för att se hur diskurser fungerar och är 
uppbyggda, inte minst vid analys av diskursiva konstruktioner av sociala rum. Eftersom detta 
är mitt syfte blir begreppet myt, som organiserar diskurser rörande ett socialt rum, den primära 
utgångspunkten i undersökningen. Vid analys av myternas innehåll kommer även begreppen 
objektivitet och politik bli aktuella för att undersöka vad som är förgivettaget och vilken 
betydelse diskurserna kämpar om att fixera. Dessa tre begrepp är alltså de bärande för studien 
men en del andra begrepp kommer också presenteras här för att ge en helhetsbild av den 
diskursiva processen som producerar myterna. 
 I kapitel 3.2.1 diskuteras själva diskursbegreppet och i kapitel 3.2.2 beskrivs valda delar 
ur diskursteorins begreppsapparat och verktygen som ingår i den diskursiva processen. 

3.2.1 Diskursbegreppet 

En enskild diskurs kan beskrivas som en (tillfällig) fixering av betydelse inom en bestämd 
domän (Winther Jørgensen & Phillips 2000:33) eller som en strukturerad totalitet som 
resultat av en artikulatorisk praxis (Laclau & Mouffe 2002:52). Alltså är en diskurs en 
bestämd, men kontingent, verklighetsuppfattning inom ett specifikt område som skapas 
genom sociala handlingar. 
 Adjektivet diskursiv definierar Laclau (1997:123) som: 

den helhed af fænomener i og igennem hvilke den samfundsmæssige meningsproduktion finder 
sted, en helhed der konstituerer et samfund som sådant. . . Det vil sige, at det diskursive ikke er 
en overbygning (eftersom det er en betingelse for al samfundsmæssig praksis), eller, mere 
præcist, at alt samfundsmæssigt konstituerer sig selv som sådant, for så vidt som det producerer 
mening.  

Detta innebär att alla sociala handlingar är diskursiva och att de producerar mening, vilket 
resulterar i ett system av olikheter. Det finns alltså inga icke-diskursiva praktiker. Min studie 
kommer dock vara baserad på analys av språkligt material i form av text. Detta utesluter inte 
det faktum att grannlandskonstruktionen också sker i en mängd andra olika diskursiva 
praktiker. 
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 Inom en domän konkurrerar flera diskurser om att fixera betydelse4 och varje diskurs får i 
sin tur betydelse i relation till de andra diskurserna eftersom de avgränsar varandra. Alla dessa 
strukturer är kontingenta och fixeringen av betydelse är aldrig helt avslutad utan påverkas och 
förändras istället alltid av de andra diskurserna inom domänen. Som också den tidigare 
forskningen presenterad i kapitel 2 visade på är det skillnaden i innehåll i ”svensk identitet” 
och ”dansk identitet” det som också ger dem mening – samtidigt som de (såväl som andra 
diskurser) hela tiden påverkar varandra. 

3.2.2 Den diskursteoretiska begreppsapparaten 

Diskursteorin innehåller en hel begreppsapparat för analys av diskursiva processer. Som sagt 
kommer fokus i denna uppsats ligga på konstruktionen av myter samt analys av det objektiva 
och politiska inom dem. Här presenteras dels de tre begreppen och dels en rad andra bärande 
begrepp för att skapa en helhetsförståelse för den diskursiva processen som den förstås i 
diskursteorin. Detta avsnitt samt nästa är baserat på Laclau & Mouffes uppsats Hinsides det 
sociales positivitet: antagonismer og hegemoni 5  (2002) ur huvudverket Hegemony and 
socialist strategy, towards a radical democratic politics samt Marianne Winther Jørgensen & 
Louise Phillips (2000:31-65) tolkning av samma verk.  
 Myten är till att börja med ett privilegierat tecken vilket innebär att det är ett knuttecken i 
den diskursiva organiseringen. Det myten organiserar är ett socialt rum så som ”Göteborg” 
eller ”Tredje världen”. I likhet med alla priviligierade tecken är myten alltid ”tom” (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000:57 f.), det vill säga att den egentligen inte bär på någon egen 
betydelse. Istället får myten sitt innehåll genom andra (betydelseladdade) tecken som 
”diktatur” eller ”välfärdsstat”. De två diskursiva knuttecknen som blir särskilt aktuella i denna 
uppsats är alltså myterna ”Sverige” och ”Danmark” och det är från dem analysen utgår. 
 Ett annat priviligierat tecken är nodalpunkten som är ett tecken kring vilket andra tecken 
ordnas. Dessa andra tecken får alltså sin betydelse i relation till just nodalpunkten inom den 
aktuella domänen. Rent konkret innebär det att de tecken och artikulationer som behandlar 
grannlandet i denna analys kretsar kring nodalpunkten nationalism. Utan en det nationella 
som kristalliseringspunkt skulle diskursinnehållet sakna betydelse (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000:33). 
 För att ge ett priviligierat, tomt tecken (som myten är) innehåll skapas ekvivalenskedjor. 
Det innebär att ett privilegierat tecken inom en specifik diskurs kopplas ihop med 
betydelsebärande tecken och därmed fylls exempelvis en myt med betydelse. Detta är också 
den process som tillfälligt fixerar betydelse inom en diskurs. Skillnader i ekvivalenskedjor 
diskurser emellan ger också den enskilda diskursen mening – betydelse skapas alltid 
relationellt. Ett exempel på en ekvivalenskedja kunde vara hur myten ”Danmark” fylls med 

                                                
4 Detta fenomen benämner jag med Faircloughs begrepp ”diskursordning” vilket utvecklas i avsnitt 3.3. Inom 
diskursteorin används ett annat begrepp, ”det diskursiva fältet”, som syftar till alla diskurser som möjligen skulle 
kunna påverka en specifik diskurs. Jag anser, i likhet med Winther Jørgensen & Phillips (2000:34) att 
”diskursordning” är ett mycket mer användbart begrepp som också fungerar utmärkt i den diskursteoretiska 
ramen. 
5 Uppsatsens originaltitel: Beyond the Positivity of the Social: Antagonisms and Hegemony 
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betydelse genom tecknen ”främlingsfientlighet” och ”populism” inom en viss diskurs. Genom 
att se vilka tecken som kopplas ihop med ett tomt tecken, det vill säga se hur 
ekvivalenskedjan ser ut, ser man vilka ordval som är relevanta i en specifik diskurs för att 
beskriva centrala begrepp inom den. Ekvivalenskedjan är mitt primära verktyg för att urskilja 
olika diskurser i materialet (se avsnitt 4.2). 
 Alla tecken (i detta fall ordval men skulle också kunna vara en annan social handling) är 
antingen element eller moment. Element är de tecken som inte är diskursivt artikulerade 
medan moment är de tecken som är artikulerade i en diskurs. Alla tecken inom en diskurs är 
alltså moment som får betydelse genom att de skiljer sig åt. Förhållandet mellan de två 
typerna kan formuleras som att ett element reduceras i en bestämd diskurs till ett moment, 
vilket tillfälligt fixerar betydelse. Denna process kan dock aldrig helt fullföljas på grund av att 
alla diskurser undergrävs av andra diskurser (företrädesvis inom diskursordningen) (Laclau & 
Mouffe 2002:52 f.). 
 Begreppet artikulation hänger ihop med den ”artikulatoriska praxis” som nämndes i en av 
definitionerna ovan. En artikulation är en praktik (i detta fall ett språkligt yttrande) som 
etablerar en relation mellan element, vilket resulterar i att deras innehåll också modifieras och 
att betydelse delvis fixeras (Laclau & Mouffe 2002:52). En artikulation bygger alltid på redan 
existerande diskurser samtidigt som det alltid finns ett visst mått av kreativitet som bidrar till 
att förändra innehållet i en eller flera diskurser. En artikulation är alltså en re-produktion av en 
eller flera diskurser, en intertextuell praktik om man så vill. 
 Som sagt bygger diskursteorin på att det är kamp mellan olika diskurser inom samma 
domän och att strukturer i samhället (som är resultat av diskursiva processer) är kontingenta. 
De uppfattningar som inte längre uppfattas som kontingenta och som diskurser kanske 
överhuvudtaget inte (för tillfället) ifrågasätter kallas objektiva. Detta hänger ihop med Berger 
& Luckmanns syn på språket som ”objektifierande”; genom språkliga praktiker konstrueras 
”sanningar”. Språkliga och andra sociala praktiker har alltså i dessa fall totalt lyckats fixera en 
viss verklighetsuppfattning (åtminstone tillfälligt). Dock är de objektiva uppfattningarna 
förstås precis som alla uppfattningar egentligen just kontingenta och det finns alltid, 
åtminstone en teoretisk, möjlighet till förändring av betydelse och konkurrerande diskurser.  
 I kontrast till de objektiva uppfattningarna finns de politiska uppfattningarna, det vill 
säga den betydelse som olika diskurser kämpar om att fixera inom en domän på sitt sätt 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:43 f.). Inom dessa domäner konkurrerar flera verklighets-
uppfattningar. 
 De två myter jag undersöker innehåller både objektiv och politisk betydelse och ett mål 
med denna studie är att identifiera hur detta förhållande ser ut i mytkonstruktionen. 
 Laclau & Mouffe benämner den enskilda individens identitet med begreppet subjekt. 
Detta subjekt konstitueras diskursivt, det vill säga att subjektet positionerar diskurser och i 
knutpunkten av alla positioneringar existerar det enskilda subjektet. Då två oförenliga 
diskurser positioneras uppstår en antagonism som tvingar subjektet till val. 
 Inga identiteter kan existera i enbart negativa termer – det måste också finnas en identitet 
förankrad i positiva termer så betydelse på det sättet kan produceras relationellt (Laclau & 
Mouffe 2002:81 f.). Det vill säga att myten ”Sverige” och identiteten som ”svensk” inte kan 
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existera utan andra myter i form av andra nationalstater och andra ”utländska” identiteter att 
avgränsa sig mot. 

3.3 Diskursordning 
Då diskursteorin saknar ett användbart begrepp som samlar de diskurser som kämpar om 
fixering av betydelse inom samma fält kommer jag använda Norman Faircloughs6 begrepp för 
just detta, nämligen diskursordning. En diskursordning samlar alltså alla de diskurser som 
förekommer inom en specifik terräng. De definierar varandra genom sina olikheter samtidigt 
som de försöker utplåna varandra och uppnå objektivitet. Genom att se på vad de olika 
diskurserna kämpar om att ge betydelse får man också en bild om vad som uppfattas som 
politiskt eller objektivt inom diskursordningen. (jfr. Winther Jørgensen & Phillips 2000:134–
136).  
 Fairclough själv (1992:218 f.) beskriver en diskursordning som komplex, heterogen och 
motsägelsefull och han menar vidare att poängen med att identifiera en diskursordning är att 
försöka förstå de tendenser som förekommer i enskilda diskurser och analysera hur de 
interagerar med och förhåller sig till varandra. Jan Svensson (2001:401 f.; 442) beskriver i 
uppsatsen Fattigvårdsfrågan som diskursordning fördelarna med att jobba med en 
diskursordning eftersom den inte tar hänsyn till formfrågor som till exempel genre eller 
retoriska verkningsmedel. På detta sätt får man möjlighet att närma sig en domän som en 
komplex helhet och se hur betydelse förhandlas på olika sätt inom den. Diskursordningens 
heterogena uppbyggnad är också dess stora tillgång som möjliggör jämförelser mellan 
diskurser oavsett hur de är producerade. 
 Jag har valt att göra min diskursordning och diskursavgränsning utifrån vilka diskurser 
myterna ”Sverige” och ”Danmark” organiserar i mitt material. Mer specifikt gör jag det 
genom att utgå från ekvivalenskedjorna som fyller myterna med betydelse (se vidare avsnitt 
4.1). Alltså ingår två myter, och de diskurser de organiserar, i diskursordningen. De två 
begreppen, myt och diskursordning, gör det möjligt att förstå ”Sverige” och ”Danmark” som 
diskursivt producerade rum som består i ett antal olika diskurser organiserade i ett komplext 
system. 

3.4 Forskarrollen 
Att göra en diskursanalys är att försöka ställa sig utanför de diskurser man undersöker, något 
som i princip är omöjligt då subjektet konstitueras diskursivt. Ofta gör man också en 
diskursanalys inom ett ämne man själv tycker sig känna väl och inom en kultur man själv är 
en del av. Så är också min relation till det aktuella ämnet. Jag är född och uppvuxen i 
Stockholm och har studerat nordiska språk och nordisk kultur på universitet i Reykjavik, 

                                                
6 Fairclough är känd för sin egna teori och begreppsapparat för diskursanalys, nämligen den kritiska 
diskursanalysen (KDA). När jag använder begrepp i denna uppsats hämtade från Fairclough handlar det dock om 
just om några få utvalda och för denna analys användbara verktyg som placeras in i den diskursteoretiska ramen. 
Inga övergripande teoretiska utgångspunkter från KDA används alltså. 
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Uppsala och Köpenhamn och är därmed väldigt intresserad av dansk-svenska förhållanden 
och kultur, vilket också inspirerade mig att skriva denna uppsats. 
 Jag identifierar mig till exempel som svensk och jag har också bildat mig en uppfattning i 
många specifikt skandinaviska diskurser (som också behandlas i denna uppsats) och har 
positionerat mig på olika sätt i dem. Att undersöka just dessa diskurser fördomsfritt utgör 
alltså en svårighet. 
 Detta är ett ofrånkomligt problem som jag försöker minimera genom att vara medveten 
om det och försöka göra analysen så fri från förutfattade meningar och personliga åsikter som 
möjligt. Faktum kvarstår dock, i enlighet med det socialkonstruktionistiska synsättet, att min 
analys och mina resultat också endast är en av många verklighetsföreställningar (jfr. Winther 
Jørgensen & Phillips 2000:28–30). 
 

4. Material och metod 
Det analyserade materialet består av tidningstexter hämtade från respektive tidnings hemsida. 
Utifrån läsning av materialet identifieras relevanta diskurser genom ekvivalenskedjor som 
placeras in i en diskursordning. En närmre analys med exempel görs sedan av varje enskild 
diskurs. För att kunna se hur diskurserna är uppbyggda rent språkligt och för att kunna göra en 
mer textnära diskursanalys kommer materialet analyseras med språkliga analysverktyg för att 
sedan placera in det analyserade materialet i den diskursteoretiska ramen och på så sätt ge en 
helhetsbild av såväl den språkliga uppbyggnaden som hur diskurserna kämpar om att fixera 
sin världsbild. 
 I avsnitt 4.1 beskrivs materialet och utifrån vilka kriterier det är utvalt. I avsnitt 4.2 
beskrivs mer specifikt hur diskurserna identifieras och avgränsas. Till sist presenteras de 
analysverktyg som används för en näranalys av de diskursspecifika exemplen i avsnitt 4.3. 

4.1 Material 
Med tanke på uppsatsens breda forskningsfrågor om grannlandskonstruktionen i invandrings-
debatten har jag behövt material som på något sätt kan sägas ge en rättvisande bild av re-
reproduktionen av grannlandet i det svenska respektive det danska samhället i stort, samtidigt 
som materialet ska vara jämförbart.  
 Invandringsdebatten – och därmed grannlandskonstruktionen inom den – pågår förstås i 
alla typer av medier såväl som i den privata sfären. Jag har dock valt att utgå från texter 
publicerade i större nyhetstidningar i bägge länder eftersom det är ett forum där många olika 
röster i ett samhälle kommer till tals: politiker, journalister, forskare och allmänheten. 
Dessutom är tidningar av denna typ ett stort forum för (invandrings)debatt som ofta ger 
uttryck för genomgripande attityder och strömningar i samhället och som också ger det bra 
möjligheter för att få ett jämförbart material från bägge länder.  
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4.1.1 Tidningstexterna 

Texterna är hämtade från större danska och svenska nyhetstidningar och är publicerade 
mellan åren 2000 och 2015. Tidningarna är valda utifrån kriterierna att de ska   
1) ha en rikstäckande spridning i sitt utgivningsland och  
2) vara icke-nischade. 
Detta för att de i möjligaste mån ska ge en bild av grannlandskonstruktionen som den ser ut 
generellt, i hela landet, och inte baseras på konstruktionen som den kan ta sig uttryck då 
perspektivet exempelvis utgår från regionala eller andra specifika intressen. Urvalet har 
dessutom gett en önskvärd spridning i politisk beteckning på tidningarna. 
 Utöver detta har antalet aktuella tidningar också reducerats av den faktiska möjligheten 
att söka fram relevant material genom respektive tidnings hemsida. Av denna anledning 
uteslöts Expressen från de svenska källorna. De svenska tidningar som är återstår är därmed 
(angivet efter antal läsare) (TNS Sifo 2015):  
 
• Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk). Kvällstidning som är Sveriges mest lästa 

tidning. 
• Dagens Nyheter (oberoende liberal). Sveriges mest lästa morgontidning. 
• Svenska Dagbladet (oberoende moderat). Sveriges näst mest lästa morgontidning. 
 
Vid urvalet av det danska materialet ville jag spegla det svenska materialet i möjligaste mån 
för att få jämförbart material. Falkheimer (2004:94) konstaterar att Sveriges och Danmarks 
medielandskap inte skiljer sig särskilt mycket åt med undantaget att de svenska 
kvällstidningarna är något snällare i sin framtoning än sina danska motsvarigheter. Jag 
bedömde det därför som rimligt att också välja de två mest lästa morgontidningarna samt den 
mest lästa kvällstidningen i Danmark. Detta urval uteslöt Ekstra Bladet och Information vilka 
annars lever upp till de två kriterierna uppställda ovan. Det danska materialet som är hämtat 
från (angivet efter antal läsare) (TNS Gallup 2015): 
 
• Politiken (oberoende social-liberal). Morgontidning som är Danmarks mest lästa tidning. 
• Jyllands-Posten (oberoende borgerlig). Den näst mest lästa morgontidningen i Danmark. 
• BT (ej angiven politisk beteckning). Den mest lästa kvällstidningen i Danmark. 
 
Urvalet av texter har gjorts genom att först söka på ”Sverige + Indvandring” på respektive 
dansk tidnings hemsida och ”Danmark + Invandring” på respektive svensk tidnings hemsida. 
Träffarna har sedan gåtts igenom och en bedömning om de är relevanta för min studie har 
gjorts utifrån ett antal kriterier.  
 För att en text ska vara relevant i min undersökning ska den innehålla en explicit åsikt, 
det vill säga att grannlandet och/eller dess invandringspolitik värderas med tydligt negativa 
eller positivt laddade ord (vare sig den kommer från en politiker, artikelförfattaren själv eller 
från en intervjuad individ). Texten ska också som övervägande fokus ha grannlandets 
invandringspolitik. Oftast rör det sig om debattinlägg, ledare, reportage eller krönikor. Texter 
som däremot bara rapporterar om faktiska invandringspolitiska beslut eller i en passage 
jämför grannländernas invandringspolitik har jag sållat bort. Detta urval resulterade i 198 
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antal relevanta texter, 65 från det svenska urvalet och 133 från det danska vars fördelning 
illustreras i diagram 1.  

Diagram 1. Fördelning av antalet relevanta texter efter tidning 

Förekomsten av relevant material i de danska tidningarna är högre än i de svenska. Detta 
skulle ju kunna visa på att intresset för Sverige i Danmark är större än vice versa. Dock är det 
svårt att dra några definitiva slutsatser av detta eftersom materialet är framtaget med olika 
sökfunktioner, vilket kan ha påverkat utfallet. Ändock kan en tendens till större intresse i 
Danmark för Sverige antas med tanke på siffrorna. 
 Även de enskilda tidningarna verkar engageras av det aktuella ämnet i olika grad. De två 

kvällstidningarna, Aftonbladet och BT, skiljer ut sig med anmärkningsvärt litet antal artiklar 
jämfört med morgontidningarna från samma land. Detta kan som sagt också hänga ihop med 
hur de olika sökfunktionerna fungerar men kan också förklaras med i vilken grad 
tidningsredaktionerna bedömer grannlandets invandringspolitik som ett intressant och 
relevant ämne, här skulle det kunna finnas en skillnad i kvälls- och morgontidnings-
journalistik. Fördelningen av relevanta texter varierar över tid som framgår av diagram 2 och 
diagram 3. 
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Diagram 2. Fördelning av antalet relevanta texter efter tidning och år i det danska materialet. 

 

Diagram 3. Fördelning av antal relevanta texter efter tidning och år i det svenska materialet 

Generellt ser rapporteringen om grannlandets invandringspolitik ut att öka. Dels beror detta 
säkert på att mängden publicerat material generellt sett ökar men dels säkerligen också på att 
invandringsfrågan blivit mer och mer aktuell i och med framväxten av högerpopulistiska 
partier i Europa och det som brukar benämnas ”flyktingkrisen”. 
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 Frekvensskillnaderna över tid är mest markanta i det danska materialet medan 
skillnaderna i det svenska är mindre (eftersom det svenska materialet är förhållandevis litet 
ger också varje enskild text relativt stort utslag i diagrammet). Till största delen kan 
frekvenstopparna förklaras genom att antalet relevanta texter har en tendens att öka vid 
grannlandets parlamentsval. Under undersökningsperioden har det varit val till Folketinget år 
2001, 2005, 2007, 2011 och 2015 och till Riksdagen år 2002, 2006, 2010 och 2014. Särskilt 
skiljer sig åren 2002 och 2014 ut i det danska materialet. År 2002 beslöt Sveriges radio att låta 
sina journalister alltid benämna Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna som 
”främlingsfientliga” vilket väckte extra uppmärksamhet i Danmark. År 2014 gick 
Sverigedemokraterna starkt framåt i riksdagsvalet och orsakade ett osäkert parlamentariskt 
läge vilket också blev mycket omskrivet i Danmark. 

4.2 Diskursavgränsning 
Att avgränsa såväl en diskursordning som de diskurser den innehåller på ett tydligt sätt är ett 
problem. Var börjar en diskurs och var tar en annan vid? Så som Winther Jørgensen och 
Phillips (2000:136 f.) skriver bör man utgå från den aktuella undersökningen och låta 
diskursanalysen vara ett relevant verktyg i relation till studiens syfte. Då jag här vill 
identifiera ”grannlandsdiskurser” inom ett specifikt område, invandringsdebatten, kommer jag 
ta fasta på hur grannlandet beskrivs i mitt material och med vilka retoriska medel det görs och 
utifrån detta avgränsa relevanta diskurser inom diskursordningen. Man kan med all säkerhet 
kunnat definiera en oändlig mängd andra diskurser i materialet och på samma sätt en oändlig 
mängd andra diskurser gällande förhållandet mellan Sverige och Danmark i andra material, 
allt beroende på angreppssätt och hur djupt man går i analysen. Detta hindrar dock inte att 
identifieringen av ett begränsat antal relevanta diskurser med hänsyn till syftet kan 
åskådliggöra strukturer och vilka verklighetsuppfattningar som existerar i den aktuella 
kontexten. 
 Alla 198 texter har placerats in antingen i myterna ”Nabolandet Sverige” eller 
”Grannlandet Danmark”. Avgränsningen av diskurser har gjorts genom att i materialet se på 
de ekvivalenskedjor som hänger ihop med myten ”Sverige” eller ”Danmark” och ger dem 
dess innehåll. Med andra ord har jag sett på vilka lexikala och semantiska val som fyller den 
betydelsetomma myten med innehåll och utifrån det identifierat diskurser. En diskurs utgörs 
alltså här av texter där myten konstrueras med snarlika ekvivalenskedjor och utgör därmed en 
strukturerad totalitet som speglar en grannlandsuppfattning. 
 En ekvivalenskedja kan se ut på olika sätt men består alltid av betydelsebärande tecken 
som strukturerar en totalitet och fyller det betydelsetomma tecknet med innehåll. 
Ekvivalenskedjan kan alltså bestå i ett antal adjektiv som beskriver myten eller inte helt sällan 
i detta fall en sorts förklaringsmodell där orsakssamband utgör en mytkonstruktion. 
 Ett förtydligande exempel kan vara när Sverige beskrivs på följande vis: ”Integrations-
politikken har store mangler. […] Den svage forankring for udenlandskfødte på 
arbejdsmarkedet er et politisk nederlag, som indebærer store sociale problemer, der nu 
riskerer dramatisk at forværres” (Astrup 2015). Här fylls myten ”Sverige” med betydelse med 
tecken så som ”segregation”, ”dåligt fungerande invandringspolitik”, ”sociala problem” och 
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”behov av förändring” – dess ekvivalenskedja. Då ”Sverige” beskrivs med en snarlik 
ekvivalenskedja i en annan text bedömer jag att de tillhör och re-producerar samma diskurs 
och de grupperas tillsammans. 
 Oftast förekommer fler än en diskurs i varje text men lika ofta är det en diskurs som 
dominerar texten. Denna interdiskursivitet (se vidare avsnitt 4.3.3) innebär att det antingen 
finns en huvudsaklig diskurs där en eller flera diskurser ligger ”inbäddade” eller att ett antal 
diskurser alternerar (”sekventiell intertextualitet”) i samma text, men att en av dem får mer 
plats. Den diskurs som är mer framträdande eller får mer utrymme än andra i en text kallar jag 
dominant. 
 För att få en hanterbar analys och en övergripande bild av diskursordningarna har jag 
sorterat in texterna efter den dominanta diskursen i texten. I näranalysen i kapitel 5.2 
analyseras däremot interdiskursiviteten och det ger en mer komplett bild av den diskursiva 
processen och synliggör hur diskurserna samverkar och positionerar sig mot varandra. 
 I ett fåtal fall domineras texten av två jämstarka diskurser, de vill säga att alternerande 
diskurserna får ungefär lika mycket utrymme, och i detta fall sorteras denna text in under två 
diskurser, det vill säga att den blir representerad två gånger då jag behandlar dem som två 
dominanta diskurser. 

4.3 Verktyg för näranalys 
Som sagt har språket som verktyg för verklighetskonstruktion en avgörande roll inom det 
socialkonstruktionistiska teoribygget. Därmed blir det också relevant att undersöka språket i 
diskurserna närmre. Jag har valt ut ett antal språkliga begrepp som används som analys-
redskap. Analysen ska med hjälp av de två verktygen presuppositioner och intertextualitet 
visa på hur diskursernas betydelsefixering konstrueras språkligt. Nedan presenteras kort de 
olika verktygen samt vilken funktion respektive språklig teknik kan ha i en text och hur de 
kan fungera som resurser i en diskursiv process. Rent konkret ska den språkliga analysen med 
hjälp av nedanstående verktyg visa på: 
 
1) vilken betydelse, politisk och objektiv, myterna fylls med. 
2) hur denna betydelse förhandlas och fixeras.  
 
Analysverktygen visar på hur betydelse fixeras, både inom själva diskursen och i relation till 
andra diskurser, medan de i olika grad visar på det politiska och det objektiva i 
diskursordningen. Mina två verktyg visar på olika sätt hur betydelse förhandlas och fixeras 
samt hur den diskursiva processen fungerar. Verktygens analysområden (som utvecklas 
närmre nedan) sammanfattas i tablå 1: 
 
 Betydelsefixering Politik Objektivitet 
Presuppositioner x  x 
Intertextualitet x x x 

Tablå 1. De språkliga verktygens roll i analys av mytkonstruktionerna 
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Beskrivningarna av dessa språkliga begrepp skiljer sig något från denna uppsats teoretiska 
utgångspunkt. Oftast ligger skillnaderna i att nedanstående forskare inte behandlar alla sociala 
(här: språkliga) handlingar som diskursiva. För tydlighetens skull kommer denna ”teoretiska 
översättning” kommenteras mer eller mindre beroende på dess omfattning. 
 Den textnära, språkliga analysen baseras på en text ur varje diskurs, totalt nio stycken, 
som analyseras med de verktyg som presenteras nedan. Eftersom representationen av de olika 
diskurserna är förhållandevis stabil (med undantag för en diskurs, se avsnitt 5.1.1.6) över hela 
perioden har jag valt en text som ger tydliga exempel på ett flertal av de övergripande 
tendenser som kan urskiljas i hela diskursen (det vill säga lite längre texter). 

4.3.1 Presuppositioner 

Presuppositioner beskrivs av pragmatikern Jacob L. Mey (1993:28) som de förgivettaganden 
som görs i samband med specifika yttranden i en specifik diskurs7 och som också gäller då 
yttrandet förnekas. Vilka presuppositioner som görs i samband med ett specifikt yttrande kan 
ses på hur vissa ord relaterar till sammanhanget. Ordet ”tillbaka” förutsätter till exempel att 
det finns en ursprunglig punkt att återvända till som på ett eller annat sätt är känd. Detta 
”tillbaka” är också laddat med samma presupposition oavsett om vi säger ”kom tillbaka” eller 
”kom inte tillbaka!” i ett specifikt sammanhang. 
 Alla presuppositioner (i likhet med all språklig praktik) är beroende av diskurs 
(”kontext”). Mey beskriver denna diskurs som ett specifikt samhälle med implicita och 
explicita värden, normer, regler samt ekonomiska, sociala, politiska och kulturella 
förutsättningar (ibid:186 f.), alltså någon typ av övergripande samhällsdiskurs avseende ett 
avgränsat geografiskt område. Jag vill dock utveckla detta och påstå att presuppositioner kan 
bero på mycket ”smalare” och mer avgränsade diskurser än så, allt beroende på vilken eller 
vilka diskurser subjektet positionerar i sammanhanget. 
 Presuppositioner som analytiskt verktyg visar på vilken betydelse som (tillfälligt) är 
fixerad i enskilda diskurser men också vad som är objektivt inom en hel diskursordning. 
Alltså kan presuppositionerna säga mycket om det objektiva i myterna eller vilken betydelse 
som fixeras i enskilda diskurser myten organiserar. 

4.3.2 Intertextualitet och interdiskursivitet 

Som tidigare noterats bygger alla artikulationer på intertextualitet vilket innebär att de delvis 
är delar från andra diskurser som kopplas ihop. Det finns alltså inga ”isolerade” artikulationer 
utan all text förstås i relation till tidigare yttranden i en komplex struktur. Intertextualiteten är 
alltså en förutsättning för alla sociala handlingar. Däremot finns det anledning att ytterligare 
fördjupa sig i detta begrepp för att göra en analys av olika typer av intertextualitet. 
 En typ av intertextualitet är interdiskursivitet vilket innebär att en diskurs re-produceras i 
en annan diskurs. Jag skiljer i analysen på intertextualitet och interdiskursivitet eftersom just 

                                                
7 Av Mey också benämnd ”kontext”. Hans användning av begreppet ”kontext” verkar dock sammanfalla med 
förståelsen av begreppet ”diskurs” i denna uppsats. 
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interdiskursiviteten visar på den betydelseförhanling som sker inom hela diskursordningen 
och hur den diskursiva processen fungerar på ett övergripande plan. Andra typer av 
intertextualitet, som nämns nedan, fungerar dock på en ”lägre nivå” och det blir inte givande 
att behandla interdiskursiviteten som andra intertextualiteter.  
 Interdiskursiviteten kan re-produceras på olika sätt. Fairclough (1992:118) beskriver tre 
huvudsakliga typer. Sekventiell interdiskursivitet innebär att olika diskurser alternerar i en 
text. Inbäddad interdiskursivitet innebär att en diskurs tydligt ligger inbäddad i en annan. 
Blandad interdiskursivitet innebär att diskurser sammanblandats på ett inte längre urskiljbart 
sätt. De sekventiella och inbäddade interdiskursiviteterna nämndes tidigare i avsnitt 4.2 och är 
begreppen jag förhållit mig till vid avgränsningen av diskurser. Dessa två begrepp är också de 
som främst återkommer i analysen i avsnitt 5.2 där jag visar närmre hur interdiskursiviteten 
fungerar vid re-produktion av myterna och de diskurser de organiserar. 
 En annan typ av intertextualitet är den manifesta (Fairclough 1992:104), då det explicit 
hänvisas till eller citeras från tidigare producerat språkligt material. Att explicit hänvisa till 
andra texter kan till exempel ge läsaren ökat förtroende. Ett vanligt grepp som kommer ses 
flertalet gånger i analysen är att manifest hänvisa till statistik som underbygger innehållet i 
den aktuella diskursen. 
 Även hur olika röster blandas i samma text är intressant rent intertextuellt. Olika röster 
har olika status, trovärdighet etc. och förhandlar betydelse mer eller mindre effektivt. Hur 
detta spelar in i re-produktionen av dessa diskurser är också en intressant fråga. 
 Dessa språkliga grepp kan ha olika funktioner som till exempel att skapa förståelse, 
etablera förhållanden eller konstruera identiteter (ibid:53). All intertextualitet innebär alltså att 
”den ursprungliga” artikulationen rekontextualiseras (Hodges 2015:45) i ett annat samman-
hang och fixerar eller ifrågasätter betydelse inom diskursen.  
 Förutom att intertextualiteten är en förutsättning för språket som sådant och för de 
diskursiva processerna överhuvudtaget så fungerar den också som ett effektivt redskap för att 
fixera betydelse inom diskurser på olika sätt. Exempelvis genom att en diskurs explicit 
avgränsas gentemot andra och därmed ger intertextualiteten möjlighet till relationell 
betydelsefixering. Detta kan göras genom att ta en avståndstagande position i en diskurs och 
en sympatiserande position i en annan i en och samma text. Ett annat sätt att skapa 
betydelsefixering genom intertextualitet är att manifest hänvisa till texter och individer som 
fungerar som argument för en specifik diskursiv positionering. 

5. Nationsuppfattningar i den dansk-svenska 
invandringsdebatten: Innehåll och förhandling 
Detta kapitel består av två delar. I den första identifieras diskurser och dessa placeras in i en 
diskursordning. Varje diskurs presenteras närmre och dess innehåll och relation till de andra 
diskurserna diskuteras på ett övergripande plan. I den andra delen görs en språklig näranalys 
av diskurserna och hur betydelseinnehållet i dem förhandlas och fixeras utifrån de ovan 
presenterade analysverktygen. Till sist diskuteras mytkonstruktionerna utifrån resultaten. 
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5.1 Diskursordningen och myterna: Betydelseinnehåll 
Vid genomgång av materialet har jag utgått från de två myterna ”Nabolandet Sverige” (i det 
danska materialet) och ”Grannlandet Danmark” (i det svenska materialet) för att kartlägga en 
diskursordning som organiserar de två myterna. Myterna organiserar som sagt diskurser 
rörande sociala rum och diskursordningen motsvarar därmed dessa två myter och understryker 
myternas komplexa och heterogena uppbyggnad. Min läsning har resulterat i nio urskiljbara 
diskurser där fem återfinns i det danska materialet och de fyra resterande i det svenska. 
 Jag har identifierat diskurserna utifrån ekvivalenskedjor, det vill säga genom att 
undersöka med vilka tecken myten fylls med betydelse. En diskurs är som sagt en strukturerad 
totalitet vilket innebär att jag vid avgränsning av diskurserna identifierat verklighets-
uppfattningar av grannlandet som utgör en totalitet: som tecknar en fristående bild av 
grannlandet. Diskurserna kombineras på en rad olika sätt och vissa hänger tätt samman men 
en enskild diskurs kan förekomma isolerat och är inte beroende av en annan i en enskild text 
(men är förstås beroende av andra diskurser i den diskursiva processen). Diskursordningen 
illustreras i tablå 2. 
 
Diskursordningen Nationsuppfattningar i den dansk-svenska invandringsdebatten 
Myten Grannlandet Danmark  Myten Nabolandet Sverige 
I: Dansk Folkepartis marionett  I: Et folk censureret af PK-eliten 
II: Ett ansvarsfullt land  II: En humanistisk stormagt 
III: Ett inhumant land  III: Et problem 
IV: Nyansera Danmark!  IV: Et multikulti-paradis 
  V: På vej til at få den danske tilstand 
 
Tablå 2. Diskursordningen Nationsuppfattningar i den dansk-svenska invandringsdebatten 
 
I dessa texter är det främst journalister, politiker, forskare, sakkunniga och allmänheten 
(antingen i form av insändare eller som intervjuade) som är med och re-producerar 
diskurserna. Här rör det sig om både svenska och danska individer (även folk som flyttat 
mellan de två länderna) och i de flesta fall är fördelningen relativt jämn mellan danska och 
svenska röster i alla diskurser (med några undantag som diskuteras nedan). 
 Dessa diskurser konstruerar inte bara en uppfattning om grannlandet utan också en 
specifik uppfattning om hemlandet. Alltså konstruerar dessa diskurser och diskursordningar 
inte bara en grannlandsmyt utan också samtidigt en hemlandsmyt; en specifik uppfattning om 
grannlandet är beroende av en specifik uppfattning om hemlandet. 
 Varje diskurs presenteras först med en ekvivalenskedja och sedan följer en beskrivning 

av dess innehåll och exempel på artikulationer inom den. Näranalysen i avsnitt 5.2 visar mer 
detaljerat hur detta innehåll fixeras med språkliga hjälpmedel. 

5.1.1 Myten Nabolandet Sverige 

Myten Nabolandet Sverige utgörs av fem diskurser identifierade i de totalt 133 danska texter 
som undersökts och varje text har sorterats in efter dominant diskurs. Detta är som tidigare 
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sagts en förenkling av en mycket mer komplex bild men som ändå visar på de uppfattningar 
som finns och ungefär hur de fördelar sig i materialet. Fördelningen av dominanta diskurser i 
hela det danska materialet beskrivs i diagram 4 medan fördelningen av dominanta diskurser 
för varje enskild dansk tidning beskrivs i diagram 5. 

 

Diagram 4. Fördelning av dominanta diskurser i det danska materialet 

 

Diagram 5. Fördelning av antal dominanta diskurser i procent efter tidning i det danska materialet 

 
Diskurs I och III är de mest vanligt förekommande dominanta diskurserna i materialet. 
Politiken har jämnast fördelning mellan de olika diskurserna medan Jyllands-Posten tydligt 
främst re-producerar de två mest vanligt förekommande diskurserna. 
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5.1.1.1 Diskurs I: Et folk censureret af PK-eliten 

Sverige: censur - uppdelning mellan eliten och folket - odemokratiskt - politisk korrekthet - 
självgodhet 
 
Denna diskurs är den enskilt största diskursen i det danska materialet där 33 procent av 
texterna domineras av den, alltså 48 stycken. Här beskrivs myten Sverige som ett tudelat land 
där det finns en kulturell och politisk elit som sätter agendan för invandringsdebatten. Denna 
agenda präglas av politisk korrekthet, vilket i detta fall innebär att debatten i fråga är 
censurerad och ingen kritik av Sveriges alltför generösa invandringspolitik får överhuvudtaget 
förekomma. Detta betyder att ”den vanliga svenskens” åsikter inte får höras eftersom dessa 
skiljer sig från elitens åsikter. Vidare innebär detta att Sverige också beskrivs som ett 
odemokratiskt land utan någon riktig yttrandefrihet. Vanligt är att Sverige beskrivs ungefär 
som Erik Meier Carlsen uttrycker det i en ledare i BT (2002): ”[…] selv om det i Sverige er 
lykkedes en selvbevidst og stærk politisk elite at holde spørgsmålet nede i debatten – også 
med midler, som i danskeres øjne må forekomme udemokratiske”. 
 Svenskarna beskrivs också som självgoda moraliska poliser som egentligen borde 
erkänna att befolkningen i stort inte alls har samma höga moraliska standard som landets elit. 
Hilde Sandvik (2014) påstår till exempel att ”Sverige [er] landet, der har udrenset alt, som 
bare mindre om modkultur, i ’glesbygderne’ […] og anbragt det lydige proletariat i 
satellitbyerne for at have styr på dem”. 
 Denna bild målas upp i motsättning till Danmark som yttrandefrihetens högborg med ett 
ordentligt demokratiskt debattklimat och en hälsosam skepsis gentemot det politiska 
etablissemanget. Till exempel kommenterar Lisbeth Knudsen (2002), nyhetsdirektör på DR, 
SR:s beslut att benämna Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna ”främlings-
fientliga”: ”Et sådant internt dekret ville være helt utænkeligt og en uacceptabel 
fremgangsmåde i Danmark [sic!] Radio. […] Og med hensyn til at optræde partisk ved at 
bruge ordet ”fremmedfjendtlig”, så ville det være i strid med principper om journalistisk 
troværdighed”. 
 Även den svenska författaren Ingrid Carlqvist befäster denna bild i en intervju: ”I 
Danmark slår politikere og andre redaktører ring om de personer, der bruger deres 
ytringsfrihed og trues […] og derfor har jeg længe overvejet at flytte til Danmark, hvor 
debatten er meget mere åben” (Andersen 2013). 

5.1.1.2 Diskurs II: En humanistisk stormagt 

Sverige: öppenhet - ”lempeligt” - demokrati - tolerans - likabehandling - ett föredöme 
 
Denna diskurs dominerar 16 procent, eller 24 stycken, av texterna. Här framställs Sverige som 
ett land och folk präglat av en humanistisk8 övertygelse. Invandringspolitiken beskrivs ofta 

                                                
8 Den senaste tiden har det skett en betydelseförskjutning av ordet ”humanistisk” i danskan (främst genom 
användningen i invandringsdebatten) där ordet snarast blivit ett skällsord med innebörden ”verklighetsförnekare” 
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med det danska ordet ”lempelig” som snarast skulle översättas med ”generös” i detta 
sammanhang. Ett tydligt exempel på denna diskurs är ledaren Danskerne kan lære af 
svenskernes værdier i Politiken som en kommentar till riksdagsvalet 2014 där det bland annat 
påstås att ”det er opmuntrende at se det store brede svenske flertal – fra venstre til højre – stå 
fast på demokratiske og universelle værdier oven på det svenske valg”. 
 Man tar avstånd från diskurs I och anser inte att den politiskt korrekta tonen är tecken på 
censur utan snarare på respekt och medmänsklighet. Anders Jerichow (2014) kommenterar 
riksdagsvalet:  

Partiet [Sverigedemokraterna] elsker at kalde sig udelukket af det gode selskab. Patetisk. Det er 
afvist, men det har haft alle chancer. […] de fleste vælgere og alle bærende partier i Sverige gør 
det til en forudsætning for indflydelse, at man skyr fremmedfjendskhed. Det kalder på respekt. 

Denna inställning betyder inte nödvändigtvis att det är en bra politik som Sverige för (detta 
beror på positionering inom diskursen; politiken kan till exempel ses som ett hot mot 
välfärden) men den är ändå sympatisk och beundransvärd.  
 I denna diskurs är Danmark ett intolerant och inhumant land (jfr. diskurs III i myten 
Grannlandet Danmark) som saknar respekt för mänskliga rättigheter och internationella 
konventioner. Dåvarande statsminister Göran Persson kommenterar Danmarks invandrings-
politik, återgivet genom Aagaard m.fl. (2004): ”Han [Persson] beskyldte Danmark for at 
konkurrere med andre strammerlande i EU om at have den hårdeste udlændingepolitik og 
dermed skubbe flygtningeproblemerne over på mindre fremmedfjendske lande”. 

5.1.1.3 Diskurs III: Et problem 

Sverige: naivitet - segregerat - farligt - bristande välfärd - kriminalitet - arbetslöshet 
 
Detta är den näst största diskursen i det danska materialet och den dominerar 30 procent av 
texterna, vilket motsvarar 43 stycken. Här beskrivs Sverige och dess invandringspolitik som 
ett problem – främst för landet självt och dess invånare men ibland också för Danmark. 
Sverige och dess invandringspolitik beskrivs här i termer av ”oansvarig” och ”naiv”. Det 
oansvariga och naiva består i det antal flyktingar Sverige tar emot som ofta bestäms som 
”massivt”. Lars Hedegaard beskriver Sverige så (Andersen 2013):  

Sverige har åbnet sine grænser for ubegrænset tilstrømning af mennesker, der ikke har ringeste 
udsigt til at blive integreret i samfundet, endsige bidrage til samfundsøkonomien. I fremtiden vil 
den arbejdende og skattebetalende svenske befolkning […] skulle betale for hundredtusinder af 
nye statsklienter […] som den almindelige svensker i stigende grad vil opleve som en 
økonomisk møllesten om halsen. 

Denna invandringspolitik resulterar i integrationsproblem och våld och framförallt är den ett 
hot mot den nordiska välfärdsmodellen. Dessutom har Sverige ett stort problem med 
nynazister och politiskt våld som landet är oförmöget att hantera. Niels Lillelund (2006) 
beskriver Sverige som ”det mest generøse land i verden, når det gælder om at modtage 

                                                                                                                                                   
(jfr. P1 Kultur 2016). I denna uppsats används dock ordet i den mer traditionella betydelsen ”tron på alla 
enskilda människors universella och lika värde”. 
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flygtninge, arbejdsløsheden stiger, især blandt udlændinge, statsgælden stiger, kriminaliteten 
blandt indvandrere vokser. Og så videre og så videre”. 
 I denna diskurs är Danmark ett ansvarsfullt land vars restriktiva invandringspolitik lägger 
grunden för ett välfungerande samhälle (jfr. diskurs II i Grannlandet Danmark). DF-politikern 
Martin Henriksen ställer Danmarks lyckade invandringspolitik mot Sveriges misslyckade: 
”Jeg vil ikke mindst forklare svenskerne, hvor vigtigt det er med en fri og åben debat og 
naturligvis en stram udlændingepolitik” (Boserup 2013). 

5.1.1.4 Diskurs IV: Et multikulti-paradis 

Sverige: multikulturalism - mångfald - framgångsrikt - dynamiskt 
 
Denna diskurs dominerar 9 procent av texterna, 13 stycken. Här framställs Sverige som ett 
land som vunnit mycket på sin generösa invandringspolitik. Denna vinst kan både vara 
samhällsekonomisk och kulturell. Här tar man avstånd från diskurs III och framställer inte 
Sveriges invandringspolitik som ett problem utan som en tillgång. Man menar att Sverige är 
ett land präglat av multikulturalism vilket är en förutsättning för framgång i en globaliserad 
värld. Dessutom tar man avstånd från påståendet att Sverige skulle ha stora integrations-
problem som påstås i diskurs III. Sveriges mångfald ses som en tillgång där homogenitet som 
enda sätt att motverka segregation ifrågasätts. 
 Fredrik Reinfeldt och hans uttalande om att ”öppna era hjärtan” har blivit en symbol för 
denna bild av Sverige. I en intervju med Politiken (Klarskov, 2014) uppmanas Reinfeldt 
förklara detta yttrande och Alliansens invandringspolitik: ”Det er min overbevisning, at et 
samfund bygget på mangfoldighed er det bedste samfund, du kan skabe. […] I et sådant 
samfund tror jeg, du får et spændende liv. Innovativt og godt”. 
 Här ifrågasätts Danmarks restriktiva invandringspolitik som recept för ett framgångsrikt 
land. En homogen befolkning anses snarare leda till ett tråkigt och bakåtsträvande samhälle. 
Christian Kjeldsen (2004) beskriver sina upplevelser av Århus och Malmö:  

Spørgsmålet er, om byen [Århus] ikke er ved at udvikle sig i en helt anden retning end storby, 
når der ikke er plads til mennesker, uddannelser eller igangsættere, der stikker lidt uden for 
Dansk Folkeparti og dets sympatisørers kvalmende Danneborgs-samfund [sic!] med holdninger, 
der får flere og flere unge danskere til at bosætte sig i udlandet. 

5.1.1.5 Diskurs V: På vej til at få den danske tilstand 

Sverige: normalisering - invandringskritik - i förändring 
 
Denna diskurs dominerar 10 procent av texterna, 15 stycken, och förekommer främst från och 
med år 2010 (då Sverigedemokraterna kom in i Riksdagen) med undantag för en text från 
2002. Här beskrivs ett ”stemningsskifte” i den svenska invandringspolitiken som sägs närma 
sig ”den danske tilstand”, vilket i denna kontext innebär att ett främlingsfientligt parti (det vill 
säga Sverigedemokraterna respektive Dansk Folkeparti) har ett relativt stort inflytande över 
politiken och medierna och då främst för en främlingsfientlig eller invandringskritisk agenda. 
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Kristina Olsson (2015) kommenterar tonen i den svenska debatten: ”Nej, vi taler ikke om de 
for længst gennemførte stramninger i den danske udlændingepolitik. Vi taler rent faktisk om 
Sverige”. 
 Denna diskurs kan positioneras på olika sätt där denna förändring ses som antingen 
positiv eller negativ. Till exempel blir denna diskurs mycket positiv om subjektet, det vill 
säga individen, också positionerat diskurs I och detta ses som en demokratisering av debatten 
och politiken. Har subjektet däremot positionerat diskurs II ses innehållet i denna diskurs som 
en avhumanisering. Oavsett vilken tolkas detta som en ”normalisering” till antingen den 
danska och/eller den europeiska normen. 
 I en intervju med BT ger historikern Lars Hovbakke Sørensen uttryck för denna hållning 
där han menar att Sverige inte haft någon invandringsdebatt men att det håller på att 
förändras: ”det kan være, at Sverige bliver det sidste land i Europa, hvor den 
[indvandrerdebatten] kommer til at rulle. Men rulle, det vil den” (Stigsgaard Nissen 2015). 

5.1.1.6 Sammanfattning: Myten Nabolandet Sverige som helhet 

Vid läsningen av de 133 danska texterna har jag identifierat fem diskurser som huvudsakligen 
konstruerar myten ”Sverige”. De två vanligaste uppfattningarna av Sverige har bägge en 
negativ attityd. Antingen är Sverige ett censurerat, odemokratiskt land (I) eller ett 
problemfyllt land orsakat av den oansvariga invandringspolitiken (III). Tillsammans är dessa 
diskurser dominanta i totalt 63 procent av texterna, vilket motsvarar 91 stycken. Inte sällan 
alternerar dessa diskurser i samma text där diskurs I också används som förklaringsmodell till 
diskurs III. 
 De två diskurserna med positiv Sverigeuppfattning beskriver landet som antingen ett land 
med ärbara humanistiska värden (II) eller ett lyckat exempel på multikulturalism (IV). 
Tillsammans är dessa diskurser dominanta i 25 procent av texterna, det vill säga 37 stycken. 
Dessa fyra diskurser avgränsar sig tydligt mot varandra där diskurs I och III ofta explicit 
målas upp som motpoler och detsamma gäller diskurs II och IV. 
 Diskurs V beskriver Sverige som ett land som närmar sig Danmark invandringspolitiskt, 
dels gällande invandringskritiska partiers inflytande, dels tonen i debatten. Denna diskurs kan 
både framställa Sverige i negativ och positiv dager beroende på positionering. Ofta framförs 
olika positioners vinkling av diskursens innehåll i dessa texter. 
 Inom alla diskurser målas tydliga skillnader mellan länderna upp (även om de i diskurs V 
är något mindre) och inte sällan är länderna just varandras motpoler, vilket ju i kapitel 2 också 
visat sig ofta vara fallet i den dansk-svenska relationen genom tiderna. 
 Utifrån denna diskursordning är det möjligt att dra några slutsatser om vad som är 
politiskt och objektivt genom att se på vilken betydelse som är gemensam i de olika 
diskurserna och vilken betydelse de kämpar om att fixera. 
 Vid jämförelse av innehållet i de identifierade diskurserna framträder framförallt fyra 
objektiva punkter (alltså betydelse som aldrig ifrågasätts): 
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• Sverige tar emot ett anmärkningsvärt högt antal flyktingar. 
• Sveriges invandringspolitik är radikalt annorlunda än Danmarks. 
• Sverige och Danmark är två olika, tydligt avgränsade rum med olika folk. 
• Sveriges invandringspolitik berör och intresserar Danmark. 
 
Med utgångspunkt i motsättningarna i diskurserna finns det framförallt tre politiska punkter 
(alltså betydelse som läggs fram för debatt): 
 
• Är Sveriges invandringspolitik sympatisk eller naiv? 
• Är Sverige ett harmoniskt eller problemfyllt land? 
• Hur olika är attityderna till invandring i Sverige och Danmark? 
 
Hur betydelsefixeringen på dessa sju punkter konstrueras språkligt och hur diskurserna 
förhåller sig till varandra analyseras i avsnitt 5.2. 

5.1.2 Myten Grannlandet Danmark 

Diskursordningen Grannlandet Danmark utgörs av fyra diskurser identifierade i de totalt 65 
svenska texter som undersökts. Även här rör det sig förstås om en förenkling som ger en 
överblickbar analys. Diagram 6 beskriver fördelningen av dominanta diskurser i det svenska 
materialet medan diagram 7 beskriver fördelningen av dominanta diskurser i varje enskild 
tidning. 

 

Diagram 6. Fördelning av dominanta diskurser i det svenska materialet 
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Diagram 7. Fördelning av antal dominanta diskurser i procent efter tidning i det svenska materialet 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet visar bägge på en spridning av de fyra dominanta 
diskurserna medan det i Aftonbladet endast är diskurs I och IV som förekommer som 
dominanta.  

5.1.2.1 Diskurs I: Dansk Folkepartis marionett 

Danmark: invandringsfixering - moraliskt förfall - populism - främlingsfientlighet 
 
Denna diskurs dominerar hela 41 procent, 28 stycken, av de svenska texterna och är därmed 
den vanligaste dominanta diskursen. I denna diskurs är Danmark i princip synonymt med 
Dansk Folkeparti (DF) och Pia Kjærsgaard, vilket är mycket negativt. Man menar att det 
främlingsfientliga och högerpopulistiska partiet dikterar villkoren för dansk politik och 
danska medier, och för att det har skapat en främlingsfientlig opinion bland de danska 
väljarna. I Aftonbladets ledare Danmark – ett förgiftat rike (2010) påstår man till exempel att 
”I Danmark gäller Dansk Folkepartis bruntonade linje nästan överlag. […] Annars råder en 
samfälld, ohöljd råhet över de täta skärpningarna i migrationspolitiken”. 
 Detta betyder också att Danmark är ett land som är besatt av invandringsfrågan och 
skyller alla möjliga samhällsproblem på invandringen. Martin Aagård (2014) kommenterar till 
exempel kulturlivet i Danmark: ”Låt er inte luras av de danska kulturdebattörerna. […] Den 
danska kulturdebatten har för tillfället mycket lite med kultur att göra. Den handlar i grunden 
bara om invandring”. 
 Vidare menar man att det inte finns någon ”anständighet” bland övriga politiska partier 
(speciellt hos vänsterpartierna) som borde ta spjärn mot DF och dess populistiska politik men 
istället fullt ut anammat DF:s politiska agenda för att vinna röster. Inte sällan används denna 
bild som ett varnande skräckexempel för hur det kan gå för Sverige om Sverigedemokraterna 
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tillåts få inflytande. Ewa Svensson (2001) kommenterar de danska Socialdemokraternes 
anpassning till DF i Dagens Nyheter, något som hon anser vara fegt:  

Visserligen har statsministern, socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen, men djupa brösttoner 
från folketingets talarstol uttalat att Dansk Folkeparti aldrig blir ”rumsrent”. Men det har inte 
hindrat socialdemokraterna att i mångt och mycket driva samma politiska linje i skräck för att 
förlora väljare. 

Sverige målas här upp som ett land som hanterat framväxten av ett högerpopulistiskt parti i 
form av Sverigedemokraterna mycket bättre genom att hindra dem från att få någon reell makt 
och genom att de övriga politiska partierna inte anpassat sin politik till Sverigedemokraternas 
och deras väljare. Sverige är alltså ansvarstagande och slår vakt om de humanistiska värdena 
(jfr. diskurs II i Nabolandet Sverige). Jan Guillou (2010) beskriver Sverige i kontrast till 
Danmark: ”Sverige har kanske den lägsta procentandelen utlänningsfientlighet i hela Europa, 
trots att invandringen varit betydande de sista tjugo åren. Denna lugna svenska attityd […] 
kan kanske bero just på att så många invandrare lever mitt ibland oss”. 

5.1.2.2 Diskurs II: Ett ansvarsfullt land 

Danmark: realistiskt - ansvarsfullt - nordisk välfärd - homogent 
 
Denna diskurs dominerar 16 procent av det svenska materialet, vilket motsvarar 11 texter. Här 
beskrivs Danmark som ett insiktsfullt land som hanterar flyktingsituationen i världen på det 
enda realistiska sättet, alltså genom att föra en mycket restriktiv invandringspolitik. Danska 
politikern Birthe Rønn Hornbech (V) kommenterar åtstramningen av den danska invandrings-
politiken som ett ansvarsfullt beslut med hänvisning till integrationen (TT-Ritzau 2010):  

Det finns på flera grunder behov av uppstramning. Vi har ju fortfarande några parallell-
samhällen, och några där det ändå går mycket långsamt med integrationen, och vi vill gärna ge 
integrationen en knuff framåt. 

Detta betyder inte att det är en sympatisk politik – men situationen lämnar inga andra 
alternativ; lösningen på integrationsfrågan är ett förhållandevis homogent folk. Det är 
Danmarks nationella intresse som måste komma först och man kan inte riskera att landets 
särprägel går förlorad genom en alltför generös invandringspolitik som resulterar i 
segregation; här tar alltså Danmark ansvar för sitt eget lands säkerhet och fortlevnad. 
Venstrepolitikern Eyvind Vesselbo kommenterar den danska lag som försvårar för invandrare 
att gifta sig med någon från ursprungslandet och varför den är nödvändig (Ekinge 2003):  

[Vi] uppfattar det i alla fall som ett problem för integrationen om det är 90 procent av 
palestinierna, 90 procent av pakistanierna och 90 procent av somalierna och det visar det sig 
vara, som gör det här [gifter sig med någon från ursprungslandet]. Då är det ett problem i 
Danmark.  

Detta beskrivs i motsättning till Sverige vars oansvariga, generösa flyktingpolitik resulterar i 
omfattande samhällsproblem och försämrad välfärd (jfr. diskurs III i Nabolandet Sverige). I 
en läsarinsändare i Dagens Nyheter beskrivs Danmarks invandringspolitik som ett föredöme 
för Sverige som misslyckats på det området: ”Dessutom kan man väl inte med bästa vilja i 
världen kalla den svenska invandrarpolitiken för framgångsrik. Att den är ett stort 
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misslyckande bevisas i många reportage nästan dagligen både i tidningar och tv” (Rosenlund 
2001). 

5.1.2.3 Diskurs III: Ett inhumant land 

Danmark: främlingsfientlighet - intolerans - dumhet - mental slapphet 
 
Detta är den näst vanligast förekommande dominanta diskursen, 34 procent av texterna 
domineras av diskurs III vilket motsvarar 23 stycken. Här beskrivs Danmark som intolerant 
land som saknar respekt för mänskliga rättigheter och värden, vilket tar sig uttryck i en 
främlingsfientlig och diskriminerande invandringspolitik. Den danska statsvetaren Henrik 
Hermansson kommenterar stämningen i Danmark: ”Är du inne i den danska gemenskapen är 
det trevligt och mysigt. Men att komma in där är inte särskilt lätt, speciellt inte om du inte är 
nordeuropé” (Björklund 2015). 
 Man menar vidare att landet har en ”fattig analys”, det vill säga där man exempelvis 
förenklar integrationsfrågan till en fråga om ”för eller mot islam” istället för att ta hänsyn till 
andra faktorer som kön eller klass. Detta kan exemplifieras med ett citat ur Dagens Nyheter 
från Politikens dåvarande chefredaktör Tøger Seidenfaden (2006) som bekräftar bilden av 
Danmark som främlingsfientligt och lite dumt: ” […] vi [danskar] diskuterar ”för och emot 
islam” […] på ett ganska primitivt vis, som nästan hela tiden bekräftar bilden av en farlig, 
kulturell essentialism”. 
 Sverige däremot är ett mycket mer öppet och tolerant land som slår vakt om humanistiska 
värden (jfr. diskurs II i Nabolandet Sverige). Søren Boye Petersen, som flyttat till Sverige 
med sin utländska fru eftersom de enligt de danska reglerna inte får gifta sig, säger i en 
intervju (Blomgren 2003):  

Vi är glada för att Sverige ger oss möjlighet att vara tillsammans, men här måste vi börja om 
från noll […]. – Samtidigt hoppas jag att vi skapar vårt liv här, eftersom jag som dansk 
medborgare inte tillåts bo i mitt eget land bara för att jag blivit kär i en som regeringen tycker 
fel person [sic!]. 

5.1.2.4 Diskurs IV: Nyansera Danmark! 

Danmark: missförstått - nordisk gemenskap - ungefär som ”oss” - någorlunda tolerant 
 
Denna diskurs dominerar sju procent av materialet, eller fem texter. Det innebär att man 
vänder sig mot alla ovanstående diskurser, i synnerhet de två vanligaste diskurserna I och III, 
och istället försöker framhäva likheter mellan länderna (utan att för den skull förneka 
skillnaderna utan snarare påstå att skillnaderna inte är så pass stora som sägs i de andra 
diskurserna). I ledaren Segerns sälta (2011) i Dagens Nyheter kommenteras valet till 
Folketinget:  

Och förstås det faktum att de två mest invandrarpositiva partierna […] gått framåt i opinionen 
och visat att man faktiskt kan vinna nya väljare på annat än stramare regler för invandring. Se 
där något för svenska partier att tänka på innan vi en dag upptäcker att vi halkat in på samma 
väg som danskarna. 
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Man framhäver också gärna den nordiska gemenskapen och potentialen i ett samarbete mellan 
Sverige och Danmark istället för den pajkastning man anser pågå mellan länderna i debatten. 
Ledarskribenten Ola Mårtensson (2009) uppmanar till att se mer nyanserat på Danmark: ”Kan 
det vara så att vi har något att lära av det danska exemplet, om vi försöker se bortom Dansk 
folkeparti, och se vad som egentligen åstadkommits?”. 

5.1.2.5 Sammanfattning: Myten Grannlandet Danmark som helhet 

Grannlandet Danmark utgörs av 65 texter vari jag identifierat fyra huvudsakliga diskurser. De 
två vanligaste uppfattningarna av Danmark är båda negativa. Antingen är Danmark ett land 
präglat av populism, invandringsfixering och mental slapphet (I) eller ett inhumant land 
präglat av främlingsfientlighet och en restriktiv och osympatisk invandringspolitik (III). 
Tillsammans är dessa diskurser dominanta i totalt 75 procent av materialet, det vill säga 51 
texter. Inte sällan alternerar dessa diskurser i samma text. 
 Den enda diskursen med en tydligt positiv danmarksuppfattning (II) beskriver ett land 
med ansvarsfull invandringspolitik som är ett nödvändigt resultat av flyktingsituationen i 
världen då man vill bevara Danmark och den nordiska välfärdsmodellen. Denna diskurs är 
dominant i 16 procent av texterna. Oftast utgör både diskurs I och III en motpol till diskurs II. 
 Diskurs IV ifrågasätter ovanstående diskurser på det sättet att den vill förminska de 
skillnader mellan länderna som övriga diskurser konstruerar och framhäver. Här beskrivs 
Danmark som ett missförstått land, där ingen av de större diskurserna kunnat beskriva det 
danska invandringspolitiska läget korrekt. Den huvudsakliga poängen är att Danmark är mer 
likt (men ändock olikt) Sverige än gemene man tror. Denna diskurs värderar inte innehållet i 
invandringspolitiken. Även i dessa diskurser beskrivs Sverige mer eller mindre som 
Danmarks motsats. 
 Vad som är politiskt och objektivt i denna myt är i mångt och mycket en spegling av 
Nabolandet Sverige. Här finns också fyra objektiva punkter i diskursordningen: 
 
• Danmark tar emot ett anmärkningsvärt lågt antal flyktingar. 
• Danmarks invandringspolitik är radikalt annorlunda än Sveriges. 
• Danmark och Sverige är två olika, tydligt avgränsade rum med olika folk. 
• Danmarks invandringspolitik berör och intresserar Sverige. 
 
Med utgångspunkt i motsättningarna i diskurserna finns det framförallt två politiska punkter: 
 
• Är Danmarks invandringspolitik inhuman eller verklighetsanpassad? 
• Hur olika är attityderna till invandring i Sverige och Danmark egentligen? 
 
Hur betydelsefixeringen på dessa sex punkter konstrueras språkligt och hur diskurserna 
förhåller sig till varandra analyseras i avsnitt 5.2. 
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5.1.3 Sammanfattning: Nabolandet Sverige och Grannlandet Danmark 

De nio diskurser som tillsammans utgör de två myterna kan sammanfattas med hjälp av sina 
ekvivalenskedjor som återfinns i tablå 3 och tablå 4.  
 
Diskurs Ekvivalenskedja 
I: Et folk censureret 
af PK-eliten 

censur - uppdelning mellan eliten och folket - odemokratiskt - politisk 
korrekthet - självgodhet 

II: En humanistisk 
stormagt 

öppenhet - ”lempeligt” - demokrati - tolerans - likabehandling - ett föredöme 

III: Et problem naivitet - segregerat - farligt - bristande välfärd - kriminalitet - arbetslöshet 

IV: Et multikulti-
paradis 

multikulturalism - mångfald - framgångsrikt - dynamiskt 

V: På vej til at få den 
danske tilstand 

normalisering - invandringskritik - i förändring 

Tablå 3. Diskurser och ekvivalenskedjor i myten Nabolandet Sverige 

Diskurs Ekvivalenskedja 
I: Dansk folkepartis 
marionett 

invandringsfixering - moraliskt förfall - populism - främlingsfientlighet 

II: Ett ansvarsfullt 
land 

realistiskt - ansvarsfullt - nordisk välfärd - homogent 

III: Ett inhumant land främlingsfientlighet - intolerans - dumhet - mental slapphet 
IV: Nyansera 
Danmark! 

missförstått - nordisk gemenskap - ungefär som ”oss” - någorlunda tolerant 

Tablå 4. Diskurser och ekvivalenskedjor i myten Grannlandet Danmark 

Alla nio diskurser utgör en strukturerad totalitet, en uppfattning som en helhet, i sig själva och 
vill definiera grannlandet på sitt sätt. Vissa diskurser positionerar sig tydligt mot varandra och 
fixerar betydelse genom uteslutning medan andra diskurser går hand i hand och utgör olika 
delar i en förklaringsmodell. 
 Det som är objektivt och politiskt är också mycket likartat i bägge diskursordningar. Det 
objektiva består i att Sverige tar emot ett högt antal invandrare (främst flyktingar) medan 
Danmark tar emot ett lågt antal, att Sverige och Danmark är två olika, tydligt avgränsade rum, 
att grannländernas inrikespolitik är intressant och berör hemlandet och till sist att ländernas 
invandringspolitik skiljer sig radikalt åt. Det politiska, som diskurserna kämpar om att fixera, 
är huruvida Sveriges invandringspolitik är dumdristig eller beundransvärd, om Danmarks 
invandrings-politik är ansvarsfull eller inhuman och i vilken grad attityderna till invandring 
faktiskt skiljer sig åt i Danmark och Sverige.  
 Alla diskurser med undantag för de relativt ovanliga diskurserna Nyansera Danmark! och 
På vej til at få den danske tilstand, framhäver olikheter mellan länderna och ländernas 
invandringspolitik målas ofta explicit upp som motpoler. Detta bekräftar den bild som 
beskrevs i bakgrundskapitlet, nämligen att skillnader mellan länderna framhävs för att 
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producera en nationell identitet. De två diskurser som här utgör undantaget och tonar ner (men 
inte utplånar) skillnaderna skulle mot samma bakgrund istället kunna visa på de 
samexisterande nationella och pan-nationella identiteterna. 
 Danska, svenska och dansk-svenska röster förekommer genom hela materialet och 
generellt är fördelningen av röster relativt jämn i alla diskurser med tre undantag. Dansk 
Folkepartis marionett re-produceras absolut oftast av svenska röster medan Ett ansvarsfullt 
land (den enda tydligt positiva Danmarksbilden) i gengäld absolut oftast re-produceras av 
danska röster. Till sist re-produceras Et folk censureret af PK-eliten till absoluta största delen 
av danska röster. 
 Eftersom inga identiteter kan existera endast i negativa termer måste innehållet i 
diskurserna ställas i relation till en positiv term. I detta material utgörs den relationella 
punkten antingen av en diskursiv konstruktion av hemlandet eller en annan grannlandsdiskurs 
inom diskursordningen. 
 Det finns tydliga samband mellan diskurserna inom hela diskursordningen. Till exempel 
målas som tidigare nämnts vissa diskurser upp som motpoler till varandra. Dessutom verkar 
en grannlandsuppfattning förutsätta en specifik hemlandsuppfattning som oftast också finns 
representerad i grannlandets grannlandsuppfattning. Sambanden mellan diskurserna i de två 
myterna beskrivs i tablå 5. 
 
Grannlandsdiskurs Hemlandsdiskurs Grannlandsdiskurs Hemlandsdiskurs 
I: Dansk Folkepartis 
marionett 

II: En humanistisk 
stormagt 

I: Et folk censureret 
af PK-eliten 

- 

II: Ett ansvarsfullt 
land 

III: Et problem II: En humanistisk 
stormagt 

III: Ett inhumant 
land 

III: Ett inhumant 
land 

II: En humanistisk 
stormagt / IV: Et 
multikulti-paradis 

III: Et problem II: Ett ansvarsfullt 
land 

IV: Nyansera 
Danmark! 

- IV: Et multikulti-
paradis 

III: Ett inhumant 
land 

  V: På vej til at få den 
danske tilstand 

II: Ett ansvarsfullt 
land / III: Ett 
inhumant land 

Tablå 5. Samband mellan grannlandsuppfattning och hemlandsuppfattning i respektive diskurs 

Detta tydliga samband mellan grannlandsuppfattning och hemlandsuppfattning visar på hur 
viktig grannlandskonstruktionen är för den nationella identitetskonstruktionen. Ett intressant 
undantag är att den hemlandsbild som målas upp av Danmark i diskursen Et folk censureret af 
PK-eliten, det vill säga att Danmark står för en öppen och demokratisk debatt, inte re-
produceras i någon större utsträckning i de svenska tidningarna (och kan inte ens anses utgöra 
en egen totalitet som diskurs). Denna diskurs sticker också ut i fördelningen av danska och 
svenska röster – övriga diskurser i Nabolandet Sverige har en relativt jämn fördelning medan 
denna har en klar övervikt av danska röster.  
 Att myterna speglar varandra i så hög grad visar på att det är en gemensam dansk-svensk 
diskursiv process som konstruerar såväl grannlandsuppfattningen som hemlands-
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uppfattningen och de utgör tillsammans en diskursordning. Även om grannlands-
konstruktionen genom sitt olikgörande är ett klockrent exempel på Den Andre så visar det 
också på att grannlandsdiskurserna går igen som hemlandsdiskurser i bägge riktningar. Denna 
grannlandskonstruktion kan alltså ses som en gemensam process där både Danmark och 
Sverige konstruerar nationell identitet såväl som grannlandsuppfattning i symbios.  

5.2 Fixering och förhandling av betydelse 
I detta avsnitt näranalyseras nio texter, ett exempel från varje diskurs. Jag har valt lite längre 
texter som också visar en viss variation gällande publiceringsår och tidning.  Denna näranalys 
ska visa på hur betydelse inom diskurserna fixeras och förhandlas, inte minst i förhållande till 
varandra, med språket som diskursivt verktyg. Ett av de begrepp som jag främst utgår ifrån är 
interdiskursivitet, som effektivt både visar hur olika diskurser samverkar genom att 
underbygga och avgränsa varandra och hur betydelse fixeras inom den enskilda diskursen. 
Även begreppet presuppositioner används, främst för att visa på den betydelse som är helt 
fixerad inom den aktuella diskursen eller inom hela diskursordningen. 

5.2.1 Et land censureret af PK-eliten 

Den första texten är den intervju som nämndes i uppsatsens första stycken. Poul Aarøe 
Pedersen har talat med författaren och debattören Mikael Jalving och texten publicerades i 
Politiken år 2011. Intervjun handlar främst om den då nypublicerade boken Absolut Sverige. 
En rejse i tavshedens rige. 
 Jalving positionerar helt tydligt denna diskurs (I) och det han uppfattar som stämningen i 
Sverige beskriver han som ”den svenske bacille” – alltså ett farligt tillstånd som också kan 
sprida sig (till Danmark). De andra bilderna han använder sig av visar på ett splittrat 
förhållande – både den kulturella och geografiska närheten men också rivaliteten: ”Det er 
vores naboer, broderfolk og ærkefjende”. Rivaliserande syskon alltså. Att han använder dessa 
något motsägelsefulla ord ihop visar också på att den skandinaviska och nationella identiteten 
inte behöver utgöra en antagonism, utan kan utan problem existera parallellt. 
 Vidare laddas Öresund och Öresundsbron som symboler för den tydliga gräns som 
beskrivs mellan Sverige och Danmark. Jalving använder Berlinmuren som en liknelse för att 
illustrera just den tydliga uppdelningen men också hur olika länderna är: ”Øresundsbron 
ligger som en åndelig Berlinmur medlem det danske og det svenske”. Det är särskilt intressant 
att han väljer att omartikulera det som antagligen var menat som en integrerande kraft mellan 
länderna – en bro – till något som istället skiljer länderna från varandra. Det danska och det 
svenska kan alltså inte vara mer olikt. Just Berlinmuren som liknelse väcker ju också vissa 
konnotationer kopplade till Kalla kriget och där antagligen Sverige ska liknas vid en diktatur 
med socialistisk propaganda medan Danmark står för det moderna, fria Västtyskland. 
 Jalvings uppfattningar om Sverige kretsar i mångt och mycket om det som han uppfattar 
som en censurerad debatt, och då i förhållande till Danmark som förutsätts ha, om än inte en 
fri debatt så i alla fall ett mycket bättre debattklimat: ”Der [i Sverige] eksisterer en 
udelukkelseskultur, en selvcensurskultur, som er meget mere udpræget i Sverige end i 
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Danmark. Man forsøger hele tiden at skubbe problemerne ud til siden”. Och det är alltså 
folket i stort, människorna utanför Stockholms kulturelit, som censureras:   

[. . .] en stor del af de mennesker, som dominerer, det politiske, akademiske og mediale system, 
mener, at spørgsmålet om muslimer er irrelevant eller ligefrem pinligt […] De mennesker, jeg 
har talt med uden for Stockholm, ser anderledes på det. 

Även om Jalving själv helt tydligt i princip enbart re-producerar det som jag identifierat som 
en enda diskurs ställer journalisten kritiska frågor med utgångspunkt i diskurs II där han 
lägger vikt på att Sverige visst har ett demokratiskt debattklimat. Han ställer frågor så som: 
”[…] men kan forklaringen ikke være, at svenskerne bare ikke mener, at debatten om 
indvandrere er så interessant, som vi mener i Danmark?” Här återkommer också 
presuppositionen om Danmark som en naturlig motpol till Sverige. Jalving motsätter sig utan 
undantag påståenden av denna typ och fortsätter positionera sig i diskurs I, i detta exempel 
svarade han till exempel: ”De svenskere, jeg har talt med i forbindelse med bogen, er 
brændende optaget af disse problemer. Journalister og mediefolk […] har imidlertid ikke haft 
lyst til at udtale sig”. Denna sekventiella interdiskursivitet visar alltså på hur diskurs I och II 
kan fungera som relationella punkter för att fixera betydelse. 
 Jalving använder sig också av intertextualiteten när han refererar till statistik angående 
kriminalitet och invandring i Sverige. När han tillfrågas om man i Sverige har anledning att 
vara mer invandringskritisk svarar han: 

Ja, absolut, vi taler om en hundredtusindtallig indvandring af mennesker i løbet af de seneste 30 
år. […] De er overrepræsenterede i statistikkerne inden for alle sociale kategorier: kriminalitet, 
bistand, førtidspension, sygemeldinger. Så dokumentationen fejler ikke noget.  

Först och främst presupponerar Jalving att det antal invandrare Sverige tagit emot är mycket 
stort och att detta måste leda till sociala problem. Han använder sedan intertextualiteten som 
grepp när han hänvisar till statistik som visar på invandrares överrepresentation när det gäller 
sociala problem och kan därifrån vidare argumentera för att den alltför omfångsrika 
invandringen, som sådan, är ett problem (som svenskarna inte diskuterar). Här ser man också 
tydligt hur nära diskurs I och III ligger varandra. I bägge diskurser anses Sverige ha problem 
med invandring men i diskurs I ligger fokus på censuren av problemet (och själva problemet 
diskuteras och formuleras rätt sällan) medan diskurs III fokuserar på problemet i sig. 
 Sverige beskrivs också som ett varnande exempel; det ”svenska tillståndet” är något 
Danmark ska vara uppmärksamt på och att det inte tar över det danska samhällsklimatet. Det 
är i denna kontext Jalving talar om ”den svenske bacille”. Censuren är alltså inte enbart en 
svensk angelägenhet utan det är en sjukdom som dessutom är smittsam! Det finns anledning 
att vara på sin vakt gentemot Sverige. 
 I mitten av intervjun ändrar Jalving sin position något och går rätt abrupt över till att 
positionera diskurs V; det vill säga att Sverige börjar likna Danmark. Detta apropå att Aarøe 
Pedersen med intertextualiteten som teknik nämner den svenska journalisten Niklas Orrenius 
kritik av demoniseringen av Sverigedemokraterna som ett exempel på att debatten kanske inte 
alls är censurerad. Eftersom Jalving tidigare positionerat diskurs I är detta, förutom en 
normalisering, en positiv demokratisering av det svenska debattklimatet: ”Der er tegn på, at 
Sverige med små skridt er på vej til at blive et normalt europæisk land, hvor journalister, 
intellektuelle og andre blander sig i debatten som indvandrerkritiske stemmer”. 
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 Generellt ses Sverige som en helhet tydligt avgränsad från helheten Danmark. Betydelse-
fixeringen görs genom att artikulera diskursens innehåll (som förgivettagen genom 
presuppositioner), avgränsa denna betydelse mot betydelse i en annan diskurs (II) 
(interdiskursivitet) och genom att hänvisa till statistik som tolkas in i denna diskurs 
(intertextualitet). Även liknelser som ”ärkefiende” ”Berlinmuren” och ”broderland” målar upp 
bilden av två extremt olika länder men med ett nära förhållande som tydligt illustrerar de pan-
nationella och nationella motsättningarna som ändå kan samexistera utan problem. 

5.2.2 En humanistisk stormagt 

Texten som analyseras här är en intervju med Sveriges dåvarande näringsminister Annie Lööf 
(C) av journalisten Mads Kastrup. Den publicerades år 2014 i BT apropå att Sveriges höga 
flyktingmottagande kritiserats av DF-politikern Søren Espersen. 
 Först och främst presenteras Lööf som en representant för i princip hela Sveriges 
befolkning i ingressen: ”Sveriges erhvervsminister, Annie Lööf, der også er leder af 
Centerpartiet, tager kritikken fra Danmark af sit lands indvandrertal ovenfra og ned”. Även 
Danmark presenteras som en helhet trots att den kritik som Lööf bemöter i texten kommer 
från en enskild politiker. Att ”indvandrertal” inte definieras vidare visar också på 
presuppositionen att Sverige tar emot (för) många invandrare fastän det rent teoretiskt kunde 
handla om Sveriges låga invandringstal. 
 Lööf framför sin position i diskurs II främst genom att ta avstånd från Espersens kritik, 
alltså genom att ta avstånd från diskurs III där Sveriges generösa invandringspolitik beskrivs 
som ett problem. Denna interdiskursivitet tar sig uttryck genom att Lööf inte säger sig förstå 
det Dansk Folkeparti står för och understryka sin humanistiska världssyn: ”Jeg forstår ikke 
Dansk Folkeparti i det hele taget. Jeg står for solidaritet og en humanistisk holdning”. Vidare 
menar hon också att denna syn återspeglar den svenska opinionen i stort: ”Men alle partier i 
Sverige, bortset fra Sverigedemokraterna, ser fordele ved indvandring snarere end det 
modsatte”. 
 Kastrup ställer motfrågor förankrade i diskurs III, alltså som en förlängning av Espersens 
kritik. Textens uppbyggnad är alltså en sekventiell interdiskursivitet mellan (främst) diskurs II 
och III vilket ger bra möjligheter till relationell betydelsefixering. Det kan till exempel se ut 
på följande vis: 

Spørgsmål: […] De penge [til modtagelse af flygtninge] må vel findes et sted, så det går ud over 
velfærden? 
”Nej, det gør det ikke. Vi finder også penge til velfærd. […] Vi mener ikke, at man kan stille 
indvandring op mod velfærd. For os handler det netop om at gå på begge ben. Om at have et 
længere perspektiv.” 

Här blir den motsättning som finns mellan diskurs II och III tydlig – där diskurs III ser 
invandringen som ett hot mot välfärden (som också förutsätts vara den önskvärda 
samhällsmodellen) existerar inte denna motsättning i diskurs II, och framförallt går de 
humanistiska värdena före ekonomiska frågor. Denna motsättning visar tydligt den 
relationella betydelsefixeringen. 
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 Även här presupponerar både Lööf och Kastrup att Sverige tar emot ett anmärkningsvärt 
högt antal invandrare (i form av flyktingar). Lööf påstår också: ”I Sverige topper vi i 
indvandring, ja.” och Kastrup fortsätter: ”[…] og ingen tager imod flere flygtninge end 
Sverige”. 
 Lööf använder sig också av statistik som intertextuellt verktyg för att underbygga sin 
hållning: ”Desuden har vi siden Anden Verdenskrig aldrig haft så mange flygtninge i verden 
som nu. 50 millioner mennesker skønnes at være på flugt. Omkring 1,6 promille af dem 
banker på Sveriges dør. Jeg synes, vi skal åbne den”. Genom att relativisera det som först 
uppmålas som ett enormt antal reduceras i denna kontext till 1,6 promille och låter då genast 
mycket mindre. Genom att använda sig av intertextualitet kan Lööf alltså både förminska det 
anmärkningsvärda i Sveriges flyktingmottagande och påminna om att flyktingläget i världen 
inte enbart handlar om välfärdspolitiken i hemlandet. 
 Lööf re-producerar också det som jag avgränsat till diskurs IV, det vill säga bilden av 
Sverige som ett lyckat exempel på multikulturalism. Här ligger denna diskurs inbäddad i 
textens dominanta diskurs (II): ”Men vi topper også, hvad angår kreativitet, innovation og 
konkurrenceevne. Og en del af grunden er folk fra andre lande, der kommer og er meget 
foretagsomme her. Det er en gevinst med indvandring”. Just diskurs II och IV alternerar inte 
helt sällan i materialet och det finns heller ingen motsättning mellan dem. 
 Det som presupponeras i texten är huvudsakligen att Sverige tar emot ett 
anmärkningsvärt högt antal flyktingar. Intervjuaren utgår från att detta är ett problem (diskurs 
III), främst eftersom det hotar den nordiska välfärdsmodellen. Lööf å andra sidan positionerar 
diskurs II och vill inte gå med på att det finns en motsättning mellan ett högt 
flyktingmottagande och finansiering av välfärden. Dessa två positioner bildar en sekventiell 
interdiskursivitet vilken utgör en grund för relationell betydelsefixering av bägge diskurser. 
Den intertextuella hänvisningen till statistik om flyktingsituationen i världen används också 
för att i någon grad nyansera hur pass anmärkningsvärt Sveriges asylmottagande är. 

5.2.3 Et problem 

Diskursen Et problem exemplifieras genom en artikel publicerad i Jyllands-Posten år 2005. 
Rubriken är Sverige: Den gode viljes land och är skriven av journalisten och 
sverigekorrespondenten Henrik Vinther Olesen. Texten är skriven i kölvattnet av ett 
avslöjande där MKB, ett allmännyttigt bostadsbolag ägt av Malmö stad, fört en så kallad 
”svart lista” över oönskade hyresgäster där också bland annat etnisk härkomst registrerats. 
 I ingressen beskrivs diskrepansen mellan det Sverige utger sig för och gärna vill vara – 
det vill säga öppet och tolerant – och det landet är egentligen, nämligen ett exempel på 
misslyckad integration och ett samhälle präglat av diskriminering: ”I Sverige er den gode vilje 
over for indvandrere sat i system, og loven skræddersyet til beskyttelse mod diskriminering. 
Men trods årtiers massive indsats er der fortsat udbredt diskrimination”. 
 Artikeln inleds så med en beskrivning av den nyligen avslöjade skandalen, som inte 
heller var något undantag utan snarare en bekräftelse på det svenska invandringspolitiska 
läget: ”Listen […] var imidlertid andet og mere end en tilfældig skandale om diskrimination 
efter etnisk tilhørsforhold”. Listan är istället ett exempel på det som egentligen är 
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verklighetens Sverige – tvärtemot den gängse uppfattningen av Sverige. Denna inter-
diskursivitet – där diskurs III beskrivs vara verkligheten men diskurs II anses vara den 
allmänna (felaktiga) svenska uppfattningen – är textens utgångspunkt. 
 Ett antal exempel på just ”Sveriges goda vilja” gällande integration och jämlikhet räknas i 
ett stycke upp: diskrimineringsombudsman, satsningar på integration och fotbollsklubben 
Assyriska. Denna passage, som är en re-produktion av diskurs II, följs så av en rubrik och en 
ensam rad som tillsammans ifrågasätter det tidigare stycket: ”Ridset velfærds-Volvo/Men der 
er ridser i lakken”. Sverige blir här genom en metafor en Volvobil. Volvon som är ett starkt, 
svenskt varumärke – kanske i likhet med Sveriges bild i världen som ett öppet och tolerant 
välfärdssamhälle. Volvon – och Sveriges vackra fasad – är just bara en fasad som nu skadats 
och det verkliga innehållet blottas för omvärlden. Det svenska välfärdssamhället håller på att 
skadas av segregation. 
 Härefter beskrivs vad det är som lurar under Sveriges vackra fasad: ”På flygtninge-
området har regeringen for første gang erkendt, at udlændinge, som kommer til Sverige uden 
legitimation, er et reelt problem for landet”, och vidare ”[…] Ibrahim Baylan […] [har] kaldt 
til kamp mod positiv særbehandling i skolerne og mod de religiøse friskoler.” Sverige har 
alltså problem med både sin flyktingpolitik och segregation och isolation i skolsystemet. 
 Efter detta börjar textförfattaren själv, men även intervjuade, att hänvisa till diverse 
statistik för att underbygga sina påståenden. Dåvarande svenska integrationsministern Jens 
Orback (S) menar att svenskarna faktiskt är positivt inställda till invandring även om trenden 
pekar på ökad intolerans, allt med hänvisning till en undersökning av gymnasieungdomars 
attityder där 72 procent uppger sig vara positiva till ”fremmede”. Orback framhäver igen 
satsningar på integration, även denna gång motsägs re-produktionen av diskurs II med en 
rubrik och en ensam rad: ”Langt til målet/Men i de gode viljers land halter det med 
resultaterne”.  
 Här följer en hel del statistik för att underbygga uppfattningen att Sverige är ett 
segregerat land präglat av olika samhällsproblem. Förhållandet mellan invandrare och 
svenskars sysselsättningsgrad anges i till exempel i procent: ”Af indvandrere er kun 49 pct. af 
kvinderne og 59 pct. af mændene på arbejdsmarkedet. De tilsvarende tal for svenskere er 
henholdsvis 78 og 81 pct.”. De tydliga siffrorna används för att underbygga den aktuella 
verklighetsuppfattningen. Här konstateras först och främst att invandrare inte är ”svenskar” 
och det faktum att deras sysselsättningsgrad är lägre presupponeras vara ett misslyckande och 
ett problem för Sverige. 
 Orback, som tar avstånd från diskurs IV, kontrar med att istället hänvisa till annan 
statistik: ”Mellem 1998 og 2002 øgedes andelen af befolkningen i beskæftigelse for samtlige 
grupper. Den positive udvikling var særlig tydelig for udlændinge”. Presuppositionen att 
sysselsättningsgrad som mått på hur pass bra ett lands invandringspolitik är kvarstår dock. 
 Härefter kommer ännu mer statistik, denna gång på antalet anmälningar till 
Diskrimineringsombudsmannen som ”vokset fra 30 i 1986 til 348 i 2004”. Utifrån dessa 
siffror drar författaren slutsatsen att Sverige är ett problemtyngt och främlingsfientligt 
samhälle, trots att svenskarna gärna beskrivs på annat sätt; genom denna blandade 
interdiskursivitet tar han avstånd från diskurs II och fixerar diskurs IV: ”Under den pæne, 
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kølige svenske overflade lurer diskriminationen […] Igen er idealernes Sverige et stykke fra 
virkelighedens”. 
 Mohamed Hagi Farah, ordförande i en somalisk förening, intervjuas och han beskriver 
också bilden av misslyckade integrationsprojekt och en tydlig uppdelning mellan 
”invandrare” och ”svenskar”: ”Integrationspolitikken har ikke fungeret […] Integration 
kommer gennem kontakt med svenskerne”. Artikelförfattaren skriver sedan: ”[segregationen] 
åbner for et gennemtræk som efterlader skolerne og foreningerne i ruiner”. Invandrartäta 
områden förstör alltså skolsystemet; lämnar det i ruiner. 
 Efter detta kommer även exempel från Rosengård där också statistiken återkommer: ”I 
dag er hver fjerde indbygger indvandrer fra én af 164 folkegrupper. Og andelen vokser”. Och 
problemet med detta verkar till stor del vara att majoritetsspråket inte är svenska i området: 
”Sproget i Rosengård Centrum er et hvilket som helst af de over 40 sprog, der tales i byen, og 
kun sjældent svensk”. Socialantropolog Aje Carlbom säger: ”’Man kan sige, at folk ikke lever 
her, men i et arabisk land – man kan sågar blive undervist på arabisk i de offentlige skoler’”. 
 Nästa exemplifiering av Sveriges invandringspolitiska problematik är invandrarnas 
frånvaro i politiken – både gällande valdeltagande såväl som partipolitiskt engagemang. Även 
detta faktum argumenteras för med statistik:  

Ved det første valg efter beslutningen benyttede 60 pct. af indvandrerne sig af denne ret [at 
stemme i lokalvalg]. I 2002 var tallet faldet til 35 procent. Samme tendens ses til 
Riksdagsvalget: […] Mens 83 pct. af svenske statsborgere født i Sverige deltog, stemte blot 62 
pct. af svenske statsborgere, hvor begge forældre er født i udlandet. 

Carlbom artikulerar till slut sambandet mellan muslimsk invandring och segregation vilket 
presupponeras stå i motsättning till någon typ av ”svensk kultur” och därmed också är ett 
problem: ”Fortsætter indvandringen fra den arabiske verden, så vil de etniske enklaver 
ekspandere. Der vil komme flere og flere moskeer, etniske butikker og markedet for Islam 
[sic!] vil øges”. 
 Artikeln avslutas med två rader för att sammanfatta den åtta sidor långa texten: ”Men 
alltså ingen integration ind i det svenske samfund./Trods den gode vilje”. ”Den goda viljan” 
får alltså tolkas vara diskurs II – men den är ju bara en chimär, för i verkligheten är Sveriges 
invandringspolitik problematisk: segregationen är dess ledord.   
 Texten bygger på sekventiell interdiskursivitet mellan diskurs II och III där diskurs II 
framställs som gemene mans uppfattning av Sverige men författaren menar att diskurs III står 
för den riktiga uppfattningen. Diskursens innehåll fixeras alltså främst genom att ifrågasätta 
diskurs II. Statistik används också flitigt som intertextuellt verktyg som argument för den 
aktuella uppfattningen. Även de intervjuade individerna används intertextuellt för att öka 
trovärdigheten för innehållet i diskurs IV. Detta genom att beskrivningen av Sverige som ett 
problemland konstateras av såväl en engagerad invånare i ett segregerat område som en 
forskare insatt i situationen. 

5.2.4 Et multikulti-paradis 

Den text som analyseras här är en debattartikel med titeln Turbovækst hos de svenske 
Taleban-feminister skriven av ledarskribenten Lars Trier Mogensen i Politiken år 2011. 
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Texten behandlar främst det som författaren uppfattar som sambandet mellan Sveriges 
generösa invandringspolitik och Sveriges blomstrande ekonomi under Fredrik Reinfeldts (M) 
ledning. 
 Redan i rubriken och ingressen används två omskrivningar för Sverige: ”Taleban-
feminister” och ”et fjendebillede for de danske borgerlige”. Här spelas alltså på diskurs III där 
Sverige framställs som ett problemfyllt land på grund av alltför stor invandring (från 
Mellanöstern). 
 Texten inleds med hänvisning till statistik där Danmarks och Sveriges ekonomier 
jämförs: ”Øresund er ved at blive forvandlet til et sølvtæppe: Nye tal viser, at dansk økonomi 
skrumpede med 0,4 procent i sidste kvartal af 2010, mens svensk økonomi voksede med 1,2 
procent”. De tydliga siffrorna visar att det går bättre för Sverige än för Danmark, med 
presuppositionen att tillväxt är något positivt och ett bra mått på hur väl ett land styrs och 
fungerar. ”Sølvtæppe” är en metafor som ska illustrera en tydlig gräns mellan ett fattigt och 
ett rikt land, inspirerat av ”jerntæppe” men beskriver istället uppdelningen mellan det fattiga 
Östeuropa och rika Västeuropa. Danmark liknas alltså vid en forn sovjetstat – en metafor inte 
helt olik Jalvings liknelse där Öresund är en Berlinmur, men rollerna av kommuniststat och 
Västeuropa är ombytta. Detta visar på hur laddat Öresund är och att en punkt i olikgörandet är 
att formulera en knivskarp gräns mellan det danska och svenska. 
 Olikgörandet mellan Danmark och Sverige och understrykandet av Sverige som den mer 
lyckade nationen med hjälp av statistik fortsätter: ”Med en vækst på 7,3 procent i 2010 – og 
stærke prognoser for 2011 – står det succesfulde Sverige i skarp kontrast til det dovne 
Danmark”. 
 Innan Trier Mogensen explicit artikulerar sambandet mellan Sveriges tillväxt och 
invandringspolitik kritiserar han diskurs I genom att re-producera den som en vanlig 
uppfattning:  

Med vanlig sans for jantelov og slet skjulet mindreværdskomplekser har det borgerlige 
Danmark ikke kunnet få sig selv til at hente inspiration hinsidan, men har i stedet opbygget et 
fjendebillede af Sverige som et ”tavshedens rige”, hvor de konfliktsky middelklassesvenskere 
ikke tør stå op imod de indvandrede islamister og selvgode feminister, der menes at ville 
undergrave det gode gamle folkhem. 

Den generösa svenska invandringspolitiken presupponeras och kopplas så ihop med Sveriges 
ekonomiska tillväxt. Att diskurs I är den mest utbredda i Danmark verkar också vara 
underförstått då detta samband ska förklaras:  

For borgere, der har vænnet sig til den politiske debat her i Danmark i de sidste 10–15 år, kan 
det være svært at fatte, at toneangivende svenskere oprigtigt argumenterer for en liberal 
indvandringspolitik og samtidig hævder, at en mere åben attitude over for omverdenen kan 
styrke væksten. 

Denna interdiskursivitet mellan I och IV fortsätter då författaren explicit artikulerar att diskurs 
IV är den korrekta verklighetsuppfattningen: ”De konservative kulturkrigere i Danmark, der 
ser den svenske cocktail af liberale økonomiske reformer og en liberal indvandringspolitik 
som et mareridt, er nu blevet indhentet af virkeligheden”. Verkligheten är alltså att generös 
invandringspolitik och multikulturalism leder till ett framgångsrikt samhälle – och detta 
bevisas genom statistik på bägge länders tillväxt. 
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 Författarens huvudsakliga retoriska hjälpmedel är interdiskursiviteten – alltså att kritisera 
diskurs I som läsaren förväntas vara väl bekant med och den antas också vara den mest 
utbredda i Danmark. Underlaget för denna kritik bygger också på intertextualitet, nämligen 
statistik på Danmark och Sveriges ekonomiska tillväxt. Presuppositionen är här att högre 
tillväxt är kvittot på en mer framgångsrik nation. Denna statistik anses ge en objektiv 
verklighetsbild vilken motsäger verklighetsuppfattningen i diskurs I. Metaforerna beskriver 
dels att det finns ett fiendeförhållande mellan Sverige och Danmark och dels att Sverige är 
mer (ekonomiskt) framgångsrikt, modernt och dynamiskt – i förlängningen på grund av 
invandringspolitiken. 

5.2.5 På vej til at få den danske tilstand 

Här analyseras en text från Politiken år 2015 med titeln: Journalister siger op: Svenske aviser 
anklages for radikal højredrejning. Artikeln är skriven av Johan Moe Fejerskov och handlar 
om den förändrade tonen i debatten i svenska tidningar och det faktum att ett antal svenska 
journalister sagt upp sig på grund av detta. 
 Redan i ingressen presenteras de två huvudsakliga förhållningssätten till den förändrade 
tonen i debatten som alla som uttalar sig i texten är överens om:  

Flere journalister har sagt op på Göteborgs-Posten i protest mod avisens ”hetz mod 
indvandrere”. Andre aviser anklages også for at svinge mod højre. Debatten er bare blevet 
normaliseret, lyder svaret fra politisk redaktør.  

Förändringen till en mer invandrarkritisk ton verkar vara ett faktum men om tonen gått från 
att ha varit respektfull till främlingsfientlig eller från ett anmärkningsvärt undantag till normal 
genom en oundviklig anpassning till andra närliggande länder råder det delade meningar om. 
 Ett antal tidningar kritiseras för att ha gjort en ”radikal højredrejning” – en tydlig 
förändring från en tidigare mycket mer liberal ton: ”En stribe personer har i forskellige 
debatindlæg anklaget Göteborgs-Posten, erhvervsavisen Dagens Industri og Expressen for at 
svinge mod højre. Alle aviser, som har været kendt for en liberal profil”. 
 Journalisten Andreas Ekström ser detta i ljuset av diskurs III där man ser det 
invandringspolitiska läget i Sverige som ett problem: ”[…] en ”ekstremt problemfokuseret” 
beskrivelse af indvandringen til Sverige […] det er slående, hvor ofte fokus i første omgang 
ikke er på omsorg for nødlidende, men belastningen af det svenske system”. Man kan ana att 
Ekström gärna sett en inställning i linje med diskurs II där de humanistiska värdena får 
företräde. Han fortsätter apropå att Sverigedemokraterna kallats ”en bastion mod racisme” i 
Dagens Industri: ”’Det ville være komisk, hvis ikke det var så sørgeligt’, siger han, med 
henvisning til det han betegner som en ’fremmedfjendsk retorik og verdensbillede’”. 
 Dagens Industris politiska redaktör, Peter Magnus Nilsson, svarar på kritiken genom att 
närmast re-producera diskurs I, Sverigedemokraternas plats i debatten är given i och med 
partiets storlek: ”Han [Nilsson] taler derimod om en ”normalisering” af debatten. For 
Sverigedemokraterna har nået en størrelse, hvor Sverige er nødt til at tage dem seriøst, og det 
gør mange svenskere allerede”. Humanistiska värden kan alltså inte tillåtas ”censurera 
verkligheten” och därför är denna förändring både nödvändig och oundviklig. 
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 Ekström fortsätter senare med att påstå att han inte tar ställning till om högervändningen 
är problematisk, vilket kanske kan ifrågasättas med tanke på hans tidigare citat. Vidare menar 
han att stämningsskiftet i den svenska invandringspolitiken skett oväntat snabbt och varit 
mycket påtaglig: ”’den har været hurtig, radikal og uden paralleller i vores moderne 
mediehistorie’”. 
 Även i denna text presupponeras att Sverige tar emot ett anmärkningsvärt högt antal 
invandrare (främst flyktingar). Nilsson påstår att ”[…] utfodringen med den store 
flygtningestrøm er akut” och statsminister Stefan Löfven (S) citeras också apropå Sveriges 
generösa invandringspolitik: ”Sverige tager ’et uproportionalt stort ansvar’”. 
 Nilsson avslutar artikeln genom att positionera diskurs I och V samtidigt: ”’Jeg tror ikke 
bare, at det er mig, som har forstået, at volumen er et større problem, end vi troede. Det tror 
jeg, mange svenskere har forstået”.  
 Denna text visar tydligt att innehållet i diskurs V kan vinklas olika med hänsyn till 
positionering i andra diskurser. Man är överens om det övergripande; att en förändring har 
skett eller håller på att ske i svensk invandringspolitik vilket innebär att invandringskritik och 
framförallt Sverigedemokraterna får större plats. I detta exempel re-produceras diskursen 
alternerande med en positionering i diskurs I och II – alltså blandade interdiskursiviteter. 
Interdiskursiviteten resulterar i att samma innehåll laddas med olika betydelser. 
Förutsättningen för denna syn på Sverige är förstås att man har en bild av att Sverige 
åtminstone varit ett ovanligt tolerant och invandrarvänligt land – det vill säga att man 
presupponerar att främst diskurs II varit allmänt utbredd. 

5.2.6 Dansk Folkepartis marionett 

Texten som analyseras här är en ledare från Aftonbladet med rubriken Danmark – ett förgiftat 
rike, publicerad år 2010. 
 I textens rubrik får vi reda på att Danmark är förgiftat. Det som förgiftat Danmark får vi 
senare reda på är Dansk Folkeparti och Pia Kjærsgaard. Alltså har det funnits, och finns 
möjligtvis fortfarande, ett bättre Danmark men DF:s politik har angripit detta samhälle och 
gjort det till sitt. 
 Ledaren inleds med ett stycke om Öresundsbron. I likhet med två texter ovan används 
Öresund eller Öresundsbron för att illustrera hur olika Sverige och Danmark (som också är 
homogena helheter) är – och det finns en skarp linje däremellan:  

Och skulle något klagorop [om Öresundsbron] fångas upp kommer det förmodligen från 
Danmark som ett xenofobiskt avgrundstjut. Häromåret kom ett sådant om fruktade 
flyktingströmmar över bron efter ett sammanbrott i den svenska välfärden. Dessförinnan var det 
ett om pass- och visumtvång för svenskar och en bom mitt på bron. 

Här gör man genom interdiskursiviteten narr av diskurs IV där Sverige framställs som ett 
problem och tar genom den ironiska tonen avstånd från den beskrivningen. 
 Sedan klargörs explicit att detta faktiskt gäller Danmarks politik i allmänhet, inte bara 
DF: ”Några exempel på det extrema Dansk Folkepartis olika utspel? Ja. En nidbild av 
Danmarks politiska liv i stort? Nej”. Att det gått så pass illa för Danmark beror på ”Dansk 
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Folkeparti och dess ledare Pia Kjærsgaard som till stor del bestämmer den danska politiska 
agendan”. 
 Man fortsätter interdiskursivt genom att ta avstånd från verklighetsbeskrivningen i 
diskurs I i Nabolandet Sverige där man gärna beskriver en farlig uppdelning mellan 
allmänheten och eliten. Journalisten Roland Zuiderveld citeras: ”[…] ’men egentligen är det 
inte åsikterna om invandrare som gör partierna populistiska, utan synen på relationen mellan 
folk och folkvalda’”. Denna beskrivning tar ledaren avstånd från och fixerar sin egen 
verklighetsbeskrivning relationellt:  

Fan tro’t. Men om man accepterar hans [Zuidervelds] resonemang är frågan vilka länder det 
skulle kunna tillämpas på. Knappast på Sverige. Inte heller på Nederländerna, det framgår av 
Zuidervelds egen framställning. Möjligen Norge. Men absolut inte på Danmark. 

Danmark är istället rakt igenom ett främlingsfientligt skräckexempel – och det beror på Dansk 
Folkeparti som tillåts styra den politiska agendan, såväl av andra politiska partier som av 
befolkningen: ”I Danmark gäller Dansk Folkepartis bruntonade linje nästan överlag. […] 
Annars [med undantag för Radikale Venstre] råder en samfälld, ohöljd råhet över de täta 
skärpningarna i migrationspolitiken”. 
 Att i princip hela Danmark är främlingsfientligt och besatt av invandringsfrågan (på 
grund av Dansk Folkeparti) understryks också: ”Minsta gemensamma nämnare för partier 
som samlar omkring 90 procent av väljarna är en besatthet av att stänga ute ”de fremmede” 
och täppa till varje litet kryphål i det danska stängslet”. 
 Ledaren avslutas med att intertextuellt hänvisa till Lars von Triers Riget: ”Det fanns ju ett 
helt annat Danmark. I sorg och vrede vill man ställa sig på Brons högsta punkt, låta blicken 
svepa bort mot Rigshospitalets tak och tänka: Danskjävlar!!!”. Här skapas först och främst en 
uppdelning mellan det ”gamla” Danmark och det ”nya” Danmark – ett land som gått från 
öppet och gemytligt till främlingsfientligt och närmast diktatoriskt. Att hänvisa till just Riget 
framhäver också Sverige och Danmarks nära hat-kärleksrelation som porträtteras i serien. 
 Texten har som tydlig tes att Danmark som land förändrats i och med Dansk Folkeparti 
vilket innebär att landet nu är besatt av invandringsfrågan och hela landet enas kring en 
främlingsfientlig agenda. Interdiskursivt re-produceras något som liknar diskurs I i 
Nabolandet Sverige vilket man tar kraftigt avstånd från – och därmed fixerar betydelse. 
Öresundsbron används som en bild för att illustrera den tydliga gränsen mellan Sverige och 
Danmark – och då inte enbart geografiskt utan snarare kulturellt och gällande ställning i 
invandringsfrågan. Sist men inte minst presupponeras genom hela texten att Sverige har en 
tolerant och sympatisk invandringspolitik som utgör en motpol till Danmarks. 

5.2.7 Ett ansvarsfullt land 

Exempel från diskursen Ett ansvarsfullt land är ledaren Skäl att hissa dannebrogen, skriven 
av Ola Mårtensson och publicerad i Svenska Dagbladet år 2009. Texten behandlar Danmarks 
lyckade integrationspolitik. 
 Textens första stycke beskriver hur Mårtensson själv varit på besök i Köpenhamn och där 
sett en nerklottrad valaffisch från Dansk Folkeparti. Med detta exempel vill han kritisera 
diskurs I där DF beskrivs helt dominera det (invandrings)politiska samtalet och stå helt 
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oemotsagda: ”Dansk folkeparti väcker känslor, den saken är klar. Även om det emellanåt 
framställs på annat vis i svensk debatt, är dansk politik mer än bara Dansk folkeparti och dess 
ingalunda nyanserade anslag”. 
 Efter att ha tagit avstånd från diskurs I kan Mårtensson hylla den danska 
invandringspolitiken, mer specifikt integrationspolitiken:  

Den borgerliga regeringens integrationspolitik verkar göra susen för att få in invandrare på 
arbetsmarknaden, det visar en ny rapport från näringslivsorganisationen Dansk Industri/10 
procent fler invandrare är i arbete idag jämfört med 1996. 

Här hänvisas också till en rapport från vad som i alla fall får uppfattas som en trovärdig källa 
för att argumentera för den aktuella uppfattningen. 
 Mårtensson menar att det är den politik som kritiseras i både diskurs I och III som 
egentligen är ett framgångsrecept:  

Förklaringarna [till den lyckade integrationspolitiken] är flera. Dels har Danmark idag en helt 
annan inriktning i integrationspolitiken än under de socialdemokratiska åren i mitten av 90-talet, 
och omläggningen till en snävare arbetslöshetsersättning är en annan anledning. Liksom hårdare 
regler kring arbetssökande, integrationsinsatser från arbetsgivare […] 

Men Mårtensson menar inte enbart att det är de konkreta politiska besluten och insatserna 
som lagt grunden för den lyckade danska integrationspolitiken utan det är också själva det 
offentliga samtalet om invandring och nationalitet: ”Men frågan är om inte de allmänna 
diskussionerna om värderingarna i samhället har varit avgörande för att bryta den negativa 
trenden för invandrare på dansk arbetsmarknad”. Och dessa diskussioner handlar alltså om 
”vilka värden som kännetecknar det danska samhället, om sociala koder, traditioner och 
språkkunskaper”. 
 Detta ställs i kontrast till Sveriges invandrings- och integrationspolitik: ”Kan det vara så 
att vi har något att lära av det danska exemplet, om vi försöker se bortom Dansk folkeparti, 
och se vad som verkligen åstadkommits?”. Detta vi presupponerar ett Sverige som en naturlig 
och självklar helhet dit alla läsare förväntas känna tillhörighet – en helhet tydligt avgränsad 
från den tidigare nämnda helheten Danmark.  
 Att vi måste försöka ”se bortom Dansk folkeparti” tyder också på att diskurs I pre-
supponeras vara allmänt vedertagen. Dock är inte detta den ”rätta” uppfattningen eftersom 
diskurs II som re-produceras här ju är den tolkning som beskriver ”vad som verkligen 
åstadkommits” (min kursivering).  
 Mårtenssons argumentation för diskurs II bygger helt och hållet på statistik – alltså med 
intertextualiteten som grepp. Att denna statistik kan användas här beror på presuppositionen 
att invandrares sysselsättningsgrad är ett bra mått på hur pass lyckad invandringspolitiken i 
stort faktiskt är. Betydelsefixeringen bygger också på en interdiskursivitet där Mårtensson tar 
avstånd från främst diskurs I men även diskurs III och därmed skapar relationella punkter. 

5.2.8 Ett inhumant land 

Här analyseras artikeln Nya regler lämnar flyktingar i limbo, publicerad i Dagens Nyheter i 
december 2015. Artikeln är skriven av Marianne Björklund som besökt Köpenhamn och 
pratat med flyktingar på väg till Norge. Artikeln är skriven i kölvattnet av att Sverige införde 



   51 

gränskontroller mot Danmark för att minska antalet asylsökande flyktingar och gjorde det 
samtidigt omöjligt för asylsökare att ta sig vidare från Sverige. 
 Artikeln rör sig i gränslandet mellan diskurs IV och diskurs V eftersom den i och för sig 
beskriver en förändring i Sveriges invandringspolitik som närmat sig den danska. Men 
vinklingen är ändå att Danmarks invandringspolitik är just inhuman, och fortfarande 
inhumanare än Sveriges – detta trots att Sverige just skärpt sin invandringspolitik. 
 Artikeln inleds med att beskriva läget för en grupp flyktingar på Köpenhamns 
centralstation. De vill till Norge men kan inte ta sig dit på grund av gränskontrollerna. Detta 
illustrerar det ”limbo” flyktingar befinner sig i – de kan inte röra sig och inget land verkar 
vilja ta emot dem. I just denna beskrivning är det inte enbart Danmark som för en inhuman 
invandringspolitik, utan även Sverige.  
 En stor del av artikeln består av en intervju med Henrik Hermansson, doktor i 
statsvetenskap vid Köpenhamns universitet, där han kommenterar de två ländernas 
invandringspolitik. Han påstår att ”’Det har blivit som ett ”race to the bottom” […] i EU och 
mellan Sverige och Danmark’”. Men även om Sverige blir mer som Danmark kan det aldrig 
bli så inhumant enligt Hermansson: ”’Och det är en tävling som Sverige inte har någon 
möjlighet att vinna. Danmark går redan så mycket längre än vad Sverige någonsin skulle 
tolerera’”. 
 Diskurs I bäddas så in i diskurs III som en sorts förklaringsmodell till det inhumana i 
Danmark: ”[…] och i det senaste valet tävlade partierna om vilket som var mest emot 
invandring, pressade av främlingsfientliga Dansk Folkepartis framgångar”. För att stödja detta 
påstående hänvisas till statistik: ”Resultatet syns tydligt i statistiken. Sverige väntas ta emot 
uppåt 175 000 flyktingar i år. Danmark 20 000”. Den tydliga statistiken med stora skillnader 
visar hur få flyktingar Danmark tar emot och hur många Sverige tar emot och dessa siffror 
verkar även skvallra om graden av tolerans och humanistiska värden i länderna. 
 Det känslokalla Danmark illustreras genom att ställas mot Sveriges medkänsla:  

Att tårarna föll på den svenska vice statsministern Åsa Romson när regeringen meddelade att 
Sverige nu lagt sig på EU:s miniminivå i flyktingpolitiken imponerade föga. Det tog inte många 
dagar innan Danmark kontrade med förslag som är ännu tuffare. Allt för att flyktingarna inte ska 
bli fast i Danmark och söka asyl där. 

Att Danmark just ”kontrar” understryker att invandringspolitiken är ett dansk-svenskt slagfält 
och inte ett globalt problem eller en fråga om enskilda människor på flykt. Hermansson anser 
att just detta ”är ett ohyggligt sätt att se på våra medmänniskor”. 
 Hermansson menar att invandringspolitiken som dansk-svenskt slagfält resulterat i en 
frostig relation. I denna relation beskrivs Sverige som den ansvarstagande, inkännande parten 
medan Danmark står för oförnuftet: ”Ta ert ansvar och acceptera fler flyktingar, har den 
svenska regeringen uppmanat sina danska kolleger. Men responsen från andra sidan sundet 
har varit kallsinnig”. Här re-produceras också sundet som illustration för den tydliga gräns 
som går mellan inställning och kultur i Danmark och Sverige. 
 Diskurs III i Nabolandet Sverige artikuleras som den vanligaste uppfattningen om 
Sverige i Danmark: ”Samtidigt var det inte utan skadeglädje som danskarna tog emot beslutet 
att Sverige skärper flyktingpolitiken. Beslutet blev som ett bevis på det som danskarna har 
tyckt hela tiden, att Sverige varit naivt”. Härefter beskrivs att Danmark alltid måste ha 
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strängare invandringspolitik än Sverige och att Danmark vill ta emot så få flyktingar som 
möjligt:  

Men när beslutet sjunkit in insåg man att följden kunde bli att fler söker asyl i Danmark. 
Blixtsnabbt beslutade folketinget om en lista på 34 nya åtgärder som inskärper den danska 
flyktingpolitiken ännu mer. 

Hermansson kommenterar de nya åtgärderna, i synnerhet den som gör det möjligt att beslagta 
flyktingars tillgångar, och liknar dem vid nazisternas tillvägagångssätt under förintelsen: 
”’Det för minnena tillbaka till Europas mörkaste historia och förvandlar ju i praktiken dansk 
polis till tjuvar’”. Den danska synen på flyktinginvandring och tonen i den tillhörande 
debatten anser han, milt uttryckt, vara inhuman: ”Men att jämföra det [de 34 nya åtgärderna] 
med nazisternas konfiskeringar, det får man inte göra. Inte heller kan man ha en väldigt 
positiv syn på invandrare utan att bli betraktad som naiv”. 
 Sedan beskrivs en dansk självuppfattning som Hermansson inte håller med om, den som 
hänger ihop med uppfattningen av Sverige som ett censurerat land. Interdiskursiviteten 
befäster betydelsen: ”Samtidigt ser sig Danmark som ett välfärdssamhälle som står upp för 
frihet, jämställdhet och humanitet. / ’Men det är som den lilla flickan med svavelstickorna 
som tittar in i ”hygget” – det är ett exklusivt koncept’”. 
 Artikeln avslutas med att beskriva det hopp och den värme som ändå finns bland 
flyktingarna på Köpenhamns centralstation: ”Det är inte traditionellt danskt ”hygge”. Men för 
en stund sprider sig mänsklig värme inne på stationen”. Det finns alltså något omänskligt, 
inhumant, med situationen annars – den situation som i och för sig både Danmark och Sverige 
skapat – men ändå är det klart att Danmark är landet med den riktigt osympatiska 
invandringspolitiken. Till sist antyds att det finns något orimligt i att som flykting vara 
positivt inställd till Danmark: ”Och syrierna verkar inte ha nåtts av Danmarks tuffa 
signalpolitik. / ’Vi älskar Danmark’ säger en av dem’”. Denna inställning måste helt enkelt 
bero på att man inte har all information (rörande den inhumana invandringspolitiken) om 
landet. 
 Texten bygger på en motsättning i den danska och svenska invandringspolitiken där 
Danmark måste vara snäppet mer inhumant i sin invandringspolitik än Sverige. Man får 
intrycket av flyktingkrisen inte är en global fråga utan snarare en dansk-svensk konfliktyta. I 
artikeln ifrågasätts det som presupponeras vara den allmänna danska självuppfattningen som 
här beskrivs i diskurs I i Nabolandet Sverige och istället vill man mena att det danska 
samhället är exkluderande och segregerat. 

5.2.9 Nyansera Danmark! 

Detta exempel är en ledare från Dagens Nyheter med titeln Segerns sälta. Texten är 
publicerad 2011 och är en kommentar till folketingsvalet det året. Danmark fick då en 
vänsterregering bestående av Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti och Radikale 
Venstre; en regering också stödd av Enhedslisten. Vid denna punkt hade Danmark tidigare 
haft en borgerlig regering i tio år bestående av Venstre och Det Konservative Folkeparti. 
 Texten bygger på att motsätta sig innehållet i diskurs III och i viss mån diskurs I och vill 
på det viset nyansera det man uppfattar vara den gängse svenska bilden av Danmark. Dock 
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vill man inte mena att innehållet i dessa två diskurser är helt fel – men i och med 
folketingsvalet 2011 har detta innehåll blivit aktuellt och den svenska bilden av Danmark 
måste nu nyanseras. En viktig punkt är också att Sverige (såväl som andra länder) uppmanas 
se till Danmark och lära sig något från deras politiska exempel. 
 Ingressen till ledaren sammanfattar texten så att Danmark föregår med gott exempel och 
tar avstånd från främlingsfientlighet: ”Valresultatet i Danmark visar att det går att vinna 
väljare utan att låta ett främlingsfientligt missnöjesparti sätta dagordningen. Här har många 
länder något att lära”. Sedan beskriver de inledande styckena det svåra parlamentariska läget 
och att det är oklart vilken riktning dansk politik kommer att ta. Men det kommer i alla fall bli 
en annan riktning än tidigare: ”Det är lätt att se vad danskarna röstat emot. Svårare att se vad 
de röstat för. Mer än möjligen förändring. Och rejäla politiska svårigheter”. 
 Diskurs I re-produceras som en tidigare giltig bild av dansk politik men som i och med 
detta valresultat kommer förändras: ”På samma sätt som Dansk folkeparti skaffat sig 
oproportionerligt mycket inflytande finns risk att Enhedslistan [sic!] nu försöker sig på 
samma sak”. 
 Folketingsvalet tolkas som ett tydligt avståndstagande från en tidigare invandrings-
fixering: ”Det danska valet, och ännu mer den verklighet som väntar, kommer att påminna oss 
om att konfliktytorna är så många fler än frågan om invandring”. Några exakta siffror eller 
annan mer tydlig återgivning av själva valresultatet förekommer inte – i kontrast till många av 
de ovanstående analyserade artiklarna där man mer än gärna använt sig av siffror och statistik 
för att underbygga sin ståndpunkt.  
 Den danska författaren Carsten Jensen citeras när han re-producerar diskurs I genom att 
kritisera danskarnas besatthet av invandring och islam: ”’Jag vill gärna en gång, innan jag dör, 
uppleva ett danskt val som inte är en folkomröstning för eller emot Allah’”. Denna 
interdiskursivitet används för att illustrera den förändring som skett i dansk politik genom 
denna kommentar till citatet: ”Det tog tio år. Men nu har han [Jensen] blivit bönhörd. Dansk 
folkeparti har tappat väljare […]”. 
 Att ett främlingsfientligt parti (i detta fall Dansk Folkeparti) inte satt dagordningen för 
den danska politiken denna gång (till skillnad från läget någon tid tillbaka) är alltså ett faktum 
i och med att partiet tappat en del väljare och att vänsterpartierna gått framåt: ”[…] Radikale 
venster [sic!] och Enhedslistan [sic!], [har] gått fram i opinionen och visat att man faktiskt kan 
vinna nya väljare på annat än stramare regler för invandring”. 
 Texten presupponerar rakt igenom att invandringskritiska och främlingsfientliga röster får 
för stort utrymme i debatten (i Sverige, men också i andra, ospecificerade länder) och att 
andra politiska frågor egentligen är intressantare. Exempelvis konstaterades ju i ingressen att 
andra länder borde ta avstånd från främlingsfientliga partier. Danmark, som tidigare varit 
besatta av invandringsfrågan (jfr. diskurs I), har nu just bytt fokus till dessa mer intressanta 
frågor och har blivit ett föredöme: ”Se där något för svenska partier att tänka på innan vi en 
dag upptäcker att vi halkat in på samma väg som danskarna”. 
 Texten bygger på att interdiskursivt ta avstånd från diskurs I. Detta påvisar man genom 
att tolka det danska valresultatet som ett avståndstagande från Dansk Folkeparti och den 
invandringskritiska agendan som tidigare präglat landet. Man menar fortfarande att Danmark 
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som land har en hel del problem men poängen är att Danmark kanske inte är det 
invandringsfixerade och intoleranta land som svenskarna förutsätts tro.  

5.3 Sammanfattning: Två myter 
I diskursordningen har jag utgått från de två myterna Grannlandet Danmark och Nabolandet 
Sverige. Dessa två myter organiserar fem respektive fyra diskurser, totalt nio diskurser i 
diskursordningen som rör nationsuppfattningar i den dansk-svenska invandringsdebatten. 
Diskurserna är avgränsade genom ekvivalenskedjor med syftet att identifiera uppfattningar 
om grannlandet som utgör strukturerade totaliteter.  
 Alla diskurser innehåller såväl en grannlandsuppfattning som en hemlandsuppfattning, 
där en grannlandsuppfattning ofta förekommer som hemlandsdiskurs i de diskurser den andra 
myten organiserar. Dessutom är interdiskursiviteten påtaglig inom hela diskursordningen som 
setts i näranalysen av de nio artiklarna. Interdiskursiviteten som verktyg för betydelsefixering 
är alltså mycket viktig. Det finns heller ingen tydlig gräns gällande uppfattningar och 
diskurser i det danska och det svenska materialet. 
 De politiska punkterna som jag identifierade i avsnitt 5.1 var följande: huruvuda Sveriges 
invandringspolitik är dumdristig eller beundransvärd, om Danmarks invandringspolitik är 
ansvarsfull eller inhuman och i vilken grad attityderna till invandring faktiskt skiljer sig åt i 
Danmark och Sverige. Diskurserna har alltså olika uppfattningar om dessa frågor. I avsnitt 5.2 
har jag sett närmre på dessa uppfattningar fixeras i ett begränsat antal exempel. 
 Som Laclau & Mouffe hävdat produceras betydelse relationellt och min analys visar 
också just på att interdiskursiviteten inom hela diskursordningen är ett effektivt och vanligt 
sätt att fixera den betydelse som är politisk. Oftast möts två diskurser med radikalt olika 
uppfattningar och på det sättet fixeras betydelse genom ifrågasättande av den andra diskursens 
innehåll. Detta görs oftast genom sekventiell interdiskursivitet (som exempelvis i 
intervjuform) eller inbäddad interdiskursivitet. 
 Att referera till statistik visar sig vara ett vanligt intertextuellt grepp för att underbygga en 
uppfattning. De tydliga procentsiffror som ofta förekommer gör en tydlig och inte minst 
entydig bild av situationen som stämmer överens med ens egen uppfattning. Inte helt sällan 
ifrågasätts en sådan re-produktion av statistik interdiskursivt genom att en annan statistik re-
produceras – men denna gång argumenterar den för en annan uppfattning (detta exemplifieras 
tydligast i analysen i avsnitt 5.2.3). 
 Ett annat intertextuellt grepp som ofta används är att låta olika människor uttala sig, oftast 
”mannen på gatan” eller någon form av ”expert” (ofta anställd på ett universitet). På detta vis 
kan textförfattaren komma ifrån att bli beskylld för ”löst tyckande” eller ogrundad 
argumentering. Detta eftersom den förstnämndas upplevelse antagligen anses vara 
”verklighetsbaserad” (och kan också användas som en ställföreträdare för befolkningen i 
stort) och den sistnämndas uppfattning har en hög status grundad på personens utbildning och 
titel. 
 Presuppositionerna har också visat på hur betydelsen som antogs vara objektiv vid analys 
av diskursordningen är just förgivettagen. Att grannländernas inrikespolitik är intressant och 
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berör hemlandet och ländernas invandringspolitik skiljer sig radikalt åt är oftast 
utgångspunkten i texterna och antas vara ett faktum. 
 Näranalysen visade också på hur den objektiva betydelsen gällande flyktingmottagandets 
storlek. Ett exempel är att när man talar om ”Sveriges flyktingmottagande” presupponeras att 
detta skulle vara anmärkningsvärt högt – särskilt i förhållande till Danmarks anmärkningsvärt 
låga flyktingmottagande. Även de självklara hänvisningarna till Sverige och Danmark och 
deras olikheter visar den förgivettagna uppfattningen att Sverige och Danmark är två 
avgränsade sociala rum. Presuppositionerna har också visat på att de diskurser jag identifierat 
som vanligast förekommande också är de som förutsätts vara den ”allmänna uppfattningen” i 
hemlandet. 
 Metaforer och liknelser har också visat sig spela en stor roll för att konstruera dessa 
sociala rum som tydligt avgränsade gentemot varandra. Bland annat används de för att 
illustrera en skarp gräns, inte sällan också laddad med krig och konflikt, mellan det danska 
och svenska. Öresund som fysisk gräns får illustrera en också knivskarp kulturell gräns. Bland 
annat liknas Öresund och Öresundsbron vid Berlinmuren och det danska begreppet 
sølvtæppet. Grannländerna har även beskrivits i termer av smittohärder i form av baciller och 
förgiftningar vilket konstruerar grannlandet som något man bör akta sig för för att själv 
undvika att smittas. Här framställs det dansk-svenska förhållandet som minst sagt 
problematiskt. 
 Förhållandet länderna emellan beskrivs inte heller sällan med ord som ”fiender” såväl 
som ”syskon” eller ”bröder” (till och med i samma mening) vilket understryker såväl det 
rivaliserande som det vänskapliga vilket skulle kunna tolkas som ett utslag av de 
samexisterande pan-nationella och nationella identiteterna. Ett sätt att se på dessa 
artikulationer är att vad man vid första anblick kan uppfatta som motstridiga uppfattningar 
faktiskt är lättförenliga – en skandinavisk och nationell identitet skapar inte en antagonism 
(identiteterna kan samexistera, trots sina motsägelsefulla innehåll). 
 Sammantaget kan man säga att de två myterna består i nio diskurser som kämpar om 
betydelsefixering men det finns ett antal diskurser som är mer utbredda än andra. 
Interdiskursiviteten i materialet både inom en myt och inom hela diskursordningen är påtaglig 
vilket visar på att grann- och hemlandskonstruktionen inte är en nationell angelägenhet utan 
snarare trans-nationell. Det faktum att de politiska och objektiva uppfattningarna är väldigt 
snarlika i bägge myter talar också för en trans-nationell diskursiv process – som kanske något 
motsägelsefullt främst producerar nationella identiteter genom olikgörande. 
 

6. Diskussion 
Beskrivningen av det dansk-svenska förhållandet som presenterades i denna uppsats 
bakgrundskapitel målade upp en bild av att det finns en sammanhållande, integrerande kraft i 
det dansk-svenska förhållandet, skandinavismen eller nordismen, som står i motsättning till 
den starka nationalistiska kraften i varje enskilt land. Detta är också den uppfattning som i 
mångt och mycket explicit re-producerats i mitt forskningsmaterial. Utöver detta har det 
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påståtts att det nationalistiska innehållet i den danska respektive den svenska nationella 
identiteten skapats ur en slags rivalitet där det icke grannländska fått definiera det nationella.  
 Den diskursiva process som jag själv undersökt och beskrivit här har dock i mycket högre 
grad visat på och framhävt ett samarbete mellan länderna. Uppfattningarna och diskurserna 
som jag identifierat i materialet från bägge länder är till stor del speglingar av varandra, 
utbytet av dansk-svenska röster i texterna är också stort. Icke desto mindre kretsar den 
undersökta domänen, grannlandskonstruktionen i invandringsdebatten, kring nodalpunkten 
nationalism. Betydelseinnehållet och re-produktionen av denna med språkliga praktiker syftar 
alltså till att skapa avgränsade sociala rum i form av nationer, men detta görs i en pan-
nationell process. 
 Ett återkommande tema i analysen har kommit att bli olikgörande mellan myterna 
Sverige och Danmark och därmed i förlängningen produktionen av nationella identiteter där 
invandringspolitiken snarast används som hjälpmedel. Att det skulle komma att bli så 
skvallrades det om redan i bakgrundskapitlet. Det hävdades bland annat av Thorsten Borring 
Olesen att den seglivade rivaliteten mellan Danmark och Sverige idag främst tar sig uttryck i 
värdepolitiska frågor som invandring och feminism. Även om jag just undersökt 
invandringspolitiken som domän och inte jämför med andra domäner har resultateten visat 
just på en märkbar ”rivalitet” eller någon form av strid. Om man ser denna rivalitet som något 
som utmärkt det dansk-svenska förhållandet genom historien, att den på något sätt är en del av 
själva gemenskapen, är det också lätt att se denna undersökning i samma ljus. 
Invandringspolitik blir en dansk-svensk angelägenhet och sakfrågan kan i vissa sammanhang 
bli sekundär. 
 Rivaliteten bottnar i ett olikgörande – att det finns två sätt att föra invandringspolitik och 
att ett av dem måste vara bättre än det andra. Det krävs också ett visst mått av olikgörande för 
att skapa den relationella betydelsefixering som Laclau & Mouffe hävdar är själva grund-
bulten för den diskursiva förhandlingen av betydelse. Här har vi sett olikgörande mellan hem- 
och grannland och mellan två olika grannlandsuppfattningar. 
 Intressant är att olikgörandet kan se ut på en rad olika sätt, det är politiskt, men själva 
olikgörandet av nationerna som fenomen står starkt och själva nationalismen är objektiv. 
Frågan är snarare vilket innehåll den nationella identiteten ska fyllas med. Här har det rört sig 
om skiftande perspektiv på ämnen som människosyn, välfärd och ansvar. 
 Innehållet i alla diskurser syftar till olikgörande (mer eller mindre) mellan de två 
nationerna och den diskursiva process som undersökts producerar otvivelaktigt nationella 
identiteter. Däremot är uppfattningarna i bägge myter så pass lika i hela materialet och 
interdiskursiviteten mellan de olika myternas diskurser så påtaglig att jag vill hävda att denna 
diskursiva process är trans-nationell men att den skapar nationella identiteter. 
 Alla dessa konstruktioner och uppfattningar möjliggörs, förhandlas och upprätthålls med 
språket som diskursiv och social resurs. Detta har exemplifierats genom att den objektiva, 
förgivettagna betydelsen, uttrycks med presuppositioner och hur intertextualitet används 
retoriskt för att fixera eller förhandla betydelse. Språket som verktyg kan knappast 
underskattas då dess inneboende möjlighet att skapa, vad som ses som, ”verkliga 
uppfattningar” också är det fenomen som här skapar nationer, vänner, fiender och identiteter 
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som i sin tur blir avgörande för både den individuella och kollektiva verklighetsuppfattningen 
som ju utgör grunden för hur vi tolkar och interagerar med omvärlden. 
 För att sammanfatta den diskursiva process som beskrivits här ovan vill jag avsluta med 
att understryka det stora utbytet mellan nationerna och det faktum att samma 
betydelseinnehåll präglar bägge länders invandringsdebatt, vilket också är anledningen till att 
den benämns som en gemensam dansk-svensk debatt här. Man kan alltså inte påstå att själva 
den dansk-svenska, eller skandinaviska, gemenskapen hotas utan snarare re-produceras de 
nationella identiteterna gemensamt, i vad som verkar vara ett välfungerande samarbete. 
Kanske är det snarare utmärkande för den skandinaviska identiteten att det finns en rivalitet 
som producerar de nationella identiteterna inom området. Alltså möjliggör gemenskapen och 
utbytet mellan länderna också starka nationella identiteter.  
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