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Abstract 
 

The aim of this thesis is to study how Denmark and the Danish people has been 
represented in the Swedish press and which images of them that appears. For this 
purpose I make use of discourse analysis and discourse theory. By analysing three 
cases were the debate about the Danish migration policy has been scrutinized in 
Swedish newspapers I seek to discover different ways of looking at the world.  
The study concentrates on the descriptions made by journalists and others who 
contribute to the debate in the media. The results show an image of the Danes as a 
people reluctant to foreigners and restrictive in their politics. Discourse theory 
stipulates that in describing others we automatically describe ourselves. The 
attributes we allot the Danish people confirm our own normality and difference 
towards others. This leaves us with the picture of ourselves (the Swedes) as a 
tolerant, open minded and generous people which, I argue, contains a danger in 
putting ourselves above others and legitimating our migration policies as 
prominent. In doing this we run the risk of forgetting to be self-critical and aware 
of the problems that may exist.     
 
Key words: Discourse analysis, media representation, migration policy, Denmark, 
Sweden.  
 
Nyckelord: Diskursanalys, medierepresentation, migrationspolitik, Danmark, 
Sverige 
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1.  Inledning 
 
Sverige och svenskarna ser sig gärna som ett land och folk med en stark tradition 
mot rasism och främlingsfientlighet. Multikulturalism och öppenhet gentemot 
andra människor och kulturer är begrepp med positiv konnotation och 
allmänheten ser inte rasistiska uttalanden med blida ögon. Att man tar avstånd 
från fenomen som rasism och främlingsfientlighet och att man uttrycker sin 
motvilja gentemot dessa måste ses som positivt men det ger inte automatiskt 
någon rätt att sätta sig på sina höga hästar. Även i Sverige existerar stora 
integrationsproblem och framgångarna för Sverigedemokraterna, National-
demokraterna och andra extrempartier ger oss en tydlig indikation på att 
fientlighet gentemot människor från andra kulturer och länder förekommer inom 
olika områden och delar av vårt samhälle. Vår historia är fylld av exempel vi inte 
bör vara allt för stolta över. 

 Svenska medier rapporterar flitigt om länder som Holland, Frankrike, 
Schweiz och Österrike där främlingsfientliga partier rönt framgång under de 
senaste åren. Reaktionerna gentemot dessa länders politik är ofta mycket kritiska. 
Sveriges regering reagerade, tillsammans med resten av EU, starkt då den 
kontroversielle politikern Jörg Haider stod inför regeringsmöjligheter i Österrike 
och hotade med bojkott för att hindra de främlingsfientliga krafternas inflytande 
på politiken. Även i Sverige har främlingsfientlig politik mött starka reaktioner. 
Det är inte särskilt länge sen populistpartiet Ny Demokrati lyckades ta sig in i den 
svenska riksdagen där bemötandet från de andra partierna var ljumt. Efter 
kommunvalet 2002 lyckades populistpartiet Kommunens framtid i Åstorp skaffa 
dig mandat vilket ledde till en bojkott från de övriga partierna inom fullmäktige 
för att stänga ute dessa från samarbete och möjlighet för inflytande på politiken. 
Ett liknande scenario utspelade sig i Höör där Sverigedemokraterna utestängdes 
från makten.  Förekomsten av rasism har positivt nog ofta gått hand i hand med 
avståndstagande under senare år.  

Även inom de andra nordiska länderna har främlingsfientliga partier nått 
framgång. I det norska valet 2002 lyckades invandrarfientliga Fremskridtspartiet 
ta sig in i folketinget och i Danmark har Dansk Folkeparti fått en nyckelroll som 
stödparti för regerande Venstre och Konservative. Starkast ljus i den svenska 
pressen har riktats mot grannlandet Danmark och den danska migrationspolitiken 
har fått stort utrymme och debatterats kraftigt i tidningar, radio och tv.  
 
1.1   Syfte och problemformulering 
 
Avsikten med den här uppsatsen är att undersöka debatten om Danmark och dess 
migrationspolitik och att utföra en närmre granskning av den svenska medie-
representationen av dansk migrationspolitik. Utgångspunkten ligger i ett 
epistemologiskt socialkonstruktionistiskt synsätt med målet att utforska socialt 
producerade fakta om ämnet dansk migrationspolitik såsom dessa fakta 
konstrueras av olika aktörer i massmedierna.  Jag ämnar analysera hur svenska 
medier rapporterat kring detta ämne för att belysa den bild som sänds ut och det 
budskap som medierna vill att vi skall uppfatta. Hur beskrivs danskarna? Hur 
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framställs svenskarna? Hur beskrivs den danska politiken? Hur rättfärdigas 
svenskt agerande och svensk migrationspolitik genom att relatera till det danska 
fallet? Hur konstrueras bilden av danskarna diskursivt?  Dessa frågor skall 
besvaras genom att studera tre konkreta fall där den danska migrationspolitiken 
stått i fokus och där den danska identiteten kan sägas ha blivit föremål för 
diskussion i media. Detta kommer att utföras med hjälp av diskursanalys som har 
språket i fokus och därför lämpar sig väl för detta syfte. (Bergström & Boréus 
2000:221) Jasper Falkheimer beskriver nyhetsjournalistiken som en diskurs eller 
en form av berättande som produceras av journalister enligt olika traditioner av 
berättande, meningsskapande och språklig konstruktion. ”Dessa konventioner är 
nedärvda från den egna kulturen som i sin tur bygger på ett antal föreställningar 
om verkligheten.” (Falkheimer 2004:51) En analys av medietexter bör alltså 
kunna visa vilken bild journalisterna sänder ut.  
 Min utgångspunkt ligger i någon slags grundtes om hur vi agerar: Vi vill 
gärna se oss själva som humana och ”det goda exemplet”. Därför kritiserar vi 
gärna andra och framhäver deras negativa sidor för att själva kunna framstå som 
”bättre”.  Danskarna utmålas ofta som rasistiska och främlingsfientliga i svensk 
media vilket ger som effekt en slags självgod vi-känsla och att svensk migrations-
politik framstår som mer human än den kanske egentligen är. Debatten om den 
danska migrationspolitiken utgör ett intressant ämnesområde i det att den framstår 
som så motsägelsefull. Samtidigt som det riktas stark kritik mot det danska 
agerandet och dankar i gemen så distanserar vi oss som ”bättre” än andra och intar 
någon slags högre stående position. Därmed gör vi oss skyldiga till något liknande 
det vi anklagar danskarna för då de ”skiljer på folk och folk” genom den politik de 
för. Även vi polariserar Vi och Dem och dömer därmed ut De andra.  

Att slå hål på myten om Sverige som det goda exemplet kan göras genom 
att jämföra den faktiska politiken eller genom att hänvisa till redan existerande 
forskning inom området. Undersökningar har visat att likheterna mellan dansk och 
svensk invandringspolitik är fler än skillnaderna.  (Se t ex Eurobarometerunder-
sökningar, Goul Andersen 2002, SvD 2002-05-27) Men mitt huvudsakliga 
intresseområde är den bild som målas upp av Oss och Dem, svenskar och danskar 
och hur bilden reproduceras och vidmakthålls, inte den faktiska politiken. Jag 
intresserar mig för mediernas produktion och reproduktion av betydelsebildningar 
men ämnar även söka bekräfta tesen om vårt storebroragerande, om det finns fog 
för uppfattningen att vi ser oss som förmer än andra, i detta fall danskarna. För 
mig implicerar uppfattningen om oss själva som ”bättre” än danskarna ett slags 
falskt invaggande av trygghet där vi kan ignorera de tecken på allvar och de 
signaler på främlingsfientlighet som vi kan uppfatta i det egna lägret. Detta ser jag 
som högst alarmerande och viktigt att förekomma.  
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1.2   Avgränsningar 
 
Diskursanalys är ett brett och svårdefinierat forskningsfält. Ett antal olika, inte 
sällan ytterst abstrakta, definitioner florerar på olika nivåer inom det samhälls-
vetenskapliga fältet och gränsen mellan metod och teori är otydlig. (Falkheimer 
2004:48-9) 

Mitt syfte är inte att analysera någon diskurs i sin helhet. Ett sådant projekt 
skulle vara allt för stort för min kandidatuppsats och kräva ett arbete som sträcker 
sig över en större tidsperiod. Jag kommer i stället studera medietexter som 
exempel på delar i en eller flera dikurser. Texterna kan till exempel ses som delar 
i en diskurs om migrationspolitik eller en mediediskurs. Jag kommer i första hand 
att koncentrera mig på representationer och på en lägre abstraktionsnivå studera 
tre konkreta fall under en kortare tidsrymd. Händelserna måste dock ses i sin 
kontext då delen, i enlighet med den hermeneutiska forskningstraditionen, endast 
kan förstås i relation till helheten. (Lundquist 2000:64)  

Under valrörelsen 2001 ansåg över hälften av danskarna invandringen vara 
den viktigaste frågan. (Goul Andersen 2002:1) Dansk Folkeparti fick en 
nyckelroll inom dansk politik då Socialdemokraterna och Radikale venstre 
förlorade makten till de borgerliga Venstre och Konservative. Som stödparti för 
den nya minoritetsregeringen fick man en viss makt vilket ledde till förändringar i 
den faktiska politiken och till att invandrarrelaterade frågor fick större utrymme på 
den politiska dagordningen. (SvD 2004-07-06)  
 Vid tre tillfällen har debatten i svensk media hettat till lite extra och jag har 
därför valt att koncentrera min studie kring tidpunkterna för dessa händelser och 
vad som skrevs i media under denna tid. De tre händelserna innefattar 
skärpningen av politiken som följd av den nya mandatuppdelningen och Dansk 
folkepartis intåg i de politiska finrummen 2001, de ändrade reglerna för giftermål 
som vidtogs för att minska anhöriginvandringen och som antogs av folketinget i 
maj 2002 och slutligen reaktionerna på det svenska Folkpartiets förslag till 
språktest för invandrare som lades fram inför det svenska valet 2002. Förslaget 
ansågs mycket kontroversiellt i Sverige men var redan en realitet i Danmark och 
applåderades av Dansk Folkepartis ledare Pia Kjaersgaard. Det tredje fallet skiljer 
sig från de andra då rapporteringen där främst behandlar den svenska politiken 
men här dras hela tiden paralleller till den danska politiken Jag kommer att 
redogöra för händelseförloppet utförligare senare i uppsatsen.  
 
 
1.3   Material  
 
Materialet för min empiriska studie utgörs endast av primärkällor. Dessa har valts 
utifrån forskningsproblemet och för sin egenskap av producerande och 
reproducerande av betydelsebildningar som gör sig gällande i debatten. De består 
utav tidningsartiklar som behandlar dansk migrationspolitik och relaterade 
händelser eller frågor som berör invandring och integration. Artiklarna som skall 
analyseras publicerades i Dagens Nyheter (DN), Sydsvenskan (SDS) och 
Aftonbladet (A). Dessa tidningar har valts för att representera en rikstäckande 



 7 

tidning, en tidning som med sin geografiska position har visst Danmarksfokus och 
en representant för kvällspressen. Aftonbladet skiljer sig från de två andra genom 
sin politiska hemvist på vänstersidan i motsats till deras liberala position. 
Artiklarna trycktes under perioden 2001-11-20 och 2002-09-21 i anslutning till 
någon av de nämnda händelserna och är i första hand skrivna av tidningarnas egna 
journalister i form av nyhetstexter, analyser och ledare. Några artiklar är skrivna 
som debattinlägg av politiker och samhällsdebattörer.   
 
 
1.4   Disposition 
  
Uppsatsen utgörs av fyra kapitel. Efter ett inledande avsnitt i där jag presenterat 
uppsatsens ämne i sitt sammanhang skall jag nu övergå till att presentera mitt 
teoretiska ramverk. Kapitel 2 utgör alltså uppsatsens teoriavsnitt och häri 
presenteras även metoden för min empiriska studie. Inledningsvis presenteras den 
teoretiska grunden med dess implikationer för metoden och sedan följer ett avsnitt 
om den nationella diskursen och därefter ett stycke om mediernas påverkan. I 
kapitel 3 genomförs analysen, där de tre fall jag valt ut analyseras i kronologisk 
ordning. Resultatet av analysen presenteras i det fjärde och sista kapitlet där jag 
också ger mina egna reflektioner över resultaten och dess implikationer.  
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2.  Metodologi 
 
Enligt postpositivismen har vi inte någon direkt och objektiv tillgång till 
verkligheten. Empirin blir således beroende av teorin. Då vi studerar samhället 
producerar vi själv analysobjekten utifrån de teoriramar som läggs över 
analysfältet. (Dyrberg et. al. 2000:319)  I detta avsnitt  presenteras mitt teoretiska 
ramverk. Som metod för min uppsats har jag valt att använda mig av 
diskursanalys. Diskursanalys kan ses som en paketlösning då tillämpandet av 
diskursanalys ofta innebär en kombination av teori och metod. Diskursanalys kan 
inte användas utan ett instämmande i vissa grundläggande ontologiska och 
epistemologiska antaganden vilka jag skall återkomma till. I nästa avsnitt kommer 
jag att redogöra för vad diskursanalys innebär och på vilket sätt denna metod kan 
användas.  
 
2.1   Teoretiska perspektiv 
 
Min teoretiska utgångspunkt har sitt hemvist inom den hermeneutiska 
forskningstraditionen vilken betonar det specifika och den mänskliga 
subjektiviteten. (Lundquist 2000:41-2) Forskare, politiker, journalister och andra 
samhälleliga aktörer konstruerar och influeras av diskurser. Som forskare kan man 
inte ställa sig utanför sitt projekt utan kommer onekligen att påverka detta oavsett 
en objektiv ansats. Min tolkning av materialet kommer därför bara vara en av 
många tolkningar men genom att redovisa forskningsprocessen explicit blir 
kontrollerbarhet möjlig och intersubjektivitet kan uppnås. (Lundquist 2000:52) 

 Enligt det postmodernistiska synsättet har diskurser en central roll. 
(Alvesson & Deetz 2000:108). Mina ontologiska antaganden har sin botten i ett 
socialkonstruktivt synsätt där världen omkring oss inte är given av naturen utan 
socialt konstruerad. Diskursanalysen utgår från den strukturalistiska och 
poststrukturalistiska språkfilosofin vilken hävdar att tillträde till verkligheten ges 
genom språket. Genom språket skapas representationer av verkligheten. Dessa är 
aldrig enbart avspeglingar av en redan existerande verklighet utan bidrar även till 
att skapa den. Den fysiska världen existerar men får endast mening genom 
diskurs. (Winter Jörgensen & Phillips 2000:15)  

Förutom antagandena att språk inte kan ses som objektiva representationer 
av verkligheten och att värdeneutralitet är omöjlig ifrågasätter social-
konstruktionismen uppfattningen att språket kan användas för att ge entydiga 
beskrivningar. Detta motsägs av språkets arbiträra art vilken ger en mängd olika 
möjligheter att både beskriva och tolka verkligheten på. ”Förförståelse, 
referensramar och strukturer impregnerar all kommunikation, som i sin tur 
konstruerar verkligheten.” (Falkheimer 2004: 44-5)   
 
 
2.1.1   Diskursanalys 
 
Med hjälp av diskursanalys kan man studera och analysera synen på och 
föreställningen om olika fenomen. Bergström och Boréus (2000) beskriver 
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diskursanalys som ”ett studium av samhällsfenomen där språket står i fokus”. 
(Bergström & Boréus 2000:221) 

Iver B. Neumann (2003) beskriver begreppet diskurs som 
 

ett system för skapande av en uppsättning utsagor och praktiker som genom att få fotfäste 

inom olika institutioner, kan framstå som mer eller mindre normala. Systemet är 

verklighetskonstituerande för sina bärare och uppvisar en viss ordning i sitt mönster. 

(Neumann 2003:17)  

 

Beskrivningen kan uppfattas som invecklad men pekar på begreppets komplexitet. 
Genom etablerandet i institutioner uppnås alltså ett erkännande och att vi tar till 
oss något som det rådande och accepterade. Mer allmänt kan man säga att en 
diskurs är ett bestämt sätt att tolka världen. Olika analysinriktningar beskriver 
begreppet på olika sätt och ingen konsensus råder om någon allmän definition. 
Enligt Winter Jörgensen och Phillips (2000) innebär begreppet att språket 
konstitueras i olika mönster. Dessa styr våra utsagor då vi agerar inom olika 
sociala områden och diskursanalys är således ett sätt att analysera dessa mönster. 
(Jörgensen & Phillips 2000:7)  
 Bergström och Boréus menar att diskurs innefattar interaktion och 
diskursanalysen fokuserar därför på relationen mellan avsändare och text, 
mottagare och text, samt mellan avsändare och mottagare. En diskurs kan 
exempelvis utgöras av interaktioner inom en organisation eller institution. Enligt 
lingvisten Teun van Dijk handlar diskursanalys om tal och text i kontext. (citerad i 
Bergström & Boréus 2000:223) 

Diskurser utgör även regler för vem, hur och på vilket sätt vi kan tala om 
saker och ting. Vad som kan sägas, vem som får lov att säga detta, utifrån vilken 
position man får lov att tala och hur något får lov att sägas bestäms av diskursen. 
(Bergström & Boréus 2000:226) Olika diskurser kan ge olika handlingar 
möjlighet och relevans i en situation och den diskursiva strukturen får på detta vis 
sociala konsekvenser. (Winter Jörgensen och Phillips 2000:16) En grundläggande 
diskursiv insikt är att vem som säger något ofta är viktigare än vad som sägs. 
Huruvida ett budskap är sant eller falskt kan omformuleras som frågan om den 
som framför budskapet innehar den rätta auktoriteten. Det faktiska framförandet 
är därav av mindre vikt än själva budbäraren. (Neumann 2003:104) Om till 
exempel en läkare hävdar att man kan få cancer av att vistas i solen ges detta 
uttalande större tyngd än om det kommer från en person i vår närhet.    

Norman Fairclough (2002) talar om begreppet diskursordning vilket enligt 
honom definieras som en komplex och motsägelsefull konfiguration av diskurser 
och genrer inom samma sociala område eller institution. (Fairclough 2002:56) 
Begreppet sammanfattar alltså olika diskurser som överlappar varandra och täcker 
samma terräng. Diskursordningen är den gemensamma plattformen för olika 
diskurser och diskurserna de mer entydiga betydelsemönstren inom diskurs-
ordningen. (Winter Jörgensen & Phillips 2000:134) I detta fallet kan vi identifiera 
debatten om den danska migrationspolitiken som exempel på en diskursordning.  

Världen är enligt diskursteori inte något man kan erfara direkt. Genom våra 
sinnesintryck kan vi relatera till verkligheten genom så kallad perception. 



 10 

Perception är dock bara ett av många sätt att uppfatta verkligheten. Mellan 
verkligheten och våra intryck står representationen av verkligheten. Med hjälp av 
mentala modeller, så kallade representationer, kan vi skilja på olika sinnesintryck 
och skapa mening. (Neumann 2003:30-3)  Enligt Stuart Hall (1997) är språk ett 
medium genom vilket tankar, idéer och känslor förmedlas och därmed blir 
representation genom språk centralt för den process inom vilken mening skapas. 
Mening kan bara delas genom gemensam tillgång till språket vilket inte behöver 
betyda språk i lingvistisk mening. För meningsfull kommunikation måste 
deltagarna dock ”tala samma språk”. Olika språkpraktiker använder olika element 
vilka får stå för eller representera det vi vill uttrycka. Elementen kan vara ljud, ord 
eller gester som konstruerar och överför mening och de fungerar som tecken vars 
uppgift är att beteckna det vi avsåg uttrycka. (Hall 1997:1-5) Representation 
innebär därmed att använda språk för att säga något meningsfullt om eller 
representera världen på ett meningsfullt sätt för andra människor. (Hall 1997:15)   

Saker och ting ges mening genom sättet vi representerar dessa på, det vill 
säga ord vi använder för att uttrycka oss om dem, historier vi berättar kring dem, 
känslor vi associerar till och det sätt på vilket vi klassificerar dem genom värden 
vi tillskriver dem. Mening är också vad som ger oss en känsla av identitet, av 
vilka vi är och till vad vi hör hemma. Produktionen pågår ständigt i varje social 
interaktion vi deltar i. En framträdande roll i denna process intas av de moderna 
massmedierna. Mening har också en organisatorisk funktion där den hjälper till att 
sätta upp regler, normer och konventioner genom vilka det sociala livet styrs. De 
utgör därför något som de med ambition att styra och reglera andras idéer och 
uppträdande försöker strukturera och forma efter sina preferenser. (Hall 1997:3-4)  

Mening är relationell. Vi vet inte vad svart är för att det har någon specifik 
innebörd utan för att vi kan kontrastera svart till motsatsen vit. Det är skillnaden 
mellan vit och svart som betecknar något och som blir meningsbärande. Motsatser 
är sällan neutrala. Den ena polen är oftast dominerande och inkluderar sin motpol 
inom sitt operationsfält. Detta innebär att det existerar en maktrelation mellan de 
binära polerna. Vit dominerar över svart, men över kvinnor, överklass över 
underklass etcetera. (ibid:234-5)    

  Skillnad behövs för att konstruera mening genom dialog med ”det andra” 
eller ”den andra”. Vad det innebär att vara brittisk, rysk eller jamaicansk kan inte 
kontrolleras helt av britter, ryssar eller jamaicaner utan kommer hela tiden 
förhandlas i dialog mellan dessa kulturer och deras ”andra”. ”De andra” är 
fundamentala för konstruktionen av jaget och oss som subjekt. Kultur beror 
dessutom på meningsbyggande genom differentiering i form av klassifikations-
system. På så vis kan sociala grupper ge mening åt världen i det att de organiserar 
saker och ting i system. (Hall 1997:236)    

Forskningsuppgiften för diskursanalytikern kan sammanfattas med Iver B. 
Neumanns ord som ”att påvisa hur representationer konstrueras och sprids och i 
vilken uppsättning av skilda representationer som vid bestämda tillfällen 
bestämmer och utgör en diskurs”. (Neumann 2003:34)   
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2.1.2   Diskursteori  
 
Grunden för min egen teoribildning finns, förutom i ovan nämnda teori om 
representationer, i Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori. Dessa har 
intagit en framstående roll inom den diskursteoretiska forskningen.  

Enligt Laclau och Mouffe är diskurser inga slutna enheter utan omformas 
ständigt i kontakten med andra diskurser. Detta implicerar alltså en diskursiv 
kamp där diskurser kämpar mot varandra för att uppnå hegemoni för sitt specifika 
sätt att se på och tala om världen och därmed låsa språkets betydelse vid detta sätt.  
Diskursanalytikerns uppgift blir med detta som utgångspunkt att kartlägga 
kampen om tecknens betydelse och processerna inom vilka de fastställs. Häri kan 
de till slut bli så konventionaliserade att vi uppfattar dem som normala. (Winter 
Jörgensen & Phillips 2000:13 & 32) 

Diskurserna har en tillfällig tillslutningsmekanism vilket innebär att 
betydelsen fixeras på ett bestämt sätt dock inte i någon oföränderlig form. 
Kampen om hur strukturerna ska se ut pågår ständigt då vilka diskurser som skall 
härska och vilken betydelse de enskilda tecknen ska tillskrivas avgörs. (ibid :36)  
 Diskursanalytikernas uppgift är att dekonstruera de strukturer som utgör vår 
omvärld. Organiseringen av världen ses som resultatet av politiska processer och 
sociala konsekvenser. ”Om till exempel ’invandrare’ i en given diskurs 
ekvivaleras med ’kriminalitet’, så måste man som diskursanalytiker visa hur 
denna sammankoppling sker diskursivt och vilka konsekvenser den får för både 
’invandrare’ och ’danskar’.” (Winter Jörgensen & Phillips 2000:56) Genom att 
sortera och knyta ihop tecken till en ekvivalenskedja visas vad ett fenomen är och 
vad som skiljer det från andra fenomen. På detta vis konstitueras även identiteter 
diskursivt. (Winter Jörgensen & Phillips 2000:50-1) En diskurs kan exempelvis 
sätta likhetstecken mellan ”kvinna” och ”ljuv” och ”konflikträdd” medan en 
annan diskurs ekvivalerar kvinna med ”frigjord” och ”viljestark”.  
 Fenomen får mening genom diskurs och ett sådant är jaget. Detta är inte 
isolerat eller någon autonom agent. I sociala praktiker uppstår, omformuleras och 
blir identiteter föremål för handling. Genom diskurserna interpelleras eller försätts 
individer i bestämda positioner. Subjekten kan alltså aldrig vara sig självt utan är 
alltid splittrat mellan olika subjektpositioner. Identiteten ges alltså genom att man 
representeras diskursivt och identifierar sig med en position. Identiteten 
konstrueras genom att tecknen knyts ihop i ekvivalenskedjor som visar hur man är 
och inte är.  Eftersom man kan identifiera sig på olika sätt i en situation så är 
identiteter kontingenta, det vill säga en identitet är möjlig men inte nödvändigtvis 
given. (Winter Jörgensen & Phillips 2000:48-51). 
 I beskrivningen av andra människor används ofta stereotyper. Stereotyper är 
en gemensam kulturell beskrivning av en social grupp. De fångar upp 
karakteristiska drag som des som givna av naturen. (Hall 1997:8)  Dessa kan 
användas för att fixera skillnader och skilja Dem från Oss och därmed bidra till 
hävdandet av Vår egen unika identitet. Det finns dock en implicit kontrast i den 
stereotypiserade bedömningen av Dem andra. Vi ser ofta oss själva som 
standarden och det normala och beskriver vi någon annan som exempelvis 
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emotionell innebär detta automatiskt att vi själv inte är emotionella. (Billig 
2004:81-2) 
    
  
2.2   Den nationella diskursen  
 
Som ett typexempel på en diskurs kan vi ge den nationella diskursen vilken 
dessutom är relevant i detta sammanhang. Den nationella diskursen ses ofta som 
det självklara sättet att inordna världen i eftersom den är så effektivt installerad 
inom många områden. Den nationella diskursen implicerar diskussioner på basis 
av indelningen av världen som olika nationer där utgör den naturliga 
avgränsningen. Denna kan ses som motpol till exempelvis klassdiskursen där 
solidaritet med arbetare i andra länder utgör tyngdpunkten och där man delar in 
världen efter klassrankor snarare än nationella gränser. Ofta försiggår det en kamp 
om hur nationen skall definieras utifrån olika diskursiva sätt att se på fenomenet.  
(Winter Jörgensen & Phillips 2000:170 & 181, jfr Billig 2004)  

Den nationella diskursordningen reproduceras inom skolan, i media och 
inom politiska institutioner där den även samexisterar med andra 
diskursordningar. ”Barnen lär sig till exempel inte bara att vara danska 
medborgare i skolan.” (Winter Jörgensen och Phillips 2000:135) 

”Genom att uppfatta nationalstaterna som sociala konstruktioner snarare än 
som naturliga enheter får man möjlighet att undersöka hur de konstruerades 
historiskt och hur de oavbrutet reproduceras, omdanas eller ifrågasätts i konkret 
praktik.” (ibid:155) Detta kan undersökas diskursivt genom att studera 
ekvivalenskedjor och hur olika aktörer eller talare gör sig till representanter för 
olika grupper. (ibid :176) Genom relationella bilder kan olika relationer mellan 
Oss och Dem inbegripas. Bilderna kan bekräfta oss i vår normalitet eller rent av 
överlägsenhet men de kan också användas som kritiska motbilder till oss som 
förebilder vi borde sträva efter. ”De ger i alla dessa fall den nationella diskursen 
innehållsmässig substans genom att definiera vem Vi är och vem Dem är och hur 
vi skiljer oss från varandra.”  (ibid :167)  
 Nationen kan ses som en flytande signifikant vars betydelse olika diskurser 
tävlar om att erövra. En flytande signifikant utgör en term som olika diskurser 
kämpar för att fixera vid just deras betydelse. Enligt den politiska 
nationsuppfattningen innefattas till exempel invandrare i den nationella 
gemenskapen eftersom de bor på danskt territorium. Den kulturella diskursen 
däremot innefattar inte invandrarna då de uppfattas som kulturellt olika ”det egna 
folket”. Den politiska föreställningen har genererat begrepp som ”nya danskar” 
vilket kan sägas främja den politiska definitionen på bekostnad av den kulturella. 
(Winter Jörgensen & Phillips 2000:162-3)  
 Andra relevanta diskurser i sammanhanget som kan pekas ut är de politiskt 
ideologiska diskurserna där olika politiker gör sig till representanter för olika 
diskurser. Vänsterdiskursen kan exempelvis sägas stå i motsatsförhållande till 
högerdiskursen eller en borgerlig diskurs. Även nyhetsjournalistiken kan ses som 
en diskurs. (Falkheimer 2004:51) 
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2.3  Medierna och dess påverkningsmöjlighet 
 
Medierna har enligt Norman Fairclough makten att påverka kunskap, åsikter, 
värderingar, sociala relationer och sociala identiteter. Genom att framställa saker 
och ting på olika vis innehar de genom sin språkliga makt en särskilt mäktig 
position i det moderna samhället. (Fairclough 2001:2) John B. Thompson anser att 
medierna utgör ett ytterst betydelsefullt element i socialt och politiskt liv. Att 
rapportera om den sociala världen bidrar även till att konstituera den. Genom att 
kontrollera flödet av bilder och information kan medierna spela en avgörande roll 
för ett händelseförlopp. (Thompson 2001:146-8)  
 Att nyhetsmedierna har en klar dagordningsfunktion för allmänhetens syn 
på olika samhällsfenomen har konstaterats bland annat i Integrationsverkets 
rapport Integrationsbilder – medier och allmänhet om integrationen. Att medierna 
spelar stor roll för opinionsbildningen i olika frågor är också tydligt. ”Den som 
bestämmer vad som är viktigt och värt att diskutera spelar en avgörande roll för 
åsiktsbildningen i ett samhälle. ” (ibid  s. 81)   
 Medierna påverkar oss angående vilka frågor vi ska ha en åsikt om och 
mediernas prioriteringar av vissa ärenden avspeglar sig i vad allmänheten anser 
vara viktiga spörsmål men det är inte säkert vilken roll de spelar för vilka åsikter 
vi har i dessa frågor. En hög prioritering av ett problem kan leda till en negativ 
inställning gentemot problemets offer eftersom dessa ofta upplevs som orsaken till 
problemets existens. Till exempel har allmänhetens inställning till att ta emot 
flyktingar varit mer negativ desto större uppmärksamhet medierna riktat mot 
flyktingfrågor. (ibid s.81-3) Mediebudskapen utsätts för vad Thompson kallar 
dikursiv bearbetning.  Detta innebär att de bearbetas, förfinas, kritiseras och 
kommenteras av mottagarna som gör budskapet till föremål för diskussion med 
varandra och med andra människor som kanske inte själva tagit del av den 
ursprungliga mottagningen. (Thompson 20001:139) 

Den enskilde journalistens åsikter och värderingar avspeglas givetvis till en 
viss del i nyhetsrapporteringen men det är ett faktum att åsikterna mellan 
allmänheten och journalister skiljer sig åt avsevärt. Utrymmet inom modern 
nyhetsjournalistik är i allmänhet begränsat men i de fall det finns en särskilt 
dominerande och homogen inställning bland journalisterna kan detta slå igenom i 
rapporteringen. Händelser kan få större uppmärksamhet än vad som kanske vore 
befogat och på motsatt vis kan andra händelser tonas ned eller i värsta fall 
ignoreras helt i medierna. (Integrationsverket 2002:02, s. 84-5)  

Även institutioner utanför medierna kan försöka påverka eller styra 
mediernas innehåll genom att imitera och anpassa sin information till den 
journalistiska genrens konventioner. På så sätt kan man transformera ett sär-
intresse till ett allmänintresse, det vill säga legitimera och implementera sin egen 
organisations verksamhet, eftersom journalistiken i medierna antas representera 
ett gemensamt intresse. (Falkheimer 2004:52)  
 Att vissa individer har större möjligheter än andra att utnyttja medierna till 
sin fördel är självklart. Dessa individer har därmed inte full kontroll över hur 
händelseförloppet sedan utvecklas. Mottagandet av mediebudskap är, enligt 
Thompson, en relativt självständig process som producenterna inte kan kontrollera 
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helt och där maktförhållandena kan förskjutas snabbt.  Hur man tillägnar sig ett 
mediebudskap är en socialt differentierad process som beror av budskapets 
innehåll, hur detta bearbetas diskursivt av mottagarna och de sociala egenskaper 
mottagarna besitter. Genom att tillägna oss mediebudskap reagerar vi på andra 
individer genom att titta, lyssna, läsa, diskutera etcetera vilket vi inspirerats till av 
andra människor. Reaktionerna utvecklas på olika sätt och speglas av receptions-
kontexten. I vissa fall ger detta gemensamma reaktioner, i andra fall inte. 
Mottagarens reaktion kan styras av själva budskapet men kontrolleras inte av det 
eftersom reaktionerna inte ingår i någon ömsesidig interaktion med 
producenterna. Kontexten spelar roll då olika förmågor, förvandlingar och 
prioriteringar inverkar på mottagandet av budskapet. (Thompson 2001:142-4)  
 Jesper Falkheimer menar att medier av modern tradition i första hand är 
nationella och förankrade i nationalstaten som modernt projekt. Detta trots att 
ägandestrukturerna har internationaliserats successivt under de senaste åren. 
”Nationell tillhörighet, språk och kulturella traditioner är centrala faktorer för alla 
mediesystem.” (Falkheimer 2004:33)   
 
 
2.4  Sammanfattning av analysverktygen 
 
På vägen genom teoriavsnittet har jag presenterat ett antal metodologiska begrepp 
som jag kommer att använda som verktyg i analysen. Därför kommer jag 
avslutningsvis sammanfatta dessa i korthet för att ge en överskådlig bild av 
analysredskapen. 
 Diskursordningar kan relateras till den diskursiva kampen om möjligheten 
att förmedla sin bild av verkligheten. Detta innebär att olika diskurser försöker 
uppnå hegemoni det vill säga en dominerande betydelsefixering. Diskursen 
positioneras i diskursordningen genom artikulering av flytande signifikanter. 
Artikulering innebär en praktik där olika tecken binds till en diskurs, formar och 
förkroppsligar en innebörd. Med en flytande signifikant menas ett tecken som 
ännu inte fångats av någon särskild diskurs och som olika diskurser därför tävlar 
om att fylla med just sitt innehåll. Tecken kan fångas upp av diskurserna i 
ekvivalenskedjor. ”Invandrare” kan utgöra ett exempel som en humanistisk 
diskurs skulle kunna fylla med positivt laddade tecken som ”arbetskraft”, ”resurs” 
eller ”mångkulturell” medan en högerpopulistisk diskurs skulle para ihop tecknet 
med negativt laddade ord som ”problem”, ”arbetslöshet” och ”bidragsberoende”.  

Representationer är ting och fenomen som de framstår för oss och de 
förmedlar diskursens budskap. Representation innebär att använda språk för att 
representera världen på ett meningsfullt sätt. Således säger representationer oss 
något om vilka vi är men konstituerandet av ett Vi beror också på definitionen av 
ett Dem, utan ett Dem kan inget Vi existera. Denna exklusionsmekanism där vi 
skiljs från Dem kan göra att De andra homogeniseras som grupp. Genom 
stereotypisering tillskrivs De andra egenskaper som skiljer oss åt. Stereotyper 
innebär alltså generaliserande beskrivningar av vad som karaktäriserar andra 
sociala grupper.   
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3.  Analys 
 
I detta kapitel skall diskursanalysen genomföras. De tre utvalda händelserna 
kommer att avhandlas i kronologisk ordning och varje händelse inleds med en 
resumé av huvuddragen i händelseförloppet. Jag väljer att se nyhetsjournalistiken 
som en diskurs men genom att man citerar andra och publicerar debattartiklar och 
krönikor skrivna av andra än journalister synliggörs olika diskurser. Exempelvis 
kan en politisk diskurs eller en humanistisk diskurs skymta fram.  Med hjälp av de 
metodologiska analysverktygen söker jag svaren på vilka verklighetsuppfattningar 
som gör sig gällande, hur dessa uppfattningar framträder och huruvida någon 
uppfattning dominerar över de andra. På detta sätt försöker jag synliggöra olika 
diskursiva representationer.   
 
 
3.1  En ny dansk migrationspolitik 
 
Det danska valet 2001 utspelades i skuggan av terrordåden USA den 11 september 
samma år vilket till viss del avspeglades i den politiska dagordningen. Inför 
folketingsvalet dominerade invandringspolitiken debatten. Viktiga frågor som 
debatterades var rätten till familjeåterförening, kopplingen mellan muslimer och 
terrorism samt vilka krav som skulle ställas på invandrare och flyktingar. 
Debatten bevakades av de svenska medierna där journalisterna uttryckte en oro för 
de hårdnande tongångarna och där valkampanjen upplevdes som ”obehaglig”. 
(SDS 011124) När valresultatet var ett faktum konstaterades att ett regeringsskifte 
skulle ske. Socialdemokraterna och Radikale Venstre tvingades se sig besegrade 
av Venstre och De konservative som bildade en ny borgerlig regering med det 
kontroversiella Dansk Folkeparti i en nyckelroll i form av regeringens stödparti. 
Dansk Folkepartis inflytande sågs ur svensk synvinkel som en ”tragedi” för dansk 
politik på grund av partiets invandrarfientliga åsikter och danskarna som gett 
partiet 12 % av rösterna i valet stämplades som främlingsfientliga och rasistiska. 
(A 021121) Dansk Folkeparti och dess ledare Pia Kjaersgaard blev föremål för 
den skarpaste kritiken från svenskt håll men även den nye statsministern ställdes 
till svars för att ha bjudit in de främlingsfientliga krafterna i politiken och alla 
partier kritiserades för en smutsig debatt. Den hårdnade politiken sågs som 
anledningen till partiernas framgång och svensk press konstaterade att denna inom 
en snar framtid skulle komma att realiseras. Kritiken fick Pia Kjaersgaard att 
reagera och den 1 december gav den kontroversiella politikern svenskarna sin syn 
på saken i en debattartikel i svensk press.   

 
* 

      
Reaktionerna på det danska valresultatet lät inte vänta på sig. Aftonbladet den 21 
november 2001 rapporterar att ”rasismen hjälpt de borgerliga till makten” och 
man menar att under ”normala” förhållanden skulle Poul Nyrup Rasmussen ha 
tagit hem segern. 
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I Danmark råder dock inte ’det normala’. Valrörelsen har skämts av en måttlös tävlan i 

främlingsfientlighet. Danskhet, intolerans, inskränkt nationalism har frodats. Gemytet har 

demaskerats. (A 011121)   

 

Synen på danskheten har blivit föremål för diskussion och en kamp om mening 
som kan beskrivas i termer av antagonism. Den flytande signifikanten 
”danskarna” kopplas alltså till en kedja med tecknen ”onormalt”, ”intolerans”, 
”inskränkt nationalism” och ”främlingsfientlighet”. Den gamla bilden av 
danskarna som ett gemytligt folk motartikuleras härmed och har enligt artikel-
författaren visats sig vara en myt.  
 I Sydsvenskan den 21 november låter man en dansk invånare skildra sin bild 
av valet. Håkan Arvidsson, historiker och universitetslektor i Roskilde menar att 
valet va en deprimerande tillställning. ”Det land som alltid framstått och velat 
framstå som toleransens, öppenheten och liberalismens hemvist, visade plötsligt 
ett nytt ansikte – ett ansikte präglat av främlingsfientlighet, fördomsfullhet och 
slutenhet.” Valet har enligt Arvidsson varit en tävling i att markera sitt dansk-
nationella sinnelag och sin ovilja mot främmande folk och kulturer. ”Fältropet 
‘Danmark åt danskarna’ har genljudit i en enstämmig korus.” Den negativa 
representationen av danskarna förstärks under artikelns gång.  
 

Toleransen och solidariteten sträcker sig sällan över den gräns där den inkräktar på det 

ekonomiska intresset. Danskarna är måna om sin välfärd, så måna att de helst inte delar den 

med andra mindre lyckligt lottade. Det är kanske mänskligt men det rimmar dåligt med 

auran generositet och gemyt. (SDS 011121)  

 

Danskarna är alltså inte gemytliga och generösa utan snarare motsatsen. 
Artikelförfattaren pekar på att den finansiering och fördelning av välfärden som 
råder i Danmark finns även i andra skandinaviska och europeiska välfärdsstater 
vilka ofta mottagit långt fler invandrare än Danmark utan att det lett till samma 
”småskurna njugghet”.  
 I Dagens Nyheter (011123) beskrivs danskarna av journalisten Hanne 
Kjöller som inkonsekventa då de både ”slår sig för bröstet” för att de vågat ta 
debatten om invandring och samtidigt tillbakavisar att den överhuvudtaget ägt 
rum. Författaren jämför med Sverige och pekar på hur Sverigedemokraterna i 
Höör ”konsekvent isolerats”.  
 

Det är här danskarna har felat och det är här danskarna ser ut att fortsätta fela. 

Främlingsfientliga Mogens Glistrup angav tonen för åtskilliga tiotal år sedan. Politiker från 

andra partier har i högre eller mindre grad stämt in i stället för att drämma näven i bordet 

och skrika stopp. (DN 011123)  

 

Genom jämförelsen med Sverige (oss) exkluderas danskarna (de) effektivt som 
annorlunda. Hanne Kjöller menar att svenska politiker aldrig skulle agera på 
liknande vis. ”Det är otänkbart att Göran Persson eller Bo Lundgren skulle fälla 
ett yttrande som ens ligger i närheten av dem som formuleras av deras danska 
partibröder [ …] Jag hoppas att det demokratiska Sverige kan hålla enad front mot 
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den främlingsfientlighet som finns.” Danmark framstår i sitt motsatsförhållande 
till Sverige som odemokratiskt. Aftonbladet (011126) ställer sig också frågan om 
en situation liknande den danska skulle kunna inträffa i Sverige. Man citerar 
Dansk Folkepartis ledare Pia Kjaersgaard som inte är glad över kritiken från 
Sverige och som menar att man i Sverige inte tillåts säga sin mening om 
invandrare. ”I Danmark däremot förs en fri och hälsosam debatt.” Denna 
representation av svenskar och danskar står alltså i ett antagonistiskt förhållande 
till de diskurser som tidigare gjort sig hörda. Enligt denna verklighetsuppfattning 
är Sverige ett land där man inte tillåts debattera fritt och Danmark framstår som 
dess hälsosamma motsats.      

Aftonbladet påpekar att de inte jämställer Kjaersgaards åsikter med 
danskarnas i allmänhet men påpekar att det är ”oroväckande” att hon inte mött 
kraftfullare motstånd. ”Här skiljer sig dansk politik från svensk”.  Sverige tas åter 
som ett gott exempel. Artikelförfattaren jämför Dansk Folkeparti med Ny 
demokrati som ”försvann in i dimmorna efter en kort tidsperiod”. ”De borgerliga 
partierna frestades inte att kopiera Ians och Berts smårasistiska budskap eller 
deras småborgerliga populism.” Journalisten visar dock också på att det finns 
undantag. ”[P]å regional nivå samverkar de borgerliga med främlingsfientliga 
partier. Det sker, inte överraskande i Skåne”. Varför detta inte ses som 
överraskande framgår inte av artikeln. Författaren hävdar aningen självkritiskt att 
svensk socialdemokrati inte kan berömmas för en särskilt liberal flykting- och 
invandrarpolitik men att steget till de grovheter som den danska inrikesministern 
och statsministern hävt ur sig är stort. Representationen framstår alltså som 
aningen motsägelsefull men svenska politiker (vi) är fortfarande bättre än 
danskarna (de). Ytterligare ett exempel ges på att det råder olika ideologiska 
klimat i de båda länderna. En dansk tidning drev under flera veckor en kampanj 
mot invandrare utan att möta särskilt starka protester från medborgarna men ”En 
svensk kvällstidning som var inne på samma propagandaspår hamnade i 
förödande förtroendekris.”  

När den första chocken över valresultatet lagt sig riktas uppmärksamheten 
mot regeringsbildningen och vilka förslag till ny politik som kan realiseras. På 
Dagens Nyheters ledarsida (011124) presenterar Hanne Kjöller några exempel 
från ”utlänningspolitiken” ur Venstre och De konservatives valkampanj. Dessa 
innebär att familjesammanföringar bara skall tillåtas om den samlade anknyt-
ningen till Danmark är större än till något annat land och permanent 
uppehållstillstånd skall inte beviljas förrän efter sju år i landet, jämfört med 
dåvarande tre. Kjöller kommenterar detta med:  

 
Tja, mycket tydligare än så kan det inte sägas. Det handlar alltså inte om att fler invandrare 

ska försörja sig själva. Utan om att Danmark- kort och gott- ska bli mindre mörkhårigt. 

(DN 011124) 

 

Utlänningspolitiken beskriv alltså som ännu ett uttryck för ett främlingsfientligt 
Danmark. Kjöller är skarp i sin kritik mot de danska politikerna men också mot 
danskarna i allmänhet.  
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Möjligen kan denna brist på ryggrad och heder, denna ovilja att ta en debatt med danskarna 

om värdet av att vara en del i det internationella samfundet och de förpliktelser som följer 

av det, förklara skillnaden i attityder och politiskt landskap mellan våra länder. Som man 

ropar får man svar Och då måste man konstatera att skriet från det danska folketinget bara 

låter allt för likt det mumlande som hörs på danska gator och torg. (DN 011124) 

 
Här distanseras vi (svenskarna) återigen från de ”ryggradslösa, ohederliga och 
pliktovilliga” danskarna.  
 Sydsvenskan publicerar också en ledare om danskarna och ”den danska 
myten” denna dag. Per T. Ohlsson skriver att det skett en förändring från en tid då 
Danmark och Köpenhamn representerade den stora, spännande världen utanför ett 
småtrist men ombonad folkhem. ”Danmark va öppnare, friare och roligare. Alla 
danskar va generösa, toleranta och utåtvända.” Artikelförfattaren menar att detta 
givetvis var en myt men en trevlig sådan dom nu har spruckit. Numera framstår 
danskarna som främlingsfientliga. Härmed vänds upp och ned på den danska 
stereotypen men den reproduceras också parallellt med den nya stereotypen. 

  I artikeln hänvisas till danskar som även de upplevde att deras valrörelse 
var ”innehållslös och hysterisk”. Man menar dock att främlingsfientlighet inte är 
unikt för Danmark men landet är speciellt i det att ”hela det politiska 
etablissemanget har bidragit till att legitimera dessa stämningar.” Denna 
främlingsfientlighet har även drabbat svenskarna i Extrabladets kampanj mot 
Barsebäck. ”Kampanjen gick snart över styr med budskap som ’Jeg hader 
Sverige.’ Jättekul!” skriver Ohlsson. Danskarna beskrivs härmed som intoleranta 
och utan känsla för humor i det att de förväxlar humor med fördomar. Författaren 
menar även att de har en föga gemytlig sida i sin snålhet. ”Danskarna tar gärna. 
Men med det gränsöverskridande givandet är det si och så.” Ohlsson menar att de 
inte vill sänka de hutlösa bilavgifterna på Öresundsbron och att ”[s]kattereglerna 
gynnar danskar på bekostnad av svenska kommuner.”  Artikeln visar på en tydlig 
antagonism. Länken mellan ”dansk” och tecknen ”gemytlig” och ”tolerant” är 
bruten och har i stället ersatts av nya betydligt mer negativt laddade element i 
kedjan, till exempel ”främlingsfientlig”, ”snål” och ”intolerant”.    
 I flera tidningar publiceras artiklar av danska journalister, forskare och 
andra ur den kulturella eliten. Dagens Nyheters kulturredaktion (011130) låter 
journalisten Carsten Jensen ge sin bild av den danska folkligheten. Han menar att 
”Det finns bara en enda säker definition av folklighet i Danmark, och den är 
negativt formulerad: Utlänningarna har ingen plats i den.” Denna verklighetsbild 
visar på en tydlig exkludering av invandrarna. Han menar att politikerna 
förvandlat folketingsvalet till en folkomröstning för eller emot Allah.”  Jensen ger 
här uttryck för den islamofobi som han menar finns hos de danska väljarna. 
Socialdemokratin utpekas även av Jensen som en orsak till valutgången. ”Den 
socialdemokratiska moralen - som en gång bars upp av värden som humanism och 
solidaritet har ersatts av fördomar.” Denna representation av en humanistisk 
diskurs visar alltså återigen på danskarna som inskränkta och fördomsfulla.     

I en artikel på Sydsvenskans debattsida den 1 december tillbakavisar Pia 
Kjaersgaard kritiken mot hennes parti och de danska väljarna. Kjaersgaard ger 
uttryck för en högerpopulistisk diskurs som inte är så vanligt förekommande i det 
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analyserade materialet. Detta visar sig exempelvis i hennes uttalande om den 
smutskastningskampanj hon menar förts av olika journalister mot Dansk 
Folkeparti.  

 
Danskarna har visat att de inte delar denna så kallade elits drömvision om ett multietniskt 

Danmark, att de inte längre accepterar långa väntelistor, att de inte längre accepterar en 

sviktande äldrevård. Danskarna vill och kan själv bestämma hur Danmark skall utvecklas 

(SDS 011201) 

 
Danskarna (folket) står i motsats till den politiska och kulturella eliten. Danskarna 
(vi) ska sköta sitt utan någon iblandning från svenskarna (ni). Således exkluderas 
svenskarna i denna representation. Kjaersgaard skriver vidare att ”[d]et är vårt 
land- och vårt val.” Hon har ”inget till övers för de journalister från utlandet och 
särskilt de svenskar som kallar de danska väljarnas beslut för bekymrande och 
anklagar befolkningen för att vara främlingsfientlig och värre saker.” Detta ger 
enligt henne uttryck för fördomsfullhet, förutfattade meningar och intolerans, just 
det som Dansk Folkeparti anklagas för. Härmed ekvivaleras svenskarna med de 
tecken som tidigare kopplats samma med danskarna.  
 Kjaersgaard säger sig vara bekymrad över den svenska situationen och ”den 
odemokratiska utvecklingen” där politiskt korrekta medier effektivt kväst varje 
försök till debatt om vad hon kallar ”massinvandringen” och  
 

som bland annat visat sig i det groteska faktum att hälften av invånarna i Malmö nu har 

utländsk bakgrund […]Dagligen kontaktas Dansk Folkeparti av svenskar som är rädda för 

utvecklingen i sitt land men som hela tiden får höra av den svenska eliten att de bara ska 

vara tysta och älska  ’det kungliga multietniska Sverige’. Ett bedrövligt resultat av detta 

åsiktsförtryck är att avskyvärda nynazistiska grupperingar har mycket lättare för att värva 

medlemmar i Sverige än i Danmark (SDS 011201) 

 

Enligt denna verklighetsuppfattning är svenskarna förtryckta och mottagliga för 
nazistiska budskap. ”Sopa rent framför er egen dörr och fråga i stället era egna 
medborgare vad de vill med sitt land Så skall danskarna nog själva lösa 
problemen i Danmark” uppmanar Kjaersgaard.  

 

 
3.2 Åtstramningar i utlänningspolitiken 
 
I maj månad debatteras nya åtstramningar i utlänningspolitiken i det danska 
folketinget. Förslagen innebär bland annat att flyktingar får sämre sociala 
rättigheter, längre väntetider på uppehållstillstånd, språkprov för medborgarskap 
samt krav på att avlägga en lojalitets ed gentemot det nya landet. En utländsk 
person som vill gifta sig med en dansk måste dessutom vara 24 år. (A 020521) De 
kraftiga restriktioner som föreslås får Mona Sahlin att agera och tillsammans med 
belgiska och franska ministerkolleger uttrycka sin oro, över att danskarnas 
invandringspolitik ska påverka deras kommande ordförandeskap i EU, i ett öppet 
brev till Europas regeringar. (A 020522) Detta blir upptakten till ett dansk-svenskt 
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praktgräl på högsta nivå där statsministrar och politiker rasar mot varandra. I ett 
veckobrev hotar Pia Kjaersgaard att sätta upp en broklaff på Öresundsbron och 
varnar för stamkrig, hedersmord och massvåldtäkter om man fortsätter sin 
nuvarande politik. (DN 020521) Den 25 maj möts Lars Leijonborg och Pia 
Kjaersgaard i en dansk tv-debatt om europeisk flykting- och integrationspolitik. 
Debatten blir hätsk och kulminerar när Leijonborg river sönder en av Dansk 
Folkepartis valaffischer som han menar står för avskyvärda värderingar. (SDS 
020526) Den 31maj klubbas förslaget igenom och lagarna träder i kraft den 1 juli 
samma år.   

 
* 
 

Den 9 maj rapporterar Aftonbladet att ”Rädslan regerar i Danmark.” De rädda 
danskarna har låtit de främlingsfientliga bestämma både dagordning och praktisk 
politik. ”Högerns eftergivenhet kommer att stå Europa dyrt” menar 
artikelförfattaren och lägger alltså en skuldbörda för utvecklingen i Europa på 
danskarnas axlar. (A 020509)   
 När Mona Sahlin uttrycker sin oro över den danska utvecklingen och hur 
detta kommer påverka EU-ordförandeskapet ilsknar Pia Kjaersgaard till. Dagens 
Nyheter (020521) rapporterar att ”Danmark ger igen med råge på kritiken” och 
citerar Kjaersgaard ur hennes nyhetsveckobrev som utkom dagen före (20 maj). 
”Om de (svenskarna) vill göra om Stockholm, Göteborg och Malmö till 
skandinaviska Beiruts med stamkrig, hedersmord och massvåldtäkt så låt dem 
göra det. Vi kan alltid sätta upp en broklaff vid Öresundsbron.” Tidningen 
rapporterar vidare att Socialistiskt folkepartis ungdom tänker anmäla Kjaersgaard. 
”Det är så grova och fasansfulla kommentarer Pia Kjaersgaard kommer med och 
jag anser att de rasistiska yttringarna är riktade mot alla etniska minoriteter” 
menar ordföranden i ungdomspartiet. Hon ger därmed uttryck för en liberal 
diskurs i antagonistiskt förhållande till den höger populistiska diskursen. Den 
danske statsministern citeras också i artikeln där han menar att ”De skärpningar 
som regeringen lagt fram och genomfört håller sig fullt innanför internationella 
konventioner”. Den kritik det svenska folkpartiet framfört i egenskap av 
systerparti till Venstre kommenterar han med att ”Det får mig inte att ligga 
sömnlös”. Uttalandena ger intrycket av viss arrogans och icke ansvarstagande. 
 Aftonbladet (020521) menar att den svenska integrationsministern Mona 
Sahlin och flyktingministern J. O. Karlsson med rätta kritiserat den danska 
politiken.  Den danske utlänningsministern Bertel Haarder som är arg över den 
svenska kritiken anklagar Sahlin för att ge Danmark dåligt rykte i omvärlden. Han 
hävdar att ”Danmarks ministrar skulle aldrig baktala Sverige på samma sätt”. 
Denna representation visar på svenska politiker som den ohederliga motsatsen till 
de rättskaffens danska politikerna. Haarder har enligt artikeln svårt att förstå att 
det är den danska intoleranta politiken som sänker förtroendet för Danmark bland 
demokratiskt orienterade medborgare i Europa. Den danska politiken knyts här till 
tecknet ”intolerans” och Danmark knyts till ”odemokratiskt”. Aftonbladet jämför 
med det svenska fallet där ”borgerligheten än så länge inte anpassat sig till sina 
europeiska partivänners mer framgångsrika men motbjudande politiska strategi. 
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Det inger respekt.” Man konstaterar alltså att en viss risk existerar men att de 
svenska politikerna är respektingivande och inte hemfaller åt frestelser. 
Artikelförfattaren uppmanar de borgerliga politikerna att skälla ut sina danska 
kollegor.  
 I Dagens Nyheter den 22 maj citeras Göran Persson som menar att Pia 
Kjaersgaards inlägg givit dansk politik ”ett ansikte vi inte sett tidigare”. Han 
tillbakavisar också den danska statsministerns tolkning av ett uttalande han gjort 
om avvisning av arbetskraftsinvandring till Sverige under de närmaste åren. 
Persson menar att Anders Fogh Rasmussen nog medvetet valt att missuppfatta 
honom då han tar det till intäkt för att Sverige vill minska invandringen. Det 
rapporteras vidare att Sahlin beskylls för att vara okunnig i dansk press. 
Berlingske Tidene skriver att Sahlin har ”en lysande politisk framtid bakom sig” 
och är en lättviktare som hellre pratar än får saker uträttade. Citaten kan tolkas 
som om dansk press baktalar Sahlin. Enligt Dagens Nyheter tycker Sahlin att 
”Danmark bör ta kritiken på allvar och inse att det den danska regeringen gör ihop 
med Dansk Folkeparti, enligt Sahlin ett av Europas mest främlingsfientliga 
partier, väcker starka känslor.” Även Lars Leijonborg citeras och han ”häpnar” 
över Bertel Haarders förnekande om att Dansk Folkeparti skulle va främlings-
fientligt. Alf Svensson tycker det är ”självklart” att ta avstånd från främlings-
fientlighet och rasism. Genom att klassificera Dansk Folkeparti som ett Europas 
mest främlingsfientliga förstärks intrycket av allvar i situationen och det 
legitimerar politikernas kritik. De svenska politikerna framstår i och med sitt 
avståndstagande som mer humana än sina danska motsatser som ”baktalar” och 
inte vill inse fakta.  
      Barbro Hedvall skriver, på Dagens Nyheters ledarsida samma datum, att 
många européer ser sina jobb och sin livsform hotad av invandringen. Hon menar 
att man reagerar olika på detta och att i Danmark sjunger de ledande politikerna 
med i de främlingsfientliga tongångarna.  
 

Danmark vill strypa invandringen och behandla ickedanskar som andra klassens invånare. 

Sådan är innebörden av de lagförslag regeringen skickat till folketinget, sedan kan 

regeringsmedlemmarna försöka hävda att de blivit missförstådda och att kritiken är 

obefogad. Det är den inte, från svensk sida har vi alla skäl att vara besvikna och oroade.  

(DN 020522) 

 

Den danska politiken upplevs här som ogin och politikerna som om de skyller 
ifrån sig. Den svenska kritiken rättfärdigas också här av allvaret i situationen.  
 I en artikel i Aftonbladet den 23 maj rättfärdigas den svenska kritiken med 
hänvisning till att danskarnas hårdare flyktingregler får effekter på antal 
asylsökande i Sverige. Man pekar på siffror där antalet asylsökande i Danmark 
minskade med 39 % under det första kvartalet 2002. I Sverige ökade antalet med 
25 % under samma tidsperiod. Sydsvenskan (020525) har intervjuat Migrations-
verkets tillförordnade generaldirektör Anders Westerberg som uttalar sig med en 
viss auktoritet när han säger att ”[f]lyktingarna skräms iväg av de främlings-
fientliga stämningar som Pia Kjaersgaard i Dansk Folkeparti piskat 
upp[…]Danmark har skickat ut tydliga signaler om att flyktingar inte är 
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välkomna.” Senare i artikeln medges att uppgången i antalet asylsökande började 
redan sommaren dess för innan, det vill säga före det danska valet. En orsak som 
anges i artikeln är Sveriges inträde i Schengen. Verklighetsuppfattningen om 
Danmark som orsak till flyktingsituationen i Sverige försvagas av den nya 
informationen.   
 Den 25 maj möts Pia Kjaersgaard och Lars Leijonborg i en dansk tv-debatt 
om europeisk flykting och integrationspolitik. Leijonborg ger, enligt en artikel i 
Sydsvenskan dagen därpå, ett hängivet intryck då han använder sin lediga kväll 
till debatten. ”Dansk Folkeparti är något av det farligaste som finns i Europa och 
jag tror på debattens kraft.” Det svenska folkpartiet representeras här som fredligt 
medan Dansk Folkeparti är mycket farligt.   
 

Det är otroligt fräckt av svenska politiker att blanda sig i den danska integrations- och 

flyktingpolitiken, sa Pia Kjaersgaard och började vifta med en bunt e-postmeddelanden. 

Dessa fick jag igår av svenskar som önskar en fri debatt i invandrarfrågor, förklarade hon 

och rådde Leijonborg att lyssna på folket i Sverige istället för att försöka lägga locket på. 

(SDS 020526) - Det är en myt sa Leijonborg om att det bara skulle vara politiker och 

journalister som försvarar invandrarpolitiken mot folk i allmänhet: - Just i kväll håller hela 

svenska folket tummarna för tre svarta tjejer i Eurovisionsschlagern i Tallinn. Det visar att 

vi inte bryr oss om hur vi ser ut utan att vi alla är svenskar. (DN 020525) 

 

Här återkommer verklighetsuppfattningen att Sverige lägger locket på debatten 
och att svenskarna lägger sig i där de inte borde. Samtidigt framträder en bild av 
Sverige som ett öppet land som inkluderar alla oavsett hudfärg i begreppet 
svenskar. Sydsvenskan refererar vidare. 
 

Ni har en fruktansvärd människosyn, sa han [Leijonborg] och tog upp en av Dansk 

Folkepartis affischer. – Denna stackars muslimska kvinna, vars enda förbrytelse uppenbart 

är att hon bär slöja förknippar ni på affischen med tvångsäktenskap, kriminalitet och 

gruppvåldtäkter. (SDS 020526) 

 

Leijonborg förstärker sedan sitt avståndstagande genom att riva sönder affischen. 
Dansk Folkeparti kopplar invandrare (flytande signifikant) till de negativa tecknen 
”tvångsäktenskap”, ”kriminalitet” och ”gruppvåldtäkter” vilket förstärker uppfatt-
ningen om främlingsfientlighet.  
 I Dagens Nyheters huvudledare den 28 maj konstateras att ”[d]et är inte den 
bästa tidpunkten för ett danskt ordförandeskap, inte med den regering som nu 
sitter i Köpenhamn”. Konstaterandet görs med den stundande EU-debatten om 
invandringspolitik i åtanke.  
 

Danks folkeparti, som visserligen inte sitter i regeringen men som alldeles uppenbart 

dikterar invandringspolitiken, är mer än främlingsfientligt, det är rasistiskt […] Det är inte 

det förhållandet att invandrarna inte arbetar som upprör henne [Kjaersgaard)] det är själva 

deras existens som är fel. Hennes annonskampanjer och uttalanden är av ett slag som borde 

få varje demokratiskt parti att skygga och varje demokratisk politiker att ta avstånd. Så inte 

i Danmark. I stället inte bara accepterar Venstre och dess ledare Pia Kjaersgaard som 
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samarbetspartner, de söker dessutom vifta bort kritik, rida på formalia och tala om något 

annat. (DN 020528) 
 

Dansk Folkeparti är inte bara ”främlingsfientligt” utan kopplas även samman med 
det starkare tecknet ”rasistiskt” och Venstre framstår som ”oansvariga” och 
förkastliga i sitt beteende.  
 I Sydsvenskan den 30 maj citeras Henrik Skov Hansen som flyttat från 
Danmark till Rosengård i Malmö. Han hävdar att ”[s]killnaden är att man i 
Sverige inte har negativa glasögon. Man tittar mer på invandrarnas resurser.” Ali 
Ibrahim är också före detta dansk invånare. Han talar om sina vänner i Danmark 
som också är invandrare. ” Skillnaden gentemot Sverige är att de känner sig 
motarbetade. I Sverige har man alltid haft som grundläggande princip att 
flyktingar och invandrare ska känna sig som fullvärdiga invånare i förhållande till 
etniska svenskar.” Den flytande signifikanten invandrare kopplas här ihop med 
positivt laddade tecken som ”resurs” och ”fullvärdiga invånare” och ges på så vis 
en inkluderande framställning.  
 Aftonbladet kritiserar Dagens Nyheters politiske redaktör Niklas Ekdahl i en 
artikel den 31 maj. Han har uttalat sig i debattprogrammet Agenda och sagt att 
”[e]gentligen har ju Pia Kjaersgaard rätt. I Sverige sopas saker under mattan.” 
Detta tillbakavisas med citat ur en rapport av Integrationsverket om svenskarna 
och integrationen. 
 

Den strukturella rasismen och utanförskapet som följer i dess spår är utan tvekan ett 

svenskt misslyckande. Men få blundar för problemet och många diskuterar det. Sverige 

slipper den vulgärdebatt och polarisering mellan ’vi och dom’ som blivit vardag i Danmark. 

Pia Kjaersgaard använder hedersproblematiken som förevändning att skapa motsättningar 

och döma ut ’dom andra’. (A 020531) 

 

Sverige framstår här som handlingskraftigt och orädd och tills skillnad från 
Danmark där vulgära och polariserande uttalanden är ofta förekommande.   
 Dagens Nyheter rapporterar denna dag att folketinget röstat igenom 
förslaget till åtstramningar. Vissa partier valde att rösta emot men ”[en] stor del av 
det danska folket står dock bakom förslaget”. I en annan artikel berättar man om 
Gert vars nya fru inte är välkommen i Danmark. Därför överväger Gert nu att 
flytta till Sverige. 
 

Den nya lagstiftningen är absurd. Här i Danmark har jag fått lära mej att inte se ner på 

andra kulturer eller döma människor efter ras eller hudfärg. Men idag förklarar politikerna 

alla problem i Danmark med att det är för många utlänningar här, säger Gert. (DN 020531) 

 

Den danska politiken binds samman med tecken som ”absurd” och representa-
tionen förstärker intrycket av att den gamla bilden av Danmark har spruckit.  
 Den 1 juni citeras den danska statsministern i en intervju med Dagens 
Nyheter. Anders Fogh Rasmussen menar att Danmark kan bli en förebild för 
andrar länder och han tillbakavisar kritiken mot landets asylpolitik. ”Jag kan 
tydligt märka att det finns tendenser i Europa att skärpa asylreglerna och att 
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många länder är intresserade av en förnuftig integrationspolitik.” I denna 
representation framstår Danmark som ”förnuftiga” och ”en förebild”.  
 Sydsvenskans kulturredaktion publicerar den 10 juni en debattartikel av 
Andreas Carlgren, generaldirektör på Integrationsverket. Carlgren menar att 
integrationens möjligheter och problem egentligen är densamma i Danmark och 
Sverige men att integrationens brister i Danmark lett till en debatt om 
inskränkningar av rättigheter för invandrare. ”I Sverige handlar debatten om 
varför vi inte lyckats gett nya invånare tillräckligt bra förutsättningar för sin 
framtid i landet.” Sverige framträder som snällare än sin danska motsats som 
tydligt framstår som hårdare. Carlgren menar att det visst finns uttalade rasister i 
Sverige men att dessa är ett fåtal. Dessa står för idéer ”som inte har något stöd i 
den allmänna opinionen”. Det finns tvärtom ”ett stort stöd för en aktiv 
integrationspolitik och en övervägande positiv syn i den allmänna opinionen på 
Sverige som mångfaldssamhälle” menar han. Svenskarna framställs som öppna 
och positiva till invandring i motsats till det danska fallet där man både har ett 
stort antal toleranta invånare och ett stort antal som är intoleranta mot invandrare. 
”Och här märks skillnaden mot Sverige. Andelen intoleranta är betydligt större i 
Danmark, 20 procent jämfört med Sveriges 9 procent.” Medan den svenska 
befolkningen alla är humanister rymmer den danska både humanister och 
främlingsfientliga.  
 I en artikel i materialet ges uttryck för en åsikt som motartikulerar tidigare 
representationer. I en artikel i Aftonbladet den 10 juli skriver Belinda Ohlsson att 
vi i Sverige minsann också har en del att ta itu med och hon menar att vi inte får 
vara självgoda.  
 

vi sitter här i Sverige och är nöjda med oss själva nämligen. Sitter här och tänker 

förnumstigt att vi är inte som ’dom andra’, som danskarna som röstade fram den där tokiga 

Kjaersgaard. […] i praktiken kan man väl säga att regeringens restriktiva flyktingpolitik 

egentligen passar partier som sverigedemokraterna som handen i handsken. […] så länge 

invandraren stämplas som det exotiska inslaget på sin arbetsplats eller så länge SVT inte 

vågar göra den kompetenta kvinna som bär slöja till programledare så har inte bara 

Danmark utan även vi våra problem att ta itu med.  (A 020710)  

 

Artikelförfattaren är skarpt (själv)kritisk och representationen av svenskarna 
exkluderas först från det andra (danskarna) men framstår sedan som likasinnade 
när regeringspolitiken här klassificeras som av samma kaliber som Sverige-
demokraterna och svenskarna kopplas till ”självgoda” och ”särskiljande”.    
 
 
3.3 En svensk debatt om invandring 
 
I början på augusti 2002 inleds den svenska valrörelsen och folkpartiet presenterar 
ett nytt invandringspolitiskt förslag som får effekten att valdebatten delvis 
kommer att präglas av invandringsfrågan. Förslaget innebär bland annat att man 
vill öppna Sverige för arbetskraftsinvandring, införa prov i svenska för 
medborgarskap och jobbgaranti för nya flyktingar samt hårdare regler för 
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könsstympning och äktenskap för minderåriga. Förslaget möter snart kritik, 
särskilt angående kravet på språktest. De andra partierna ger uttryck för sitt 
ogillande och även inom det egna partiet vädras protester och en splittring i 
frågan. Dansk Folkeparti däremot gratulerar folkpartiet till att äntligen ha tagit 
bladet från munnen och startat en debatt om invandringen (SDS 020911). I 
Danmark är språktestet redan en realitet och många paralleller dras därför till 
grannlandet och dess politik. (DN 020804) Kritiken får Folkpartiet att mot slutet 
av valrörelsen lägga fram ett nytt mindre restriktivt förslag.  
 

* 
 

När Folkpartiet lägger fram sitt nya förslag möts detta direkt med kritik. Dagens 
Nyheter rapporterar den 4 augusti att integrationsprogrammet får häftig kritik från 
flera riksdagspartier. Leijonborg kommenterar programmet och förslaget till 
språktest med: ”Det bör vara ett villkor i normalfallet att man har acceptabla 
kunskaper i svenska. Kan man inte visa det på annat sätt får det väl genomföras ett 
enkelt test.” Vilka andra sätt detta skulle kunna vara framgår inte av artikeln men 
testet framhävs av Leijonborgs uttalande i förmildrande ordalag som ”enkelt” och 
kunskaperna behöver bara vara ”acceptabla”. Gudrun Schyman citeras också i 
artikeln och hon menar att folkpartiet tagit intryck av högerströmningar i Europa 
”som jag trodde vi var överens om att vi skulle motarbeta”. Schyman drar även 
paralleller till Dank Folkepartis idéer.  
 

Jag uppfattade det som att Lars Leijonborg tog avstånd från sådana idéer som bland annat 

Pia Kjaersgaard förespråkar i Danmark, det vill säga att man ska göra skillnad på folk och 

folk. Men här pläderar han för att vi ska införa en sådan skillnad. […] Det är den typen av 

förslag som Pia Kjaersgaard och det liberala partiet i Danmark lägger fram. Förslag som 

utgår från att det danska är något mycket specifikt som skall försvaras, att människor som 

kommer från andra länder luckrar upp danskheten. Det här ligger i linje med det.  (DN 

020804)    
 

Schyman motartikulerar alltså verklighetsuppfattningen av danskheter som något 
unikt och i behov av försvar och likställer folkpartiets förslag med detta.  
 I en annan artikel samma datum kommenteras hur det i den dansk-svenska 
dispyten ofta getts utryck för tesen att svenskarna hycklar, inte vågar diskutera 
öppet och dras med större ”invandrarproblem” än Danmark. ”Anklagelsen kunde 
möjligen ägt viss relevans för 20 år sedan men i dagens Sverige för vi en orädd 
debatt där allt dras fram, där inga heliga kor längre undgår slakt” Denna 
representation visar på en bild av Sverige som ett handlingskraftigt land där inget 
sopas undan mattan vilket står i tydlig kontrast till den bild som ges av de danska 
kritikerna. En distinktion görs dock mot Folkpartiets idéer om språkkrav. ”Det är 
tankar som ger stöd åt Pia Kjaersgaards föreställningsvärld om den kulturella 
enhetens upplösning som ett hot mot samhällsgemenskapen.” Genom att placera 
Folkpartiets förslag i samma fack som Kjaersgaards åsikter ges detta en mycket 
negativ framtoning.  
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 Följande dag (020805) publiceras en intervju med Leijonborg i Dagens 
Nyheter. Han menar att det är positivt att man fått en debatt men säger sig vara 
besviken på kvaliteten i inläggen. ”Det är så typiskt svenskt att etikettera och 
medvetet misstolka.” Leijonborg tillstår dock att han tänkt tanken att ”förslag som 
språkkravet kan ge honom klappar på axeln från en och annan rasist”. Han ser 
däremot ingen risk att förslagen skall sända signalen att Pia Kjaersgaard har rätt 
till en del. Bilden av folkpartiet som rasistiskt motartikuleras alltså av Leijonborgs 
andra uttalande. I samma tidning rapporteras att de danska socialdemokraterna 
stödjer folkpartiets förslag. Här görs en jämförelse med de danska språkkraven 
som omformulerats på initiativ av Dansk Folkeparti.  
 

Det är rimligt att man skall kunna tala danska om man bor i Danmark och verkar i 

Danmark. Det är grundläggande för den demokratiska processen, ja en demokratisk 

nödvändighet, att människor förstår varandra, säger Dansk Folkepartis presschef Sören 

Espersen. Han konstaterar att svenska folkpartiets språkkrav ligger i linje med hans partis. 

Däremot vill partiet inte ha ökad arbetskraftsinvandring som folkpartiet. (DN 020805) 

 

De danska reglerna binds här samman med ”rimliga” och ”en demokratisk 
nödvändighet” men här görs också en distinktion till det svenska fallet som 
framstår som mildare i den exkluderande representationen där de vill ha ”ökad 
arbetskraftsinvandring”. Sydsvenskan rapporterar den 8 augusti även dem om 
danskarnas språktest vilket ses som ett led i den nya hårdare invandrar- och 
flyktingpolitiken. Man jämför ett godkänt provresultat med godkänt betyg i Sfi, 
Svenska för invandrare. ”Sfi-nivån är mycket svår att nå för många lågutbildade 
och analfabeter, åtminstone vad det gäller de skriftliga kunskaperna, säger Eva 
Palm, Sfi-lärare i Malmö.” Artikelförfattaren berättar vidare att testet måste 
finansieras av provtagaren själv.  Danmark framstår här som exkluderande i det att 
konsekvenserna av testet blir att lågutbildade, analfabeter och de som inte kan 
finansiera testet inte är välkomna. 
I Sydsvenskan den 11 september rapporteras från en tv-sänd debatt om hur Göran 
Persson stämplat Folkpartiets omstridda förslag som främlingsfientligt. ”Vill du 
kalla mig främlingsfientlig? frågar Lars Leijonborg upprört. – Ja, i kombination 
med de förslag om arbetskraftsinvandring och försvagad arbetsrätt ni för, svarar 
Persson.” Leijonborg ber härefter Göran Persson att offentligt be om ursäkt för 
detta och för att denne jämfört partiet med Dansk Folkeparti, något som Persson 
vägrar. ”Fundera istället på varför Dansk Folkeparti gratulerar er till era förslag.” 
Han får medhåll av Gudrun Schyman som menar att Sverigedemokraterna 
”jublat” över Folkpartiets nya integrationspolitik och härmed förstärks den 
negativa representationen av Folkpartiet. Den danska politiken används åter-
kommande som varnande exempel och som något att förhålla sig till. Genom att 
själv ställa sig i positiv dager i förhållande till invandrare och ge andras politik 
epitetet främlingsfientligt blir antagonismen mellan diskurserna tydlig.  
 Mot slutet av valkampanjen publicerar Sydsvenskan en krönika av 
frilandsskribenten Pernilla Ståhl. Hon jämför det svenska och danska fallet och 
menar att Sverige har klarat av den så kallade ”invandringsdebatten” på ett bra 
sätt. Ståhl tillstår att ”mörkerkrafter” som Sverigedemokraterna gått fram i vissa 
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kommuner men att Skånes väl samtidigt försvunnit ur regionpolitiken. Hon jämför 
med det ”tragiska” danska fallet där invandringen beskrevs som ett ”hot”.  

 

I Danmark var invandringen, enligt flera undersökningar, en viktig fråga för väljarna i valet 

förra året. Det var den inte i det svenska valet, enligt SVT:s valundersökning. Vård och 

skola var betydligt viktigare ämnen. (SDS 020921) 

 

Skillnaderna mellan Danmark (dem) och Sverige (vi) visas tydligt av texten och 
svenskarna framstår som mer humana då de kopplas ihop med ”betydligt viktigare 
ämnen som vår och skola” medan danskarena binds till den negativt laddade 
”invandrarfrågan”. Ståhl pekar också ut de svenska medierna ”som på ett 
oproportionerligt sätt” blåst upp invandrarfrågan och socialdemokraterna och 
vänsterpartiet som på ett ”smaklöst sätt” dragit paralleller mellan Leijonborg och 
Kjaersgaard som skyldiga till en ”hysterisk” debatt. Här motsägs den tidigare 
representationen av debatten som avklarad på ett bra sätt med den nya bilden av 
debatten som ”hysterisk”.    
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4.  Slutsatser och kritiska reflektioner 
 
Resultaten av analysen visar att föreställningen om vad som är danskt och svenskt 
ofta skildras relationellt. I och med att relationer mellan människor konstitueras 
utifrån en nationell kontext förankras deras identitet i nationella stereotyper som 
produceras och reproduceras i medierna. Vissa verklighetsuppfattningar 
framträder tydligare än andra.  Sammanfattningsvis förstärks bilden av danskarna 
som ett patriotiskt folk som säger vad de tycker och hyser främlingsfientliga 
åsikter. Sverige framstår som ett land med klen debatt men toleranta och öppna 
gentemot andra människor. Den politiker som, tillsammans med statsminister 
Anders Fogh Rasmussen, får mest uppmärksamhet i pressen är Pia Kjaersgaard. 
Hon ger den danska politiken ett ansikte utåt och detta ansikte domineras av 
främlingsfientlighet. Även om det görs åtskillnad mellan politikernas åsikter och 
danskarnas i allmänhet når denna distinktion oftast inte fram och därav likställs 
dessa. Eftersom Pia Kjaergaard och Dansk Folkeparti fått ett inflytande på 
regeringspolitiken och denna ligger i linje med de förslag Dansk Folkeparti lägger 
fram framstår även denna som restriktiv och främlingsfientlig.  
 Den svenska politiken framställs oftast i förhållande till den danska och den 
framträder därav ofta som human och mindre restriktiv. Svenska politiker som 
kritiserar den danska politiken ges en positiv framtoning som därmed förstärker 
den positiva bilden av den egna politiken vilket också ger denna legitimitet. Jag 
vill hävda att detta implicerar en negligering av de problem som faktiskt existerar 
i Sverige. På samma sätt som politiken bekräftas svenskarnas goda sidor i 
jämförelsen med danskarnas dåliga sidor. Här kan dock göras en reservation. 
Vilken bild svenska medier ger av svensk politik bör lämpligen göras i en större 
undersökning som omfattar inrikesrapporteringen. Här hörs ofta kritiska röster. I 
den transnationella rapporteringen kvarstår dock Sverige i positiv dager.  
 I början av uppsatsen hävdade jag att Danmark och Sveriges politik har fler 
likheter än skillnader. Enligt vissa bedömare ligger en stor skillnad i språkbruket 
då många av de danska lagändringarna beskrivs som tvångsåtgärder och ger en 
bild av invandrare som kriminella och arbetsskygga individer som måste 
övervakas och fösas fram mot ett riktigt sätt att leva. Detta synsätt är trots allt inte 
lika vanligt i Sverige och det får man se som positivt. Därmed inte sagt att vi har 
ett positivt sätt att se på invandrare. Vi bör hellre förhålla oss kritiska till oss 
själva och inte se allting i jämförelse med andra. Svenska medier har dock ett visst 
fog för sin kritik mot Danmark och den förda politiken och jag anser att man gör 
rätt när man uttrycker sin motvilja gentemot denna. Vissa uttalanden är helt enkelt 
inte försvarbara och politik som diskriminerar andra människor kan aldrig ses som 
något positivt.   
 Resultatet av studien har visat vilken bild som ges av medierna. Hur vi 
uppfattar denna och vilken bild vi själv har av danskar och svenskar, Danmark 
och Sverige visas inte av studien. Detta vore kanske något att undersöka i en 
uppföljande undersökning. Att medierna har stora möjligheter att påverka oss är 
klarlagt men de har inte monopol på området och perception är fortfarande något 
individuellt. Ett kritiskt förhållningssätt får nog ändå ses som en god 
utgångspunkt.  
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