
Appendiks 2. Centrale koder fra den lukkede kodningsfase 

Kode Underkode Beskrivelse Antal 

kilder 

Antal 

referencer 
Følelsen af (ikke-)danskhed Relation til følelsen af at være dansk 

(kontinuum, fire kategorier)  

  

 Dis-identifikation Afvisning af danskhed 4 18 

 Manglende identifikation Manglende følelse af danskhed 6 23 

 Ambivalent identifikation “Både-og” 3 12 

 Sikker identifikation Følelse af danskhed uden forbehold 7 30 

Årsager til at være dansk Hvad interviewpersonerne oplever som 

forhold der bidrager til egen danskhed 

  

 Dansk fremtid  2 3 

 Dansk skolegang  3 7 

 Danske venner  5 11 

 ”Det er her jeg kommer fra” – ”det 

er mit land” 

 4 10 

 ”Det er hvad jeg føler”  4 6 

 Født og opvokset i Danmark  7 14 

 ”Jeg opfører mig meget dansk”  5 10 

 Taler dansk  8 11 

Årsager til ikke at være dansk Hvad interviewpersonerne oplever som 

forholder der gør dem ikke-danske 

  

 ”Følelsen er der bare ikke”  3 4 

 ”Jeg ved ikke hvad dansk er”  4 9 

 ”Hvordan andre ser på mig”  12 43 

 ”Hvordan politikerne taler om os”  5 7 

 ”Jeg har ikke danske forældre” – 

”genetisk er jeg ikke dansk” 

 5 8 

At bevise sig som dansk Hvordan interviewpersonerne beviser 

deres danskhed når de føler det 

nødvendigt 

11 17 

At bevise at man er den ”gode indvandrer” Hvordan interviewpersonerne beviser at 

de er den gode slags indvandrer 

11 35 

Grænseopfattelser Markører som ekskluderer én fra at blive 

set som dansk 

  

 Religion At være (praktiserende) muslim 16 21 

 Sprog At tale andre sprog/bruge andre udtryk 

end dansk, primært arabisk 

19 40 

 Udseende At se ”ikke-dansk” ud 17 23 

”Hvor kommer du fra?” Svar på spørgsmål (når stillet af 

bekendte, fremmede, osv.) 

  

 Danmark  6 9 

 Forældres hjemland  18 31 

”Os indvandrere” – ”os udlændinge” Selv-beskrivelse som indvandrer   

 Perker* *Nedsættende term for den kriminelle, 

ballademager indvandrer 

5 9 

 At tale om sig selv og venner som 

indvandrere 

 9 14 


