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Abstract 

This thesis was written with the aim of studying the volksdeutsche minority in Danish 

Sleswick-Holsatia (dan. “Sønderjylland”). The author has been using theories from Robert 

Dahl (among other prominent political scientists) regarding minority activities in a majority 

society to measure inclusion of this minority. The thesis is a case study on a macro-political 

level. The result of this study was that the volksdeutsche minority is indeed well integrated in 

the contemporary Danish society albeit with a strong German identity. Politically, the 

volksdeutsche minority is represented by their party, the Schleswigsche Partei, which enjoys a 

good relation with the Danish administration and is represented in Copenhagen by a 

secretariat. The phenomenon of having two ethno-cultural identities appears to be an elite 

phenomenon in this region but the author welcomes a sociological study regarding identities 

in Sleswick-Holsatia as well as a study concerning the volksdeutsche minority´s economic 

status in Denmark.   

Key words: Slesvig-Holsten, Sønderjylland, Schleswigsche Partei, Robert Dahl, 

Flensborg. 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning: På omslaget visas Slesvig-Holstens landskapsvapen. 
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Inledning och bakgrund 

Slesvig-Holsten (hädanefter förkortat ”SH”)1 var ett historiskt-geografiskt tyskt-danskt 

hertigdöme som idag delas mellan Förbundsrepubliken Tyskland och Konungariket 

Danmark(se bilaga A). SH bildades år 1386 genom att drottning Margareta förlänade 

furstendömet Slesvig till den tyske greven Gerhard VI av Holstein-Rendsburg. År 1459 blev 

den danske kungen Kristian I vald till herre över de bägge furstendömena av den Slesvig-

Holstenska adeln som dock krävde att områdena skulle ses som ett enhetligt hertigdöme 

framöver, något som Kristian I accepterade (Norborg, NE, 1995). Med tiden försämrades 

dock relationen kraftigt mellan danska kronan och hertigarna av Slesvig-Holsten, vilka sökte 

stöd hos Danmarks ärkefiende Sverige. Efter det stora nordiska kriget lyckades dock danska 

kronan eliminera detta hot genom två avtal 1721 och 1723 (ibid). Detta innebar att de 

Gottorpska besittningarna införlivades med hertigdömena. Den s.k helstaten, där kungen av 

Danmark samtidigt var hertig av Slesvig och med detta en del av det tyska riket, var skapat. 

Under 1840-talet och dess nationalromantik kritiserades denna helstatsordning av både tyska 

och danska nationalitetsrörelser som ville knyta Slesvig närmare till respektive fadersland. 

Konflikten mynnade ut i två krig, 1848-1850 samt 1864, i vilket det senare resulterade i att 

även hela Slesvig tillföll Preussen. 

Under Versailles-förhandlingarna 1919 var danskarna förvånansvärt återhållsamma och 

behärskade gentemot Tyskland; man var mycket noga med att enbart områden med 

överväldigande del danskar skulle återkrävas enligt Watt (Europeisk tragedi: Versailles och 

den tyska revolutionen, 1968). Efter folkomröstningar 1920(som övervakades av svenska 

fredsbevarande förband på uppdrag av Nationernas Förbund) återförenades Nordslesvig (idag 

kallat ”Sønderjylland”) med Danmark med gränsen strax norr om Flensborg. Det skall dock 

påpekas att staden Flensborgs tillhörighet var omdiskuterad på grund av dess gamla band till 

Danmark och en senare medveten förtyskning (Se bilaga B). En politiskt organiserad dansk 

minoritet blev kvar i Sydslesvig (Norborg, 1995). Dessa företräds i dag politiskt av 

Sydslesvigsk vaeljerforening (hädanefter ”SSW”). 

Dagens Slesvig-Holsten har ca 716 641 invånare på den danska sidan och 2,6 miljoner 

invånare i det tyska Slesvig-Holsten. Denna region ligger vid både Östersjön och Nordsjön 

och har de nordfrisiska öarna i sin närhet. Regionen består av bördigt moränlandskap och är 

1 Jag kommer i mitt arbete att använda den skandinaviska stavningen på denna region. Motsvarande tysk 
benämning är ”Schleswig-Holstein”. 
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kuperad (Norberg, 1996). Jordbrukssektorn är mycket omfattande och innefattar både 

boskapsskötsel och odling av spannmål och sockerbetor (ibid). I den tyska staden Kiel, som 

också är huvudstad i den tyska delstaten Schleswig-Holstein, finns skeppsvarv, 

verkstadsindustri, universitet samt delstatsparlamentet där bland annat SSW verkar och i 

danska Sønderjylland dominerar jordbruket och samtidigt har danska flygvapnet förband 

placerade i denna region (för karta över den aktuella regionen se bilaga A). 

Vad finns det då för förklaring till att denna så historiskt omtvistade region idag är en modern 

och välmående region där de danska, tyska och frisiska grupperna tycks låta ”leva och låta 

leva”-principen styra relationerna? Är den danska minoriteten i den tyska delen nöjd med sin 

situation?  

Jag vill också inför detta arbete fastslå min definition för begreppet Region. Med region 

menar jag, precis som i min B-uppsats (2014), i detta fall en geografisk plats som också är en 

politiskt administrativ enhet underordnad en stat. 

Ett annat viktigt begrepp i denna uppsats är ”Nation”. Jag väljer att följa Rune Johanssons 

(1994, sid 38) definition av en nation som ”människor som knyts samman av en gemensam 

identitet”. Basen för denna identitet varierar (även om etnisk och/eller religiös tillhörighet 

tycks dominera) och den enskilda nationens uppfattning om vad som karaktäriserar den är 

subjektiv (ibid). När den väl har etablerats inom gruppen tenderar den att ”muras fast” inom 

gruppen och bli politiskt signifikant. Jag finner denna definition relevant då den i mitt arbete 

är högst politiskt relevant i och med de tyska och de danska minoritetsgruppernas politiska 

organisering i intresseorganisationer och att de på så sätt ”skapar” multinationella (alltså en 

stat som innehåller flera nationer, t.ex. USA och Belgien) stater (Förbundsrepubliken 

Tyskland samt Konungariket Danmark). Jag tror att multinationella stater i framtiden kommer 

att öka och det är intressant hur dessa hanterar detta demografiska faktum. 

I svenskt, vardagligt språkbruk används begreppet nation synonymt med begreppet stat, som 

är en konkret skapad/framväxt territorialpolitisk enhet, men att göra så är alltså ej helt korrekt.  

Den sista viktiga definitionen är integration. Jag väljer att använda Arne M Anderssons (NE, 

1992) definition där integration ses som en process som leder till att två eller flera olika 

enheter förenas. Detta betyder i ett integrationsforsknings-sammananhang den sociala process 

där minoriteter ”bakas in” och blir delaktiga i det nya samhälle de hamnat i.    
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Regionala partier i det nya Europa 

Regionala partier och deras agerande i Europa är inget nytt fenomen och har således väckt 

forskares intresse länge; i sin doktorsavhandling Regionen, makten och härligheten (1998) 

försöker EU-kommisionären Cecilia Malmström (Folkpartiet – Liberalerna) utreda olika 

europeiska regionala partiers drivkraft och i vilken grad de påverkat sin nationalstats politik. 

Malmström (1998) börjar med att beskriva att de olika regionala politiska partierna inte kan 

ses som en homogen politisk grupp utan skiljer sig åt sinsemellan i väljarstöd, ideologier och 

strategier. Vissa är konservativa, andra mer vänsterinriktade. Vissa kräver att få bilda en egen 

stat, medan andra enbart vill ha utökad autonomi från sin modernationalstat (ibid). Författaren 

(1998) fortsätter sedan med att ge tre faktorer som gör att regioner organiserar sig; 

Territoriella skäl (geopolitiska skäl, strategiskt läge osv), kulturella skäl (viljan att bevara 

sitt eget språk eller religion) samt ekonomiska skäl. 

I sin avslutande sammanfattning skriver Malmström att många regionala partier visserligen 

kan ses som väljarmässigt framgångsrika men att de enbart har minimalt inflytande på 

nationell nivå. Hon presenterar också ett antal faktorer som samverkar för regionala partiers 

framgångar: 

1. Det finns en historia där regionen varit en egen stat/nation/furstendöme eller har ett 

särskiljande språk som skapar underlag för mytologiseringen kring regionen i 

förhållande till centrum; 

2. Förekomst av en regional arena; 

3. En ekonomi som antingen är svagare eller starkare än centrums, mätt i BNP. En svag 

ekonomi motiverar politiska krav på ökad resurstilldelning och en stark ekonomi 

legitimerar krav på att i ökad själv få kontrollera sina resurser; 

4. En position som utpressningsparti eller som koalitionspartner i en ”minimum-

winning-coalition”; 

5. Tydliga krav för regionen, helst krav på en suverän stat(eller tydliga autonoma krav); 

6. Ideologi som är underordnad myten och målet.2 

2 Enligt Malmström (1998) består myten av en hänvisning till en konspiration, orättvisa, historisk mission eller 
ledare som skiljer den aktuella minoriteten från majoritetsbefolkningen. Myten återfinns ofta i partiernas 
officiella dokument och i partiledarens tal. 
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För att ha maximal genomslagskraft måste det regionala partiet ha en karismatisk partiledare 

med en ”känsla för timing” (Malmström, 1998, s 280) som denne kan utnyttja i en situation 

av missnöje med den etablerade politiska arenan. 

Valframgång i den egna regionen är dock inte en garant för att partiet skall få politiskt 

inflytande på nationell nivå men en majoritet av de regionala partierna deltar i beslutande 

församlingar och kan därför vara en förhandlingspartner för etablerade partier. Regionala 

partier ses ofta som det enda som förhindrar regionen i fråga att uppslukas i centralmakten. 

(Malmström, 1998). Som exempel vill jag nämna Katalonien, Norditalien samt Skottland.  

Dessa partier samarbetar ofta på en europeisk nivå och i princip alla regionala partier har ett 

omfattande europaprogram med inriktning på att skapa aktiva regioner på den europeiska 

arenan. De flesta av dessa partier är positiva till en fördjupad europeisk integration och 

därmed en försvagad nationalstat (ibid). Malmström avslutar med att påpeka att en framtid där 

regionala partier bildas enbart för att driva mer missnöjesinriktade frågor inte kan uteslutas. 
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Problem, syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att försöka hitta och isolera ett antal faktorer som utmärker 

förhållandet mellan etniska danskar och tyskar i Slesvig-Holsten. Genom att isolera dessa 

faktorer kan vi kanske få ökad förståelse för eventuella separatistiska rörelser i vårt 

närområde, till exempel de smärtsamma motsättningarna mellan etniska balter och ryssar i 

Baltikum. Jag kommer även jämföra de två minoriteternas situation med hjälp av Dahls 

kriterier med förhoppningen att knyta samman min B- och C-uppsats (då jag undersökte den 

danska minoritetens integrering i Tyskland i min B-uppsats).  Slutligen vill jag jämföra 

resultaten av min B-uppsats då jag kom fram till att den danska minoriteten i tyska Slesvig-

Holsten var välintegrerad och åtnjöt inflytande i det politiska livet (Nilsson, 2014). 

Som övergripande frågeställning tänker jag mig ”Kan den folktyska minoriteten i 

Danmark ses som välintegrerad utifrån Dahls tre kriterier?”3 

Förutom min huvudfrågeställning kommer jag att undersöka och försöka hitta faktorer som 

förenklat uppdelningen av Slesvig-Holsten och med detta integrationen av minoritets-

folkgruppen i den ”nya moderstaten”.  

Resultatet av just denna uppsats kan kanske användas i uppsatser med såväl sociologisk, 

historisk som statsvetenskapliga studier om integreringen av skåningar/hallänningar/blekingar 

(”Östdanskar”) i Sverige sedan 1658 och ytterligare i forskning om integration av folkgrupper 

i ett nytt samhälle, något som i dagsläget kan bli aktuellt. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Dahls (1971) tre kriterier, vilka jag kommer att beskriva mer ingående på sidorna 14-15, gäller inkludering av 
minoriteter i statens administration, kodifiering av säkerhetsgarantier för minoriteten samt demokratins 
legitimitet i den aktuella staten. 
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Materiel och metod 

Materiel har jag främst fått tag på dels genom universitetsbiblioteket och genom att 

”återanvända” kurslitteratur från tidigare kurser i statsvetenskap samt från min B-uppsats.  

Som utgångmateriel har jag utgått från rapporten ”Working with each other, for each other”, 

angående nationella minoriteter och deras kompetenser i den tysk-danska gränsregionen 

beställd av den Slesvig-Holstenska delstatslantdagen. Rapporten fann jag på den Slesvig-

Holstenska lantdagens hemsida och lät skriva ut den.  Rapporten skapades av den sydtyrolska 

(!) institutet EURAC (European Academy Bozen/Bolzano) med dr Tove Malloy som 

projektledare. Då denna rapport beställdes av en tysk delstatsregering kommer jag naturligtvis 

vara källkritisk och i största möjliga utsträckning försökt jämföra denna rapports uppgifter 

med andra källor. 

En annan källa har varit den av Föreningen Norden utgivna årsbok 2010 ”Slesvig-ett 

gränsland i Norden” som behandlar denna gränsregion och försöker utröna varför denna 

region idag blomstrar ekonomiskt och kulturellt. Denna bok ger en historisk bakgrund till 

konflikten, en kortfattad beskrivning av Slesvig-Holstens situation idag samt ett antal 

intervjuer med invånare i regionen. Boken är utgiven av Föreningen Norden vilket är en 

politiskt obunden organisation som engagerar sig för fördjupat nordiskt samarbete. Då denna 

bok är utgiven av en nordisk organisation är jag mån om att använda källkritik och i största 

möjliga mån jämföra data från detta verk, med avseende på eventuella tyska synpunkter. 

Jag tänker främst använda dessa två ovan beskrivna bok för att bekräfta ”den andres” fakta 

eller syn på ett skeende. Detta för att jag misstänker att rapporten ”Working with each other, 

for each other” (2008) kan ha en viss tysk vinkling då den är skriven av en sydtyrolsk (alltså 

etnisk tysk) källa för en tysk delstatslantdag och motsvarande gäller naturligtvis för den 

Slesvig-ett gränsland i Norden (2010) som är skriven av en nordisk intresseorganisation. 

Eventuella svårigheter för den folktyska minoriteten kan eventuellt ha tonats ned för att göra 

uppdragsgivaren nöjd. 

Jag har även haft god nytta av Schleswigske parteis hemsida där jag funnit god information 

angående dagens situation för den folktyska minoriteten. 

Som arbetsmetod har jag för mitt arbete valt det som den holländsk-amerikanske statsvetaren 

Arend Lijphart (1971) benämner ”Tolkande fallstudie”. Med detta menas att man väljer ett 

intressant fall och analyserar detta med hjälp av auktoriserade teorier. Det är alltså 
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analysobjektet i sig som är det intressanta och man har inga (i alla fall primära) intentioner att 

skapa nya teorier (Lijphart, 1971). I en sådan fallstudie – som denna uppsats – används en 

teori för att öka förståelsen för fallet snarare än att förstärka eller försvaga teorin (ibid). 

För att ytterligare, kortfattat beskriva fallstudie-metoden använder jag mig av Alexander 

George och Andrew Bennets verk Case Studies and ”Theory development in the Social 

Sciences” (2005). Ett fall är, enligt författarna, ett exempel av en händelseklass där 

”händelseklass” är ett fenomen av vetenskapligt intresse såsom revolutioner, ekonomiska 

system eller personlighet (Bennet & George, 2005). Som exempel kan man nämna 

Kubakrisen som ett exempel på ett fall med många händelseklasser (avskräckning, diplomati 

och krishantering). En forskares beslut angående vilken händelseklass han vill studera och 

vilken teori som skall användas påverkar i sin tur vilka data från händelsen i fråga som blir 

relevant (ibid). 

Fördelarna med en fallstudie är, enligt Bennet & George, 2005, att den står där den statistiska 

metoden och den formella modellen faller. Vidare sammanfattar författarna fyra punkter med 

fördelar: 

1. Konceptuell validitet: Den statistiska metoden kan orsaka konceptuell stretching då 

flera olika fall kan tryckas samman för att få fram ett större prov. Fallstudier kan i 

motstats få fram konceptuell förfining med högre validitet över ett mindre antal fall. 

2. Hypotesskapande: Fallstudier kan identifiera nya variabler och hypoteser genom att 

studera avvikande fall. Den statistiska metoden kan visserligen också identifiera 

avvikande fall som kan leda till nya hypoteser men på egen hand kan den inte helt 

identifiera nya hypoteser. 

3. Förklaring av kausala mekanismer: Fallstudier undersöker de kausala mekanismer 

som opererar i ett fall. Då dessa kausala mekanismer endast kan verka under vissa 

förutsättningar missar den statistiska metoden (som utelämnar kontextuella faktorer 

utom de som kodifierats i de utvalda variablerna) ofta dessa.  Dessutom påpekar 

författarna att korrelering inte är detsamma som orsakssamband! 

4. Modellera och utvärdera komplexa kausala relationer: Fallstudier kan ackomodera 

komplexa kausala relationer såsom equifinalitet (när olika kausala mönster leder till 

liknande resultat). 
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Om jag valt en alternativ kvalitativ metod hade jag kunnat intervjua för mig intressanta 

personer kopplade till denna fråga, kanske etniska tyskar i Åbenrå och etniska danskar i 

Flensborg eller en folketingsledamot med kopplingar till den tyska minoriteten. Ett besök hos 

Nordiska rådet i Köpenhamn hade eventuellt kunnat ge intressanta resultat men jag anser, i 

samråd med min handledare, att jag på denna nivå inte behöver genomföra några intervjuer 

utan att textanalys är en fullt tillräcklig metod för att finna svar på min frågeställning.  

Om jag istället valt en kvantitativ metod hade jag kanske kunnat genomföra en 

respondentundersökning för att få reda på hur de rent subjektivt upplever den nuvarande 

situationen och därefter försöka hitta ett mönster i hur respondenterna svarar. Denna 

undersökning hade jag kunnat utföra som frågeundersökning – mest troligt genomfört som en 

blankettundersökning – eller en samtalsintervju med ett antal för undersökningen intressanta 

personer. Jag hade även kunnat använda en informantundersökning för att undersöka hur 

SSW eller SP organiserar sig i det dagliga livet. Jag vill poängtera skillnaden mellan en 

informant och respondentundersökning. Vid en informantundersökning används den 

intervjuade för att ge en vittnesberättelse och beskriva hur en organisation fungerar i 

praktiken. Det är alltså inte intervjupersonen själv utan dennes berättelse som står i centrum 

(Esaiasson et al, 2012).  Jag har dock i mitt arbete valt att ta upp en representant per folkgrupp 

i denna region. 

Då jag med denna uppsats ämnar genomföra en studie på makronivå anser jag att en kvalitativ 

metod är det optimala sättet för mig då jag har begränsad tid på mig att genomföra den. 

Vad gäller operationalisering så kommer jag att använda respektive minoritets politiska 

deltagande som operationellt indikeras av såväl valresultat som att försöka hitta fakta om 

minoriteten har kontakter med den nationella administrationen. När det kommer till Dahls 

andra faktor skall jag försöka hitta lagar och kodifierade sedvanor som beskyddar 

minoriteternas ställning. Den tredje faktorn skall jag försöka undersöka är om de nationella 

minoriteterna ger det demokratiska systemet legitimitet. Detta i sin tur gör jag genom att 

undersöka om det två minoritetspartierna stödjer detta styrelsesätt.  

Validitet, med vilket Esaiasson et al (2012) menar är att vi mäter det vi påstår oss mäta (så 

kallad resultatsvaliditet) vilket i sin tur består av begreppsvaliditet (god operationalisering) 

samt god reliabilitet (frånvaro av systematiska fel). Då jag förklarat min operationalisering 

ovan fortsätter jag med min reliabilitets-förklaring. Jag anser att min uppsats har god 

reliablilitet; dels för att jag inte genomför intervjuer som skulle kunna missuppfattas eller 
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slump och slarvfel under en eventuell databearbetning dels för att jag använder Dahls tre 

kriterier som standardiserad metod. Detta anser jag gör det möjligt att vid ett senare tillfälle 

göra om min undersökning med samma analysenheter (så kallat test-retest-metod).  
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Teoretiska utgångspunkter 

Som utgångspunkter i mitt arbete för att undersöka den folktyska4 minoritetens integrering i 

det danska samhället har jag valt att använda statsvetaren Robert A Dahls förklaringsmodell 

angående faktorer som håller ned konflikter i ett subkulturellt samhälle. Dessa faktorer, vilka 

jag kommer att beskriva nedan, beskrivs i Dahls bok Polyarchy – Participation and 

opposition (1971) och tar bland annat upp hur demokratier (eller polyarkier som Dahl 

föredrar att kalla dem)5 kan lösa detta vid första anblicken svårlösta problem. 

Ett politiskt system där en stor delar av befolkningen känner att deras värderingar, livsstil och 

i värsta fall blotta existens hotas av en annan befolkningsgrupp inom samma system kommer 

enligt Dahl (1971) att drabbas av allvarliga problem. Oavsett hur denna kris löses visar 

historien att samhället eller systemet i fråga genererar inbördes konflikter eller att samhället 

tvingas till att bli en diktatur som t.ex. det forna Jugoslavien (Dahl, 1971). 

Inom samhällsvetenskapen har det dock länge varit marxismens tankegångar som styrt 

analyserna angående polariseringar och inbördeskrig. Dahl (1971) menar att i över ett 

århundrade har Marx antaganden om polariseringar baserat på klasstillhöriget och splittring 

längs med denna haft ”ensamrätt” på förklaringar även hos icke-marxistiska samhällsvetare. 

Detta menar Dahl är märkvärdigt då ingen stat, oavsett om det är en polyarki eller 

hegemoni(diktatur), har utvecklats enligt Marx´ konfliktmodell eller att det skapats en skarp 

gräns mellan borgarklassen och proletariatet (Dahl, 1971). 

Dahl menar att klassskillnader är viktiga att studera och mycket väl kan spela roll när det 

gäller ett splittrat samhälle, men att det likväl bara är en faktor. En faktor som dessutom är 

mindre betydelsefull än andra faktorer som skapar subkulturer såsom normer, lojaliteter och 

sociala strukturer. 

Dahl (1971) menar också att en individs etniska och/eller religiösa identitet formas så tidigt i 

livet och är så djuplodande, att hot mot den uppfattas som särskilt hotfullt, i synnerhet om den 

också är knutna till en region. Etniskt/religiösa konflikter uppfattas som så hotfulla att det blir 

lättare att transformera fienden till ”undermänniskor” och således rättfärdiga hänsynslös 

behandling av dem, något som mänskligheten sett alltför mycket av, enligt Dahl (1971).  

4 Med begreppet ”Folktysk” menas en etniskt tysk person som inte är medborgare i förbundsrepubliken 
Tyskland. Motsvarande begrepp för dessa är ”Rikstysk”. Dessa termer kan uppfattas som historiskt belastade 
men skall i detta arbete avses helt neutralt. 
5 Jag vill påpeka att jag använde samma tre kriterier för att undersöka den danska minoritetens integrering i 
Schleswig-Holstein i min B-uppsats (2014). 
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Subkulturell pluralism, med vilket här menas multietnicitet, mångkulturalitet eller polyglott, 

kan bli en börda för ett samhällssystem och för den tolerans och ömsesidiga säkerhet som 

behövs för polyarkin enligt Dahl (1971) och han menar att polyarki därför är stabilast i mer 

homogena stater och att det finns ett positivt samband mellan underutvecklade länder och 

subkulturell heterogenitet (ibid). 

Jag kommer nu att återgå till Dahls tre faktorer och beskriva dem: 

1. Risken för en konflikt minimeras om ingen etnisk, religiös eller regional 

subkultur förblir kontinuerligt förnekad chansen att deltaga i den 

majoritetskoalition som formar administrationen6.  

 

Detta förutsätter naturligtvis att ett tillräckligt antal medlemmar av varje subkultur visar vilja 

för samarbete som sträcker sig över de subkulturella gränserna. Dahl (1971) menar att det 

existerar flera incitament för sådant samarbete; en vilja att bevara nationen och dess 

enhetlighet, dess självständighet eller politiska/kulturella/religiösa institutioner. Ett annat 

viktigt incitament kan vara erkännandet att varje subkulturell grupp inte enskilt kan skapa en 

majoritet för att effektivt kunna administrera staten utan måste skapa en koalition med de 

övriga grupperna. Detta villkor uppfylls om varje subkultur är i minoritet. 

Ytterligare menar författaren att denna faktor är i fara om landet/nationalstaten är uppdelad i 

endast två subkulturer då den ena kommer att bli en majoritetsbefolkning. Om detta är fallet 

kommer majoritetsgruppen inte behöva ta lika stor hänsyn till minoriteten då de kan styra 

staten på egen hand. Konsekvensen av detta kan bli att medlemmar av minoriteten inte ser 

någon chans att bli fria från majoritetens politiska dominans och således inte vill samarbeta 

politiskt med majoriteten. Jag vill som exempel nämna Belgiens uppdelning i Flandern, 

Vallonien och Bryssel. Detta är enligt Dahl (1971) en av de stora anledningarna till de enligt 

honom dåliga rasrelationerna i USA. Ytterligare fara föreligger om minoriteten är regionallt 

koncentrerad. Skälet till detta är att samtidigt som gruppen kräver ökat självstyre (eller att 

erhålla fullständig självständighet) ökar deras vilja att använda våld för att nå detta (ibid). 

2. Den andra faktorn är en kodifiering av säkerhetsgarantier för subkulturerna. 

Dessa garantier behöver dock inte vara formella utan kan bestå av sedvana.   

6 Jag har i denna uppsats fritt översatt Robert Dahls tre kriterier från engelska. 

14 
 

                                                           



Ett tydligt exempel på detta är garantier för att subkulturerna kommer att representeras 

proportionerligt i statens parlament/ lagstiftande församling. Detta säkras enklast genom 

proportionella valsystem. Denna garanti kan även utökas till den verkställande makten såsom 

det schweiziska helinkluderande federala rådet. I de fall då minoriteterna är regionalt 

fördelade kan federalism skapa stabilitet (Dahl, 1971). Slutligen kan ömsesidiga garantier för 

stabilitet uppnås genom pakter eller författningsenliga tillägg som skyddar viktiga frågor för 

en minoritet. Dahl (1971) exemplifierar detta med språkskyddande garantier i Indien och 

Kanada.  

 

3. Den tredje faktorn är att chanserna för polyarki ökar om ett lands medborgare 
anser att en polyarki är ett effektivt medel att lösa de problem som finns i landet 
då dessa problem definieras av befolkningen. 

 

Dahl (1971) menar att en administration som år efter år ignorerar eller misslyckas med att lösa 

problemen kommer att skapa en motvilja och till och med hat mot sig och det politiska 

systemet, särskilt när problemet i fråga berör en stor del av befolkningen (såsom hög 

arbetslöshet, galopperande inflation och omfattande fattigdom). Denna faktor är ett krav för 

alla polyarkiers legitimitet men detta krav kan vid tillfällen krocka med de två ovan beskrivna 

kraven. Dessa faktorer kan skapa en relativt svag regeringsmakt (till exempel om en minoritet 

indirekt kan veto-stoppa ett förslag som stöds av majoriteten). Dahl (1971) argumenterar för 

att ett politiskt system som karaktäriseras av subkulturell heterogenitet kan få tre oönskade 

konsekvenser: (a) en polyarki som visserligen skyddar minoriteter men som inte kan lösa de 

större samhällsproblemen tillräckligt väl för att åtnjuta folkets legitimitet; (b) en hegemoni 

som tvingar fram lösningar bland subkulturerna samt (c) separering av landet till flera nya 

stater. 

Allt detta som jag skrivit om ovan bygger i grund och botten på tillit mellan människor (eller 

brist på sådan) då samarbete kräver detta. Innan personen vill engagera sig politiskt måste 

dennes egen individuella trygghet vara säkrad.  Nästa del av teorin jag kommer att använda i 

denna uppsats tar upp just detta. 
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Långsiktig integrering och tillit 

I sin artikel E Pluribus Unum från 2007 tar den amerikanske statsvetaren Robert Putnam upp 

frågan huruvida tillit förstärks eller försvagas i multietniska samhällen. Författaren tar upp de 

två vanligaste teorierna i integrationsforskningen idag: ”Kontaktteorin” samt 

”Konfliktteorin”. Kontaktteorin går, kortfattat ut på, att vi när vi möter människor som är 

etniskt/kulturellt/religiöst olika oss övervinner vi vår initiala misstänksamhet och litar på dem 

efter en viss tid (Putnam, 2007). Som motsats till denna finner vi konfliktteorin som menar att 

kamp om resurser i ett samhälle snarare autosegregerar de olika etniska grupperna samtidigt 

som den interetniska tilliten ökar (ibid).  Putnam (2007) menar att det onekligen finns bevis 

för denna teori såsom att etniskt heterogena arbetsplatser i USA lider av svagare 

gruppsammanhållning med högre personalomsättning samt att multietniska områden i USA, 

Australien och Sverige lider av lägre social tillit. Vidare finner Putnam (2007) ett samband 

mellan interetniskt tillit och etnisk homogenitet baserat på undersökning av amerikanska 

städer. Lägst tillit finner man i de multietniska Los Angeles samt San Fransisco och högst 

tillit i New Hampshire samt Lewiston (städer som återfinns i nordöstra USA, ”New England”, 

som är övervägande etniskt vita delstater av anglosaxisk karaktär). 

Putnam (2007) går dock ett steg längre i sin analys och menar att personer i etniskt heterogena 

områden känner en allmänt låg tilltro till alla människor, myndigheter och politiska 

institutioner i sin närhet samt att röstdeltagandet är lågt. Detta mönster visar sig även i mer 

resursstarka områden och hos resursstarka människor och Putnam förkastar således 

förklaringen att enbart socioekonomiska skäl orsakar låg tillit i ett samhälle (Putnam, 2007).  

Denna effekt är lika stor för män och kvinnor. Konservativa människors tillit påverkas något 

mer men effekten är påtaglig även för progressiva/liberala personer (ibid) och alla etniska 

kategorier tycks påverkas lika mycket.  Mångfald i sig skapar alltså inte dåliga rasrelationer 

(sic) utan snarare allmän låg tillit till sin omgivning. 

Efter att ha klargjort detta menar dock Putnam (2007) att dessa motsättningar kommer att 

överbyggas på sikt. Han tar sitt eget land, USA, som ett exempel. I USA var endogami 

(traditionen att enbart gifta sig med en medlem av ens egna religiösa inriktning) en 

självklarhet men har i dag till stora delar försvunnit. Denna sociala skiljelinje – alltså religiösa 

tillhörighet- har tappat sitt värde trots att den fortfarande är mycket viktig på individnivå 

(ibid). Putnam tar även den amerikanska armén som ett lyckat integrationsexempel; den 

genomsnittlige amerikanske soldaten har flera vänner av olika etnicitet än den genomsnittlige 
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civile amerikanske medborgaren. Detta till trots att den amerikanska armén fram till 

Vietnamkriget de facto var uttalat rassegregerad. Under de senaste 40 åren har alltså den 

amerikanska armén lyckats förena sina soldater med en ny social gemenskap.  

Ett annat tydligt exempel är den invandrarvåg som svepte in i USA vid förra sekelskiftet då 

miljoner italienare, polacker, skandinaver, finnar och judar sökte ett bättre liv i detta samhälle 

som var dominerat av vita anglo-saxer. Från att i början ha lidit av låg tillit kan i dag dessa 

människors barnbarn fritt umgås med varandra och bo tillsammans enligt Putnam (2007). 

Författaren avslutar således sin artikel med att fastslå att även om mångfald på kort och 

medellång sikt påverkar tilliten i ett samhälle negativt så kommer dessa problem att 

övervinnas med tiden och kommer att skapa en rikare värld (Putnam, 2007). 

 

Nationalstatens framväxt och elitens betydelse  

Utöver Malmströms bok har jag funnit den danske statsvetaren Georg Sörensens beskrivning 

av nationstillhörighet och identitet synnerligen intressant. Detta beskriver författaren (2004) i 

sitt verk The transformation of the state – beyond the myth of retreat där han utöver nationer 

och identiteter beskriver statens roll i den alltmer globaliserade världen och huruvida staten 

kommer att tvingas ge upp sina traditionella uppgifter eller om den istället kommer att öka i 

betydelse för den enskilde medborgaren. 

Författaren (2004) redogör för att den moderna (västerländska staten) är unik då den har 

svetsat samman staten och nationen i en nationalstat; staten är här ett uttryck för nationen och 

har ansvar för dess grundläggande sociala värden: trygghet, lag/ordning samt välfärd 

(Sörensen, 2004). Vidare menar författaren att en känslomässig sammanhållning är en mycket 

(kanske den viktigaste) grundläggande del av en nation och har utvecklats både överifrån (dvs 

givits av de härskande) och underifrån (krävts av undersåtarna). Sörensen (2004) 

sammanställer sju faktorer som utvecklat nationalitetskänsla: 

1. Ett gemensamt språk. Detta för att det existerar ett behov av att ge och förstå en 

order/förfrågan som alla förstår (jämför t.ex. det högst exklusiva latinet) och en 

möjlighet att effektivt sköta en statsapparat. 
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2. Gemensamma lagar. Med dessa lagar följde ett antal sociala sedvanor som i sin tur 

förstärker gemenskapen. Utöver detta skapar lagar en länk med medborgarna som 

skiljer dem från medborgare i andra stater. 

3. En ny medelklass. När den nya borgarklassen/byråkratklassen växte fram ökade 

antalet medborgare som ägde land och därmed en bit av staten. 

4. Framväxten av utbildning och kultur. Obligatorisk folkskola var en mycket viktig 

del i att inkludera de ”vanliga människorna” i nationen. Intellektuella och konstnärer 

kunde förstärka en gemensam kulturell och historisk identitet baserad på litteratur, 

musik, konst och myter. 

5. Krig. Mellanstatliga krig skapade ett starkt behov av samarbete och solidaritet mellan 

medborgarna och förstärkte även olikheterna till fiendens medborgare. 

6. Utvecklingen från religiös till sekulär auktoritet.  Som exempel nämns att 

reformationens politiska resultat var lika viktiga som de religiösa och att Martin 

Luther inte utan anledning kan ses som en pionjär när det gäller den tyska 

nationalkänslan.  

7. Demokratisering. Detta gjorde att politiskt medvetna medborgare kände personligt 

ansvar för staten och stimulerade också framväxt av politiskt ansvarstagande hos den 

breda allmänheten. Detta skapade sambandet mellan nationalism och demokrati. 

Som vi ser ovan stimuleras den emotionella kopplingen till nationen starkt med 

medborgerliga fri och rättigheter. Sörensen (2004) menar att nationsgemenskap var 

särskilt stark i västerländska stater under mitten av 1900-talet; medborgarna hade 

genomlidit andra världskriget och många mindes det första världskriget. Dessutom fanns 

det ett nytt kallt krig mellan öst och väst som ytterligare förstärkte de emotionella banden 

mellan staten och nationen. 

I dagens västerländska stat kan man dock hävda att den civilsamhälleliga identiteten blivit 

avskild från nationella, etniska och religiösa identiteter. Istället är kärnan konsensus 

angående demokrati, individens rättigheter och tolerans gällande mångkultur och 

multietnicitet (Sörensen, 2004).  Sörensen är dock inte helt övertygad om detta utan menar 

att det är möjligt att denna sorts identitet är starkare bland vissa västerländska grupper. 

Han redogör för detta och menar att det kanske existerar en ”elit” som utbildas i 

internationell anda och med internationella nätverk. Denna elit skapar på så sätt ett 

transnationellt samhälle och det är dessa som tjänar på globaliseringens (främst 

ekonomiska) utveckling. Detta transnationella samhälle har liknande värderingar, lingua 
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franca i form av engelska, familjestrukturer samt kulturella preferenser (Sörensen, 2004). 

Som svar på detta har vissa av de grupper som inte har lika mycket att tjäna på 

globaliseringen skapat motståndsidentiteter. Detta motstånd mot vad man uppfattar som 

en oönskad globalisering tar sig uttryck i alltifrån etniskt baserade separatiströrelser, 

religiös fundamentalism till de nationalkonservativa partier som nu finns representerade i 

nationella parlament och i EU-parlamentet (ibid).  

De två ovan beskrivna tidigare forskningsböckerna är viktiga för att förklara människors 

agerande och syn på framtiden i Europa. Skall framtiden ses som en möjlighet eller hot? 

Det är onekligen intressant att det finns indicier för att olika grupper inom samma 

politiska system polariseras i synen på medborgarskapet och den nationella identiteten. 

 

En rimlig integration? 

I sin bok, Den rimliga integrationen (2011), gör Ludvig Beckman ett försök att dels utreda 

begreppet integration rent språkligt samt dels ta reda på skillnaden mellan integration och det 

besläktade ”assimilering” samt vad en lyckad integration egentligen är. Boken är skriven mot 

bakgrund av det svenska samhället men kan naturligtvis generaliseras till de flesta 

västerländska samhällen, så även SH. 

Beckman redogör för att det finns de som anser att begreppet integration bör utbytas i svensk 

politik; istället bör begreppet ”social inkludering” eller ”demokratisk rättvisa” användas 

(Beckman, 2011). Beckman slår även fast att integration beskriver en relation mellan två eller 

flera parter och således inte är en enskild individs beteende (ibid). Påståendet att integrationen 

är undermålig innebär alltså konkret att relationerna mellan individer/grupper är dåliga. Detta 

är viktigt att ha i åtanke då en lyckad integration i denna mening kräver att båda parter 

anpassar sig enligt Beckman (2011). Hur skall man då kunna bedöma om ett samhälle är 

välintegrerat? Beckman har inget tydligt svar på detta utan nöjer sig med att förkasta tidigare 

definition (ju större antal sociala kontakter mellan medborgare i ett samhälle desto bättre 

integration) och resonerar istället att integration kanske bör mätas i hur invånarna bemöter 

varandra och under vilka sociala villkor detta sker (ibid).  Det bör nämnas att man i 

Storbritannien använder begreppet ”Social Cohesion” synonymt med integration, kanske för 

att markera en medveten önskan om enighet i det brittiska samhället (Beckman, 2011). 
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Vi har även ett annat begrepp som förtjänar att nämnas nämligen segregering. Detta är enligt 

Beckman (2011) antingen en politiskt påtvingad åtskillnad mellan grupper (såsom i Tredje 

Riket eller Apartheid-Sydafrika) eller en allmän geografisk och/eller social skiljelinje mellan 

medborgare i ett samhälle. Oavsett hur vi ser på segregering eller hur den bäst löses är den 

stora frågan enligt Beckman huruvida den är förenlig med integrationen. 

 

”Etnicitet och nationalism”  

I sin bok från 1993 försöker den norske socialantropologen Thomas Hylland Eriksen med 

anknytning till Miljøpartiet De Grønne, utreda synen på nationalism och hur den utvecklats i 

tiden. Eriksen försöker i sitt bok att definiera vad nationalism är och kommer till slutsatsen 

det är en ideologisk konstruktion som används för att skapa en koppling mellan en 

självdefinierad grupp och en stat. Vidare menar han att nationalism är en etnisk ideologi som 

hävdar att den egna gruppen skall styra denna stat (Eriksen, 1993). Nationer är dessutom ett 

modernt påfund och som sådana enklare att undersöka än icke-moderna (primitiva) folkslags 

historia enligt Eriksen (1993). Han använder den tidiga norska nationalismen som ett exempel 

och menar att före nationalismens tid var eliterna i ett samhälle snarare kosmopolitiska.  

Slutligen argumenterar Eriksen (1993) att nationalismen och kapitalismen är starkt 

sammanbundna; i det tidiga industrisamhället blev behovet av kulturell homogenisering 

tydligt. Massutbildning, i tex form av folkskolor, blev ett sätt att dels skapa kulturell 

homogenitet dels skapa arbetare till det nya kapitalistiska samhället. 

Senare i boken fortsätter Eriksen att analysera förhållandet mellan en stat och en minoritets- 

befolkning. Till att börja med slår Eriksen (1993) fast att minoriteter och majoriteter existerar 

i förhållande med varandra och att detta förhållande kan ändras om statsgränserna dras om. 

Staten kan välja mellan tre alternativ när det gäller förhållandet till minoriteten. Det skall dock 

nämnas att dessa tre alternativ är idealmodeller, ofta blandas de: 

1. Assimilering av minoriteten. 

2. Etniskt baserad dominans (med t.ex. segregering som medel). 

3. Staten antar en mångkulturell statsideologi som kan kombineras med en federal 

stat.  

Vidare beskriver Eriksen (1993) urbana minoriteter som skiljer sig på ett antal sätt från 

”traditionella” ursprungsbefolkningar. Den främsta skillnaden var att de olika 
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invandrargrupperna tillhörde majoritetsbefolkningen i sitt ursprungliga hemland. Eriksen 

fortsätter denna undersökning med att koppla den till marxistisk teori med invandrarnas 

placering längst ned på samhällets arbetsdelning och att man kan argumentera för att 

raskonflikter är ett sätt att dra bort uppmärksamheten från arbetarklassens situation (ibid). 

Man måste dock komma ihåg att minoritetsgrupper i ett samhälle mycket väl kan erhålla 

elitpositioner. Ett exempel på detta kan vara de amerikanska judarnas framgångar inom ett 

antal områden (ibid) och på nordisk sida de medeltida hansatyskarnas dominans i de tidiga 

nordiska städerna (Carlson & Rosén, 1969). 
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Resultat 

Jag kommer nedan att redovisa mina resultat från min undersökning genom att jämföra dessa 
med Dahls tre kriterier för att erhålla inre lugn i en multinationell stat. 

Vi kan börja med den första faktorn: 

1. Risken för en konflikt minimeras om ingen etnisk, religiös eller regional subkultur 

förblir kontinuerligt förnekad chansen att deltaga i den majoritetskoalition som 

formar administrationen. 

I det danska Sønderjylland representeras den folktyska minoriteten (Som består av ca 15 000 

personer) av det tyska intressepartiet Schleswigsche Partei (hädanefter enbart ”SP”) som har 

ca 4000 aktiva medlemmar (EURAC, 2008). Partiet bekänner sig inte till någon särskild 

politisk ideologi då det anses att detta ger en fördel i den nationella politiken (ibid). Partiet 

anses dessutom vara en viktig faktor i det danska nationella valet då de kommenterar olika 

ärenden och försvarar en nationell minoritets intressen. Den danska administrationen har 

dessutom uttryckligen bett SP att agera som medlare mellan Förbundsrepubliken Tyskland 

och Konungariket Danmark (ibid). 

Sedan 1983 har den tyska minoritetens intressen representerats av den tyska minoritetens 

sekretariat i Köpenhamn men den har inte representerats i Folketinget sedan 1979 då en 

folktysk parlamentsledamot nominerades av danska centerpartiet (http://www.slesvigsk-

parti.dk/english-page.14854.aspx). Det är SPs uttalade policy att de nu fokuserar på lokala val 

och regional administration för att kunna företräda sina tyska väljare maximalt (ibid). 

År 2004 etablerade SP och den danska minoriteten i Tysklands parti Sydslesvigsk 

vaeljerforening ett samarbetsforum med namnet DialogueForumNorden (DFN) tillsammans 

med ett antal andra minoritetsorganisationer och politiker. DFN har som ambition att stärka 

minoritetsfrågor i majoritetssamhället utan att nationalstatens roll urholkas (EURAC,2008). 

År 2005 fördjupades detta samarbete mellan SSW och SP då de ingick i en så kallat Cross 

Border Cooperation (CBC) relation. De båda partierna gick ut i ett uttalande och sa att de 

önskade tydliga resultat för medborgarna i gränsregionen; de kulturella och mentala 

gränsbarriärer som anses råda skulle nedmonteras (ibid). I mars 2006 hölls en konferens, 

organiserad av de bägge partierna, där denna gränsregions styrkor diskuterades och hur dessa 

skall kunna utnyttjas på ett antal områden, tex arbetsmarknaden, utbildning och kommers så 

att både minoriteterna och majoritetssamhället skulle berikas (ibid). Ett exempel på resultat 
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var att en dansk-tysk kommision inrättades för att underlätta gränsöverskridande pendling för 

regionbefolkningen. Särskilt danska arbetsgivare önskade detta då de var positiva till tyskar 

på arbetsmarknaden. Även minoritetsmedlemmar deltog i denna kommission (EURAC,2008).  

Så långt har vi fått reda på att den folktyska minoriteten kan deltaga politiskt i det danska 

samhället och att det i detta område råder ömsesidig respekt. Hur är det för den 

genomsnittlige folktysken? Kan denne deltaga i samhällslivet? Dahls nästa kriterium kommer 

här till användning: 

2. Den andra faktorn är en kodifiering av säkerhetsgarantier för subkulturerna. Dessa 
garantier behöver dock inte vara formella utan kan bestå av sedvana. 

Den folktyska minoriteten i Danmark var länge i en utsatt situation efter andra världskriget 

och kunde under lång tid enbart tala sitt modersmål i högst privata sammanhang. I ett försök 

att tina upp det spända läget mellan sig själva och den danska majoritetsbefolkningen 

genomförde den folktyska minoriteten en lojalitetsdeklaration till den danska staten. Detta 

tycks ha lyckats, i alla fall formellt; i dagens Danmark bjuds företrädare för den tyska 

minoriteten in till samtal med den danska administrationen angående ärenden som berör 

valkretsar bebodda av tyskar (EURAC,2008). Under den danska regionsreformen 2007 då den 

gamla regionindelningen med Amter ersattses med regioner, skedde samtal mellan den danska 

administrationen och den folktyska minoriteten angående den syddanska regionen.  

Ytterligare en symbolisk kodifiering av den tyska minoritetens skydd är denna grupps goda 

kontakter med den danska kungafamiljen; den danska drottningen Margrethe II har genomfört 

officiella besök hos den tyska minoriteten i Åbenrå och tilldelat den folktyske journalisten 

Siegfried Matlock, som även var chefredaktör för den tyska tidningen Der NordSchleswiger, 

Dannebrogsordenen för hängiven tjänst (ibid).  

En annan viktig kodifiering som gäller bägge minoritetsgrupperna är det faktum att unga 

minoritetsungdomars studentexamen är giltig i både Tyskland och Danmark (ibid). De 

folktyska friskolorna i Syddanmark åtnjuter högt pedagogiskt förtroende och det är inte 

ovanligt att föräldrar från den danska majoritetsbefolkningen placerar sina barn i dessa skolor 

på grund av mindre skolklasser (i snitt 12,3 elever per klass kontra 20 elever per klass i de 

danska skolklasserna) (EURAC,2008). 

Då Danmark under de senaste åren har blomstrat ekonomiskt har många unga rikstyskar sökt 

sig till Danmark för att söka jobb. Det innebär att den folktyska minoritetens kulturella och 
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sociala kapital blivit en god tillgång för de nya tyskarna samt att detta sprider good-will för 

den danska staten (ibid). Allt detta stärker den folktyska minoritetens anseende i den danska 

majoritetsbefolkningens ögon då de inte anses ligga det danska samhället till last ekonomiskt. 

Således vet vi nu att folktyskarna i Danmark dels respekteras politiskt och dels åtnjuter 

trygghet i sin vardag ( i alla fall på gruppnivå). I Dahls sista kriterium skall vi nu se om de 

olika folkgrupperna i regionen Slesvig-Holsten anser att det demokratiska systemet är legitimt 

för att föra fram deras synpukter. 

 

3. Den tredje faktorn är att chanserna för polyarki ökar om ett lands medborgare anser 
att en polyarki är ett effektivt medel att lösa de problem som finns i landet då dessa 
problem definieras av befolkningen. 

 

Denna fråga finner jag svår att besvara utifrån den text jag hittat men efter att ha kontrollerat 

både Slesvigske partis och Sydslesvigsk vaeljerforenings respektive hemsida finner jag 

tydliga tecken på att dessa stödjer det nationella demokratiska systemet, den europeiska 

unionen och deltagande i civilsamhället (http://www.slesvigsk-parti.dk/ samt 

http://www.ssw.de/da/om-ssw.html). Även om inget av dessa partier har representation i 

någon nationalstatlig regering så kommer jag till slutsatsen att de tack vare täta kontakter med 

respektive lands administration har möjlighet att framföra sina åsikter i politiken. Dessutom är 

bägge dessa minoritetsgrupper mycket positiva till deltagande i den Europeiska unionens 

aktiviteter (EURAC,2008) och ett europeiskt samarbete med andra nationella minoriteter för 

att få till en kontinuerlig dialog och politiskt samarbete med majoritetsbefolkningen. Även 

från majoritetsdanskarnas sida tycks det finnas en förståelse för den tyska minoriteten då man 

inrättat sitt utskott för kontakter med den tyska minoriteten som för närvarande har Benny 

Engelbrecht (Danska socialdemokratiska partiet) som ordförande i utskottet 

(http://www.thedanishparliament.dk/Members/sbeen.aspx).  

Ett annat tydligt exempel på att den tyska minoriteten accepteras som en nationell minoritet är 

att inget danskt parti, ej heller det nationalkonservativa Dansk Folkeparti, motsäger att den 

folktyska minoriteten ses som den enda välintegrerade minoriteten i det danska samhället 

vilket framgår i folketingsledamoten Sören Espersens (Dansk Folkeparti) interpellation till 

dåvarande danske utrikesministerns Per Stig Möller (Konservative Folkepartiet) nr S1651. I 

denna frågar Espersen om den tyska minoriteten är den enda nationella minoriteten i 
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Danmark. Utrikesministern bekräftar indirekt att Danmark endast låtit Europarådets 30:e 

artikel, stycke ett ratificerat för att innefatta den tyska minoriteten i Sønderjylland. Således 

vågar jag påstå att man i Danmark ser den folktyska minoriteten som den enda allmänt 

accepterade nationella minoriteten. 

Det verkar onekligen som att den folktyska minoriteten och den danska majoritets-

befolkningen anser att demokrati och ömsesidig dialog är ett välfungerande sätt för att lösa 

samhälleliga problem i det vardagliga livet. Om vi återkopplar med Beckmans (2011) 

resonemang (se sid 15-16) så menar jag att det finns en social inkludering av minoriteterna i 

SH (i alla fall i den formella vardagen). Danskar och tyskar tycks nu kunna mötas under 

jämlika former och ha samma möjligheter i sina respektive ”nya” stater. Ett exempel på detta 

är det faktum att en etnisk dansk kvinna, Anke Spoorendonk, år 2011 blev minister i den 

Schleswig-holsteinska delstatsregeringen (Nordens tidning nr 1, 2013).  

Med detta resultat som bakgrund hävdar jag som svar på min frågeställning att den folktyska 

minoriteten i Danmark är välintegrerad i den meningen att den är socialt inkluderad i det 

danska majoritetssamhället, kan mötas på lika villkor med danskar men för den skull inte 

avsagt sig sin tyska identitet. 

 

Den danska minoritetens situation – en jämförelse  

I min B-uppsats från vårterminen 2014 använde jag Dahls tre kriterier på den danska 

minoriteten i tyska Schleswig-Holstein (som består av ca 50 000 personer) och kom till 

slutsatsen att denna minoritet var välintegrerad. Vad gäller Dahls (1971) första kriterium har 

den danska minoriteten politisk representation i Schleswig-Holsteins delstatsparlament (I 

nuvarande stund av tre ledamöter, bland annat Lars Harms) och den är undantagen från den 

ordinarie femprocentsspärren för att detta skall garanteras (Nilsson, 2014). Det andra kriteriet 

uppfylldes i och med den sk ”Sinnelagsprincipen” som slogs fast år 1949. Principen går ut 

på att alla som menar sig tillhöra en minoritet skall anses tillhöra denna av myndigheterna och 

får inte ifrågasättas. Utöver denna viktiga princip ogiltigförklarade den västtyska federala 

författningsdomstolen år 1952 ett lagförslag från det (tyska) schleswigsk – holsteinska 

parlamentet om att höja partitröskeln från fem till sju och en halv procent då det bedömdes att 

den var riktad mot den danska minoriteten (ibid). Slutligen när det gäller Dahls tredje faktor 

fann jag att SSW respekterade den demokratiska institutionen i Tyskland och i den europeiska 
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unionen samt deltog i civilsamhället (ibid). Det bör nämnas att SSW, liksom SP, verkar för 

maximal lokalt inflytande genom aktivt deltagande i lokalpolitiken. Eller som Anke 

Spoorendonk (SSW) uttalar sig på sin hemsida: ”SSW behøver ikke at tage hesyn til 

partipolitiske interesser i Hamborgs opland eller i Berlin for den sags skyld. Derfor bidrager 

Lars Harms og jeg til, at Sydslesvig bliver hørt i Kiel.” 

(http://www.spoorendonk.de/dansk/dk_politikFlensburg.htm, hämtad 150104): 

Den danska minoriteten hade liksom sin tyska motsvarighet ett väl utvecklat socialt och 

ekonomiskt nätverk i regionen och sågs alltså inte som en ekonomisk belastning av den tyska 

majoritetsbefolkningen och enligt EURAC-rapporten (2008) skapar denna minoritet ca 1800 

arbetstillfällen i SH. 
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Avslutande tankar 

När jag nu kommit fram till slutet på detta arbete har jag funnit svar på min ursprungliga 

frågeställning om den folktyska minoriteten kan ses som välintegrerad i Danmark. I min 

inledning definierade jag integrering som en social process där en minoritet införlivas i det 

nya samhället och således ser sig själv som en del av det. Jag anser att så är fallet gällande den 

folktyska minoriteten i Danmark och den danska minoriteten i Tyskland. Jag kommer nedan 

att motivera min åsikt. 

Den största enskilda faktorn torde vara att folktyskarnas parti SP är ett erkänt språkrör och en 

politisk företrädare för denna minoritet och är i kontinuerlig dialog med både 

modernationalstaten (Förbundsrepubliken Tyskland) samt sin nya moderstat (Konungariket 

Danmark). Att SP dessutom utnyttjas som språkrör mellan Danmark och Tyskland anser jag 

skapar en känsla av att vara behövd av den nya staten och att dess kompetens indirekt 

erkänns.  Jag vill också starkt trycka på det faktum att folktyskarna ses som en så erkänd och 

självklar minoritet i det danska samhället att även Dansk Folkeparti, som är ett 

nationalkonservativt parti, ser dem som en självklar del av samhället. 

Det faktum att SSW och SP dessutom öppet samarbetar politiskt visar också att de olika 

folkgrupperna (danskar, tyskar och friser) att de kommit över sina forna konflikter (i alla fall 

officiellt) och nu blickar framåt. Eller som den folktyske representanten Sigfried Matlock sade 

i en intervju med danska tidningen Information angående situationen mellan danskar och 

folktyskarna; ”Alt det bliver hele tiden bedre ”( http://www.information.dk/470691).  

Låt oss inte heller glömma att organiseringsgraden i minoritetssamhällena är stor enligt alla 

källor, detta stärker känslan av att de olika partierna faktiskt representerar sin väljargrupp. 

Kanske känner dessa två minoritetspartier en gemenskap just för att de är minoritetspartier i 

ett grannland med de tillhörande vardagsproblem som kan följa med detta? 

Samtidigt visar EURAC-rapporten (2008) och ”Slesvig-ett gränsland i Norden” (2010) att den 

tyska minoriteten är till stor del självförsörjande med ett eget parallellt socialt skyddsnät och 

en hög nivå av egenföretagande.  Således blir deras ekonomiska belastning för det danska 

majoritetssanhället minimalt och leder till att eventuellt danskt missnöje med detta minimeras. 

 Således kan jag nu hävda att jag besvarat min delfråga om huruvida minoriteterna deltar i sin 

nya moderstats samhällsliv. Låt oss nu gå vidare till ett antal andra faktorer som jag anser 
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varit överbyggande mellan de olika folkgrupperna i Slesvig-Holsten: de språkliga, religiösa 

och ”politisk-identitetsliga” samt socio-ekonomiska faktorerna: 

Den språkliga faktor som jag tror inverkat är det faktum att lågtyska länge talades i denna 

region, utan att gå in i en språklig redovisning nöjer jag mig till att hänvisa till 

kulturgeografen Thomas Lundéns bok ”Språkens landskap i Europa” (1993). Kortfattat kan 

man säga att lågtyska är enklare än högtyska att begripa för en skandinav, något som 

ytterligare förenklat en fredlig samexistens mellan tyskar och danskar då den språkliga barriär 

som annars kan så spit mellan grupper blir mer överstiglig. I dagens tyska Schleswig – 

Holstein har lågtyskan gradvis ersatts med standardtyskan sk Hochdeutsch även om det 

fortfarande existerar människor med lågtyska som modersmål. Denna faktor, som jag 

tillsammans med nästa faktor, berörde även i min B-uppsats (Nilsson, 2014) då den förenklat 

integrationen i tyska Schleswig-Holstein. 

Religion är som tidigare nämnt en viktig del av en individs och en grupps identitet och skulle 

kunna orsaka konflikter dock finner vi det religiösa faktum att såväl (nord)tyskar som danskar 

är protestanter. Det är mycket troligt att detta spelat in då dels en gemensam religion skapar 

tillit och gemenskap och dels förespråkar protestantismen tolerans, flit och ödmjukhet – något 

som ytterligare förenklar samexistens i detta område (EURAC,2008). Som jag tidigare nämnt 

ovan kan den religiösa skiljelinjen vara en mycket svår sådan att komma över, men då den 

alltså inte existerar i detta fall är detta troligen en av de viktigaste faktorerna som förenar de 

olika folkgrupperna.  

För att gå vidare med min sociologiska slutsats vill jag behandla elitfenomenet, som jag 

beskrev ovan (sid 18-19). Enligt EURAC- rapporten (2008) är den interkulturella dialogen i 

SH främst ett elitfenomen och regionen beskrivs sällan som multikulturell. Vi kan återkoppla 

detta till både Sörensens (2004) och Eriksens (1993) forskning; det är noterbart att det främst 

verkar vara eliten som återigen är kosmopolitiskt intresserad i det västerländska samhället. 

Enligt rapporten är nationalkänslorna fortsatt starka bland vad jag väljer att kalla för 

”verklighetens folk”7 även om samarbetesvilligheten är stor och det nu råder ömsesidig tillit 

mellan de olika folkgrupperna. Däremot uppvisar många ungdomar i SH ett fenomen som 

benämns ”Homo Duplex”. Detta innebär, enligt EURAC-rapporten (2008), att en person kan 

se sig tillhöra två kulturer och dra nytta av detta i sitt liv. Ett symboliskt bevis på detta skedde 

7 Begreppet lanserades av Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund under Almedalsveckan 2009 och 
skall syfta på vanliga svenskar till skillnad från en vänsterintellektuell, resursstark kulturelit i främst Stockholm. 
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under fotbollsVM 2006 då danska minoritetsungdomar målade både en dansk och tysk flagga 

på sina kinder. Utöver detta är det brukligt att studenter vid den danska skolan i Flensborg 

håller sitt examenstal på både tyska och danska (ibid). 

Naturligtvis kan vi inte låta dessa anekdoter styra bilden av den interkulturella dialogen i SH 

men den visar att den i viss mån även sker bland verklighetens folk om än i mycket mindre 

skala. Rapporten slår också fast att majoritetsbefolkningarna i respektive nationalstat i SH inte 

är särskilt intresserade att inkludera minoriteterna i större skala inom den ekonomiska 

utvecklingen (ibid). Rapporten lägger som förklaring att de nationella politikerna inte lyckats 

övertyga sin befolkning om potentialen med att inkludera de nationella minoriteterna i de 

ekonomiska strategierna. 

Således blir min slutsats att det inte existerar en Slesvig-Holstensk identitet i detta område 

idag. Däremot existerar det mycket uppenbart en stark tysk och dansk identitet hos 

individerna i denna region. I vissa fall kan dessa identiteter finnas samtidigt i en individ 

(Homo Duplex) men i vilken utsträckning detta fenomen existerar har jag ej kunnat utröna. Ej 

heller är det denna uppsats syfte att undersöka huruvida den enskilde individens upplever hur 

detta fenomen fungerar. Jag välkomnar en sociologiskt inriktad undersökning av identiteter 

och nationstillhörighet i denna region som komplement till min C-uppsats.  

Vi måste också komma ihåg att särskilja integration från begreppet assimilering. Jag anser att 

minoritetsgrupperna har integrerats i sina nya modernationalstater i den mån att de anpassat 

sig till deras politiska system och vardagsliv utan att för den skull ha tappat sin egen identitet 

och traditioner. Assimilering syftar till att en grupp inordnats så väl i ett system att de inte 

längre har en egen identitet utan är helt inordnade i det nya samhället. Ett bra exempel på en 

lyckad assimilering är de tidigare danskarnas inlemmande i det svenska samhället.  

För att slutligen knyta samman mina teorier har jag Putnams tillits-teori kvar. Såsom 

bekräftats i både EURAC-rapporten (2008) samt ”Slesvig-ett gränsland i Norden” (2010) 

rådde länge misstänksamhet och bitterhet mellan de olika folkgrupperna liksom mellan de 

tidigare nämnda invandrargrupperna i USA men jag kan inte annat än komma till slutsatsen 

att det idag råder hög tillit i allmänhet mellan människor i SH. Detta kan ses som ett bevis på 

Putnams teori om att tiden i sanning tycks läka gamla sår.  Dock skall man komma ihåg att det 

råder ett stort mått av religiös homogenitet i denna region samt att skandinaver och tyskar är 

etniskt mycket närbesläktade. Detta tror jag absolut har spelat in när det gäller tillit i denna 

region. En annan intressant frågeställning som jag funnit med Putnams teori är förhållandet 
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mellan tillit och välstånd: Tillit tycks kunna skapa välstånd (som i Sønderjyllands fall) men 

kan ekonomisk förbättrade förhållanden ”reparera” tillit i ett splittrat samhälle? Just detta 

anser jag kan bli en mycket intressant och aktuell frågeställning i en senare uppsats. 

När vi härnäst går vidare till Eriksens (1993) bok angående etnicitet och nationalism finner vi 

att minoriteterna i respektive nationalstat är en nationell majoritet i modernationalstaten och 

således existerar i en slags symbios. Dock kan jag inte se att Danmark använder någon av de 

tre förhållningsstrategierna gentemot den folktyska minoriteten; ingen assimileringspolitik 

genomförs ej heller någon segregeringspolitik. Då Danmark är en enhetsstat och inte ses som 

mångkulturell är inte heller denna strategi passande i mitt arbete. Däremot har, enligt Slesvig 

– ett gränsland I Norden (2010), en medveten nationalistisk politik skett från både den danska 

och tyska sidan under mellan och efterkrigstiden (då främst från den danska sidan). Det är inte 

denna uppsats syfte att utröna när exakt en dansk respektive tysk nation växte fram men jag 

anser att den växt fram långt före 1860-talet men att den medvetet förstärktes av bägge sidor 

efter 1864 års fred och fortsatt fram tills våra dagar.  

Vad gäller sambandet mellan nationalism och kapitalism har jag inte heller funnit bevis på att 

folktyskarna befinner sig längst ned på samhällsstegen. Jag har visserligen ingen statistik 

inom vilken sektor denna minoritet verkar men att de skulle ses som ett slags kastlösa, som 

Eriksen (1993) antyder att många minoriteter gör, stämmer inte med vad jag har fått fram i 

vare sig EURAC-rapporten (2008) eller i föreningen Nordens bok (2010). Sedan vill jag vara 

noga med att påpeka att de inte heller utgör en särskild elit inom det danska samhället. Den 

slutsats jag kommit fram till är att den folktyska minoriteten inte ses som vare sig bättre eller 

sämre än den danska majoritetsbefolkningen i socio-ekonomisk mening. Jag välkomnar 

likaledes en undersökning angående den folktyska minoritetens ekonomiska situation (kanske 

nivå av egenföretagande i Sønderjylland kontra övriga Danmark?). 
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Avslutande diskussion 

När jag nu kommit till slutet på denna uppsats känner jag att min egen kunskap angående 

denna region, dess befolkning, historia och konflikthantering har förstärks och ett intresse har 

väckts. Att sådana här situationer existerar i vårt direkta närområde är nog tämligen okänt för 

de flesta svenskar i dag. Media (och skolorna med för den delen) är ointresserade av att ta upp 

den här frågan. Det gäller även för svenskarna i Finland och Estland samt situationen med 

etniska ryssar i Baltikum. Det är något som jag beklagar då det enligt min mening hör till en 

skandinavs allmänbildning att känna till sitt eget närområde samt att det leder till en felaktig 

bild av Nordeuropa som en totalstabil del av världen, något som för så lite som två 

generationer sedan inte var fallet. 

Metodmässigt känner jag att litteraturstudier har varit en tillfredsställande metod för att utreda 

denna fråga på makronivå: jag har funnit mycket materiel inom såväl facklitteratur som 

internet och jag har snarare fått fokusera på att sålla bort (för min uppsats) onödig information 

för att kunna använda i en statsvetenskaplig uppsats. Det har inte varit min mening att skapa 

nya teorier med denna uppsats utan snarare att öka kännedom och förståelse för fallet (här 

SH) snarare än att stärka eller kritisera teorierna i fråga.   

Jag känner tveklöst att Robert Dahls tre kriterier har varit en lämplig teori för min fallstudie 

då dessa på ett relativt enkelt sätt kan operationaliseras i en fallstudie och således ge 

tillförlitliga slutsatser. Även Robert Putnams artikel har varit till stor nytta och väckt nya 

tankegångar hos mig och kommer säkerligen att vara till nytta för mången statsvetare i 

integrationsforskning. 

Thomas Hylland Eriksens verk har varit intressant för mitt arbete då den representerat ”den 

äldre” uppfattningen om den socio-ekonomiska tillhörighetens avgörande för individens 

självuppfattande identitet. I sin bok återkopplar Eriksen vid flera tillfällen till kapitalismens 

negativa inflytande i samhället och han verkar vara en övertygad social-konstruktivist. Jag vill 

påpeka att Eriksen är aktiv medlem av det norska miljöpartiet som placeras på den politiska 

vänsterskalan och detta bör man som läsare ha i åtanke när man studerar hans verk angående 

nationalism. 

Det är min förhoppning att denna uppsats skall kunna vara till nytta för dem som är 

intresserade i både Slesvig Holstens historia och allmänt om integrationsforskning, 

identitetsforskning samt forskning om regioner.  
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Bilaga A – Karta över dagens Slesvig-Holsten  

 

 

 

Karta hämtad 141208 från http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8nderjylland. 
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Bilaga B 

 

 

 

Karta föreställande resultaten från 1920 års folkomröstning angående etnisk tillhörighet. 
Notera staden Flensborgs resultat där 25 procent av de röstande ser sig som dansksinnande.  

Vid en liknande folkomröstning 1867 hade cirka 59 procent av de röstberättigade angett sig 
som dansksinnade och 41 procent som tysksinnade i Flensborg (Sønderjylland – Historisk 
billedbog 1864-1920,A Feilberg Jørgensen, 1979). En förtyskning av staden Flensborg har 
alltså skett under den tyska förvaltningen 1867-1920. 
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