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Förord 

Att skriva den här avhandlingen har varit roligt, arbetssamt, ibland ensamt, 

men framförallt inspirerande därför att jag fått tillfälle att utbyta kunskaper 

med en mängd kollegor i olika sammanhang. På forskarskolan Baltic and 

East European Graduate School (BEEGS) vid Södertörns högskola har jag 

varit en del av en mångdisciplinär forskningsmiljö där olika perspektiv på 

Östersjöområdet och Östeuropa har stötts och blötts. Detta har bidragit till att 

jag har kunnat både bredda och fördjupa avhandlingens kunskapsmål. Jag 

vill tacka Östersjöstiftelsen för att den finansierat mitt avhandlingsarbete och 

möjliggjort mitt deltagande i forskarskolan. Den här avhandlingen hade inte 

blivit vad den är om jag inte också ingått i etnologigemenskaperna vid Sö-

dertörns högskola och Stockholms universitet. Tack alla kolleger för inspire-

rande diskussioner om egen och andras forskning vid seminarier och i andra 

sammanhang. Förutom dessa tre miljöer har jag under mitt fältarbete i Tysk-

land dessutom haft förmånen att få delta i seminarier och presentera mitt 

pågående arbete på Institutet för europeisk etnologi på Humboldt-Universität 

i Berlin och på Centrum för tidshistorisk forskning, ZZF, i Potsdam. Dessa 

korsande diskurser och multipla identiteter har varit en tillgång i avhand-

lingsskrivandet. Jag har fått ta del av olika perspektiv och har fått mångsidi-

ga kommentarer på mitt arbete. 

Jag vill tacka mina handledare, Mats Lindqvist och Birgitta Almgren, för 

er engagerade läsning av avhandlingsmanuset i dess olika stadier. Med era 

skarpsynta kommentarer har ni hjälpt mig framåt i arbetet. Dessutom har vi 

fått tillfälle att föra många intressanta samtal på vägen. Förutom handledarna 

vill jag särskilt uppmärksamma några personer som bidragit med sitt kun-

nande vid olika tillfällen: Tack Jenny Gunnarsson Payne för synpunkter på 

tillämpningen av teorin, Jonas Engman för nya perspektiv på avhandlingen 

och Lars Kaijser för konstruktiva kommentarer i arbetets slutskede. Tack 

även till Petra Garberding och Karin S. Lindelöf för att ni läste hela manuset 

och bidrog med era specialkunskaper. Clara Gerber har både fotograferat och 

hjälp till med redigering av bilder och Mikael Hörnlund har bidragit med sitt 

fototekniska kunnande. Tack för detta! David Payne och Jenny Gunnarsson 

Payne har gjort en värdefull insats vid språkgranskningen av den engelska 

summaryn. Jag vill också framföra mitt tack till alla fantasktiska medarbeta-

re på BEEGS för ert stöd under hela doktorandtiden. 

Att skriva en avhandling är förknippat med mycket tankearbete som inte 

alltid innfaller på kontorstid. Det här får förstås konsekvenser för de närmas-



 

 

te, som inte är direkt inblandade i skrivandet men som ändå i hög grad på-

verkas av det. Mitt varmaste tack går till min familj som engagerat sig i mitt 

arbete, stöttat mig och uppmuntrat mig under vägen. Tack Hilmar, Clara och 

Oscar för att ni följde med mig i fält. Det var ett fantastiskt år! Tack Liam 

för att du förgyllde slutskedet av avhandlingsskrivandet. Tack mamma för all 

hjälp. Utan dig hade inte avhandlingen varit färdig nu. Tack pappa som alltid 

trott på mig, men som inte fick möjlighet att hålla i den färdiga avhandling-

en. 

Sist, men inte minst, vill jag tacka de personer som gjort denna studie 

möjlig genom att dela med sig av sina liv till mig och framtida läsare! Med 

era personliga erfarenheter och reflexioner har ni inte bara bidragit till forsk-

ningen. Ni har också hjälpt mig att bevara mitt engagemang för mitt arbete, 

långt efter att vi setts. 



 

9 

Kapitel 1: Inledning 

Bakgrund 

Idén till den här avhandlingen föddes sommaren 2003, då jag lärde känna en 

ung kvinna från Berlin. Under ett av våra första samtal berättade hon att hon 

hade bytt studieort från Berlin till ett mindre universitet i östra Tyskland. 

Hon motiverade flytten med att det fortfarande fanns några marxister kvar 

bland professorerna på detta mindre och mer perifera lärosäte. ”Och då me-

nar jag inte de här 68-marxisterna” (underförstått från Väst), tillade hon syr-

ligt. Det är knappast ovanligt att studenter väljer lärosäte efter inriktningen 

på forskningen och undervisningen. För min nya vän var dock inte lärarnas 

marxistiska tillhörighet i sig ett uttryck för kvalitet, utan de skulle dessutom 

vara från Öst. Det tycktes således vara kontinuiteten, det vill säga att det 

fortfarande fanns några lärare från DDR-tiden vid lärosätet och att dessa 

hade behållit sin politiska färg, som var avgörande. Senare under samtalet 

talade vi om en boken Zonenkinder av den unga, östtyska författaren Jana 

Hensel (2002). Den kan inordnas i genren Wende-literatur, det vill säga den 

litteratur som tematiserar DDR:s upplösning och Tysklands enande. Hon 

hade inte själv läst boken, men sa att den fått bra kritik i radio och eftersom 

det var en ”östkanal” som recenserat den så kunde man nog lita på kritiken. 

Återigen gjordes Öst och radiokanalens ursprung i DDR till en garanti för 

kvalitet. 

Dessa båda uttalanden intresserade mig. Jag var vid den här tiden ganska 

insatt i den tyska samhällsdebatten och samhällslivet därför att jag levde 

tillsammans med en västtysk. Därigenom hade jag fått tillfälle att lära känna 

människor i olika delar av Tyskland och hade även varit bosatt i de sydvästra 

delarna. Jag visste att frågan om Öst och Väst var högst aktuell och kunde 

vara kontroversiell, både i den offentliga debatten och i vardagliga situatio-

ner. Att denna unga kvinna, som var tolv år då DDR upphörde att existera, 

fattade små som stora beslut, som till exempel var hon skulle studera eller 

vilken radiokanal som var pålitlig, utifrån dikotomiseringen i Öst och Väst, 

väckte min nyfikenhet. Vad betydde kategorierna Öst och Väst för henne 

idag? På vilka sätt var de fortfarande relevanta i hennes vardagliga liv? Vad 

sa hennes sätt att använda sig av dem om hennes syn på sig själv i relation 

till det samtida Tyskland? Dessa frågor om unga människors relation till Öst 
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och Väst har varit en utgångspunkt då jag formulerat problemställningen till 

den här studien. 

I de postsocialistiska transformationsprocesser som Öst- och Centraleuro-

pa har genomgått under 1990- och 2000-talen intar den före detta Deutsche 

Demokratische Republik (DDR) och Tyskland en särställning. Berlinmurens 

oväntade öppnande den 9 november 1989 innebar att det kalla krigets geo-

grafiska och symboliska centrum raserades. Medan de socialistiska regimer-

nas fall i stora delar av Öst- och Centraleuropa innebar att stater splittrades, 

ledde Sozialistische Einheitspartei Deutschlands-regimens1 fall i DDR till 

”återföreningen” av två stater (Betts 2000). Tysklands enande innebär att en 

hel stat, som tidigare har förståtts som Västtysklands och Västvärldens mot-

pol, har inkluderats i den tyska nationella gemenskapen med hjälp av etniska 

argument. Sammanslagningen av de två tyska staterna DDR och Bundesre-

publik Deutschland (BRD) skedde på Västtysklands villkor.2 Efter SED-

regimens sammanbrott fanns det ingen östtysk part som åtnjöt tillräckligt 

folkligt förtroende för att förhandla med den västtyska regeringen på lika 

villkor. Strömmen av emigranter från DDR till Västtyskland, som tilltog 

efter att gränsen öppnats, tillsammans med resultatet av det första demokra-

tiska valet i DDR i mars 1990 visade med all önskvärd tydlighet att majorite-

ten av DDR:s befolkning önskade en snabb transition till västtyska förhål-

landen (Fautz 1995, Grosser 1999). Tysklands enande innebar att två anta-

gonistiska nationella diskurser, som tidigare hade legitimerat existensen av 

två skilda stater, skulle förenas i en stat. Den politiska nationella definitio-

nen, som hade dominerat den officiella diskursen i DDR, gav vika för den 

västtyska nationella diskursen, som definierade nationen som en etnisk ge-

menskap som omfattar alla tyskar. DDR:s polemiska attityd gentemot den 

kapitalistiska världen i allmänhet och mot Västtyskland i synnerhet, utifrån 

vilken DDR definierades som den bättre och sannare delen av Tyskland, 

ersattes av en diskurs om socialismen som ett misslyckat projekt och DDR 

som en parentes i tysk historia (Gerber 2004). 

Ganska snart förbyttes entusiasmen över att få ta del av det västerländska 

samhällssystemet i besvikelse och resignation hos många av de före detta 

DDR-medborgarna. Avvecklingen av stora delar av DDR:s industri har lett 

till hög arbetslöshet, med sociala och ekonomiska skillnader mellan de östra 

och de västra delarna av Tyskland som följd (Büttner 1995). Under 1990- 

                                                      
1 Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED, bildades 1946 i den sovjetiska ockupa-
tionszonen, SBZ, under inflytande av Sovjetunionen. SED utgjordes av en sammanslagning 
av det socialdemokratiska och det kommunistiska partiet. Även om andra partier var tillåtna 
och kunde ställa upp i valet till Volkskammer kontrollerades valen och politiken i praktiken av 
SED och dess systerorganisationer. För DDR:s historia se Weber (2000): Die DDR 1945-
1990, Scholz (2009): Die DDR 1949-1990. 
2 Det enande Tysklands benämning Bundesrepublik Deutschland var den officiella beteck-
ningen för Västtyskland även före 1990. Förkortningen BRD betraktades som ett ”kommunis-
tiskt påfund”. Hela namnet skulle användas, alternativt bara Bundesrepublik (Almgren 
2009:451). 
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och 2000-talen har kategorierna öst- och västtyskar, ofta kallade Ossis och 

Wessis, reproducerats både i mediala och i vardagliga diskurser. Svårigheten 

att övervinna den tidigare gränsdragningen har gett upphov till uttrycket 

”muren i våra huvuden”. Det beskriver den oförståelse och de motsättningar 

som antas råda mellan de i politisk mening enade tyskarna. Öst och Väst 

utgör således högst aktuella och i synnerhet laddade begrepp i det förenade 

Tyskland. 

Avhandlingens syfte och vetenskapliga bidrag 

Tysklands enande innefattar både nationella och postsocialistiska transfor-

mationsprocesser. I dessa processer spelar begreppen Öst och Väst en avgö-

rande roll, både när det gäller att kategorisera människor och när det gäller 

att definiera vad Tyskland har varit, är och bör vara. De nya gränsdragning-

arna ger upphov till nya identifikationer och omvänt. Människors sätt att 

förstå sig själva och sin omvärld kan alltså betraktas som en del av själva 

förändringsprocessen, snarare än som en effekt av den. 

Syftet med avhandlingen är att visa hur människor som vuxit upp i DDR 

definierar ”Öst” och ”Väst” i det förenade Tyskland samt vilken roll begrep-

pen spelar i deras sätt att förstå sig själva, det förflutna och sin omvärld. 

I och med murens fall och Tysklands enande har relationen mellan Öst och 

Väst förändrats och därmed även begreppens innebörd. Jag undersöker kam-

pen om tecknens betydelse i relation till människors identifikationsprocesser. 

Avhandlingen problematiserar relationen mellan samhällets diskursiva struk-

turer och olika möjligheter att vara människa. Jag fokuserar särskilt hur des-

sa är varandras förutsättning och hur de förändras över tid. Utifrån biografis-

ka intervjuer analyserar jag vilka olika betydelser människor som vuxit upp i 

DDR lägger i begreppen Öst och Väst idag. Hur blir Öst och Väst till me-

ningsfulla kategorier genom att kopplas till andra kategoriseringar såsom 

klass, nation, generation, kön och etnicitet? När återskapas Öst och Väst som 

skilda kategorier och när överskrids Öst-Väst-dikotomin? Hur har skillnader 

och likheter förändrats i och med Tysklands enande? På vilka skiftande sätt 

inordnar sig de intervjuade själva i kategorierna Öst och Väst när de talar om 

det förflutna och om samtiden? Hur används, reproduceras och kritiseras 

samtida föreställningar och stereotyper om livet i DDR av de intervjuade? 

Hur förhåller de sig till de skiftande tolkningar av DDR som tar sig uttryck i 

media, litteratur och film samt i vardaglig kommunikation? Vilken roll spe-

lar erfarenheterna av att ha levt i två olika system och de förändringsproces-

ser som DDR:s upplösning och Tysklands enande innebar för de intervjua-

des sätt att se på sig själva och sin omvärld? Genom att undersöka ovanstå-

ende frågor analyserar jag hur det förflutna tolkas utifrån ett nutida perspek-
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tiv, men också hur det förflutna används i samtida identifikationsprocesser. 

För att fånga komplexiteten i identifikations- och förändringsprocesserna 

intresserar jag mig för hur de intervjuade både befäster och överskrider kate-

gorierna Öst och Väst.  

Avhandlingen ger en inblick i en historisk epok som inte ligger långt till-

baka i tiden, men som kan te sig nog så avlägsen och främmande ur dagens 

perspektiv. Jag syftar här på det kalla krigets dualistiska uppdelning av värl-

den och dess effekter på människors liv i både Öst och Väst. Vi får kunskap 

om livet i sjuttio- och åttiotalets DDR, liksom om de dramatiska händelser 

som ledde till denna stats undergång, ur barns och ungdomars synvinkel. 

Avhandlingen ger också en bild av livet i dagens Tyskland, ett land som på 

många sätt liknar det svenska samhället, men som också skiljer sig på intres-

santa och avgörande punkter. Vi får ta del av detta samhälle genom en grupp 

människor som levt delar av sina liv i ett samhälle som skiljer sig från da-

gens och som därför har en särskild relation till sin samtid. Det ”östtyska” 

perspektivet är avgörande för den bild som framträder, inte minst genom de 

många kontrasteringar som görs mellan dåtid och nutid. Tyskland är även 

intressant ur ett europeiskt perspektiv, då det med sin historia och sitt geo-

grafiska läge intar en central position i det nya, utvidgade EU. I likhet med 

många andra etnologer har jag sett det som meningsfullt att studera hur kate-

gorier reproduceras och omvandlas i tider av samhällelig förändring (se t.ex. 

Frykman & Löfgren 1979, Lindelöf 2006, Lindqvist 1994, Svensson 1993). 

Tysklands uppdelning, liksom dess mycket snabba enande, utgör genomgri-

pande historiska händelser som organiserat människors vardagliga liv och 

sätt att förstå och organisera världen. Samtidigt som händelserna är excep-

tionella, både när det gäller skärpan i gränsdragningen och omfattningen av 

förändringarna, är det möjligt att föra generella resonemang kring dessa pro-

cesser. 

För det andra kan avhandlingen ge oss kunskap om det nationellas kon-

struerade karaktär som en föreställd gemenskap (Anderson 1993), vars grän-

ser kan förändras med oanad hastighet. Tysklands delning och enande, som 

stod i centrum för det kalla kriget och dess slut, visar på det nationellas 

genomgripande konsekvenser i människors vardagliga liv. Utifrån transfor-

mationsprocesserna kan vi studera vilka som inkluderas och exkluderas i 

olika nationella gemenskaper och utifrån vilka kriterier. 

För det tredje innebär dessa processer också en möjlighet att undersöka 

begreppen socialism och kapitalism respektive postsocialism och neokapita-

lism och se hur de blir meningsfulla i relation till varandra. Med postsocialis-

tisk förstår jag både de tidigare socialistiska staternas omvandling och de 

förändringar som detta inneburit för den kapitalistiska världen. Prefixet post- 

symboliserar att det socialistiska projektet är dödförklarat, trots att det exi-

sterar både som idé och realitet i andra delar av världen. Prefixet neo- syftar 

på att även den kapitalistiska ”Första världen” omdefinieras när dess motpart 

i form av den socialistiska ”Andra världen” försvunnit som alternativ sedan 
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de socialistiska regimernas fall i Central- och Östeuropa. Studiet av postso-

cialistiska transformationsprocesser kan synliggöra villkor i det nuvarande 

samhällssystemet som ofta tas för givna, men som framträder då de kontras-

teras mot andra sätt att organisera samhället. Här kan de människor som 

upplevt dessa radikala transformationer i sin vardag bidra med andra per-

spektiv än de som levt sina liv inom ett och samma system. 

Slutligen erbjuder avhandlingens problemställning och material också 

möjligheter att fördjupa kunskapen om identifikationsprocesser i relation till 

transformationsprocesser. DDR:s övergång från ett samhällssystem till ett 

annat skedde på mycket kort tid och dessa förändringar grep in i snart sagt 

alla livets områden. De före detta DDR-medborgarna har således upplevt en 

förflyttning från ett system till ett annat utan att själva ha flyttat på sig. Sam-

tidigt kan de transformationsprocesser som östtyskarna upplevt inordnas i en 

mer allomfattande transformation från ett modernt till ett postmodernt sam-

hälle. Det moderna projektet har luckrats upp även i Väst och dess grand 

narrative om tron på framsteget och människans förmåga att forma sin om-

värld har ifrågasatts. Den postmoderna människan har att hantera en värld 

präglad av fragmentering, osäkerhet och flexibilitet (Bauman 2000, Lind-

qvist 2008, Sennett 2000). De extrema förändringar som östtyskarna upplevt 

kan således tydliggöra globala processer som i Västvärlden tar sig uttryck i 

gradvisa förskjutningar. Avhandlingen handlar om människors sätt att hante-

ra och använda sig av olika, ofta motstridiga, diskurser om vem man är och 

hur samhället är beskaffat. Förutom att studien ger kunskap om identifika-

tionsprocesser i övergången från modernt till sen/postmodernt samhälle kan 

den även relateras till studiet av andra grupper i samhället som upplevt för-

flyttningar till exempel genom migration (se t.ex. Farahani 2007, Lindqvist 

1991, Lundström 2007, Pripp 2001, Ågren 2006). 

Teoretiska utgångspunkter 

Den här studien tematiserar meningsskapande ur ett konstruktivistiskt per-

spektiv. I analysen använder jag ett diskursteoretiskt angreppssätt som möj-

liggör problematisering av både fasthet och öppenhet och hur mening både 

fixeras och upplöses. Genom att fokusera på kampen om tecknens betydelse 

erbjuder det diskursteoretiska perspektivet stora möjligheter att fånga kom-

plexa processer och situera dem historiskt. Diskursteorin har utvecklats som 

en reaktion på de socialistiska regimernas fall i Öst- och Centraleuropa. En 

central uppgift har varit att dekonstruera hur dikotomiseringen i en socialis-

tisk och en kapitalistisk pol har förändrats, snarare än att utgå ifrån att den 

ena har upplösts medan den andra har konsoliderats, liksom att undersöka 

hur de förändrade maktförhållandena ger upphov till nya begränsningar och 

möjligheter för människor i postsocialistiska samhällen (Laclau 1990).  

Diskursteorin, så som den utvecklats av framförallt Ernesto Laclau och 
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Chantal Mouffe, ligger således nära den här avhandlingens problemområde. 

Samtidigt är den synnerligen abstrakt. Därför har det krävts en hel del opera-

tionaliseringar för att den ska kunna tillämpas på avhandlingens etnologiska 

och vardagsnära material. Jag kommer i det följande att redogöra för teorins 

ontologiska utgångspunkter samt för hur jag använder den i analysen. 

Identifikation och artikulation 

Avhandlingens analytiska fokus ligger på identifikation snarare än på identi-

tet. Antropologen Thomas Hylland Eriksen menar att fördelarna med identi-

fikationsbegreppet är att det synliggör att meningsskapande är dynamiskt 

och processuellt, i kontrast till ett mer essentiellt och statiskt identitetsbe-

grepp. Att tala om identifikation är således att poängtera identiteters relatio-

nella och situationella karaktär (Eriksen 1996:52f). Identiteter är ett resultat 

av relationer som förändras över tid och beroende på situation. Synsättet 

avvisar både föreställningen om ett stabilt själv, som förblir konstant och 

identiskt över tid, liksom föreställningen om kollektiv identitet som något på 

förhand givet. Istället är det just avsaknaden av stabila identiteter som ger 

upphov till identifikationer. Eftersom människor inte har en på förhand given 

identitet behöver de identifiera sig med något (Laclau 1994, Laclau & Zac 

1994). Att vara östtysk är inte en identitet i essentiell mening. Det är något 

man blir genom att identifieras eller identifiera sig som något eller någon, till 

exempel arbetarklass, kritiskt tänkande individ, underutvecklad. Dessa iden-

tifikationer blir i sin tur meningsfulla genom att inordnas i olika diskurser 

om klass, utveckling och så vidare. Identiteter formas alltså genom identifi-

kationsprocesser, där ett begrepp blir meningsfullt genom att förbindas med 

andra begrepp. 

Stuart Hall har beskrivit hur särskilt senmoderna identiteter är fragmente-

rade och konstitueras av överlappande, ofta motstridiga diskurser och prakti-

ker (Hall 1996:4). Det innebär att en och samma person kan identifieras och 

identifiera sig som östtysk, tysk, kvinna, arbetarklass, ung, heterosexuell och 

så vidare beroende på situation. I avhandlingen undersöker jag hur olika 

identifikationer ges mening genom att länkas till varandra på olika sätt. Så 

kan intervjupersonerna till exempel koppla arbetarklassidentiteten till en 

identifikation som östtysk eller tvärtom se den som något som överskrider 

Öst-Väst-dikotomin. En person som identifierar sig som tysk snarare än öst-

tysk kan i egenskap av kvinna framhålla en särskilt östtysk kvinnlighet. De 

olika identifikationerna griper in i, understödjer, motverkar och upplöser 

varandra. Det är därför omöjligt att studera östtysk identitet utan att samti-

digt undersöka hur denna förhåller sig till andra identifikationer. 

En identifikation kan alltså omfatta flera diskurser. Hur diskurser kombi-

neras är avgörande för vilka identiteter som uttrycks. Genom upprepningar 

av tidigare kombinationer kan identiteter befästas, medan nya kombinationer 

kan leda till att nya identiteter skapas. Identifikationsprocesser innehåller 
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både kontinuitet och diskontinuitet eftersom en identifikation alltid sker ut-

ifrån tidigare identifikationer, samtidigt som varje identifikation innebär att 

tidigare positioner förändras genom att befästas eller ifrågasättas. I avhand-

lingen undersöker jag på vilka sätt DDR:s upplösning och Tysklands enande 

uppfattas som kontinuitet respektive diskontinuitet samt hur identiteter ges 

mening genom att beskrivas som uttryck för kontinuitet respektive diskonti-

nuitet. 

Eftersom identifikationer utgör en kombination av de möjligheter som 

finns till hands, får de sätt på vilka identiteter görs effekter på människors 

möjligheter att agera (jfr Mouffe 1995). Identiteternas fragmentisering har 

varit utmärkande för det moderna samhället, men har accentuerats efter kalla 

krigets slut och upplösningen av den dualistiska världsordning som präglade 

stora delar av 1900-talet. Fragmentiseringen kan utgöra en källa till konflikt 

inom och mellan subjekt, men den möjliggör också samhällelig förändring 

och subjektens agens. Genom att antalet sätt att kombinera olika identifika-

tioner ökar öppnas nya möjligheter för människor att gestalta sina identiteter 

och det samhälle de lever i (Laclau 1994). 

En central diskursteoretisk utgångspunkt är att subjektet är överdetermi-

nerat. Med detta menas att människor har möjlighet att positionera sig bland 

flera olika tillgängliga diskurser. Om positionerna skulle vara givna på för-

hand skulle agens vara omöjlig och vi skulle befinna oss inom ett slutet sy-

stem som reproducerar sig självt och de identiteter det består av (Laclau & 

Mouffe 2008). Subjektet är inte något som förekommer världen, men värl-

den är inte heller något som förekommer subjektet. Det får sina betydelser 

genom att ta plats i en struktur, som formas av subjektens sätt att ta plats i 

den. Identiteterna och de förhållanden som är förutsättningen för deras exi-

stens utgör således en helhet (Laclau 1990:21). Vilka identifikationer och 

ageranden som framstår som möjliga är beroende av den historiska situatio-

nen. I avhandlingen undersöker jag på vilka sätt subjekten är överdetermine-

rade, det vill säga vilka identifikationsmöjligheter som tycks finnas för dem 

som vuxit upp i DDR, och på vilka sätt de ger uttryck för dem i dagens för-

enade Tyskland. 

Jag analyserar de dubbla artikulationer i vilka subjektens och omvärldens 

identiteter blir till. Med artikulation menar jag varje praktik som förändrar 

relationen mellan två (eller flera) identiteter och därmed även identiteterna i 

sig. I princip är alla praktiker artikulatoriska eftersom de aldrig bara är en 

upprepning av en på förhand given relation, utan alltid innehåller möjligheter 

till förändring (Laclau & Mouffe 2008:157, 169f). Artikulationer kan vara 

verbala, icke-verbala eller av materiell karaktär. Till exempel kan talet om 

Berlinmuren, uppförandet av densamma liksom själva muren ses som artiku-

lationer som upprättar en särskild relation mellan Öst och Väst. Genom arti-

kulationer upprättas relationer mellan olika identiteter och det är genom 

denna länk som identiteterna får sin tillfälliga och situationella betydelse 

(Mouffe 1995:319). En artikulation är en tillfällig fixering av mening som 
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undertrycker andra möjliga betydelser, men som kan förändras genom nya 

artikulationer. I avhandlingen undersöker jag de artikulationer i vilka de 

intervjuade beskriver sig själva, det förflutna och sin omvärld samt hur de 

relaterar till andra artikulationer som är med om att definiera relationen mel-

lan Öst och Väst. Artikulation är en dubbel process i betydelsen att den både 

positionerar omvärlden och de subjekt som artikulerar den. När de intervjua-

de uttalar sig om DDR eller om det förenade Tyskland upprättar de relatio-

ner genom vilka de fixerar både sina egna identiteter och den omvärld de 

beskriver. 

Sammanfattningsvis kan sägas att identiteter alltid är relationella och att 

konstituerandet av identiteter alltid är en makthandling eftersom en artikula-

tion av vissa möjligheter undertrycker andra möjligheter. Därmed är männi-

skor alltid med om att skapa sina identiteter och de strukturer som gör dem 

möjliga och som de skapas i relation till (Laclau 1990:30). Identitetsskapan-

det sker genom en dubbel rörelse som innebär både fixering och upplösning 

av betydelser (Mouffe 1995:317). I avhandlingen studerar jag empiriskt när 

och hur identiteter objektifieras, förändras eller upplöses (jfr Baumann 

1999:81ff). Det handlar således inte om att upplösa identiteter per se genom 

att påvisa deras konstruerade karaktär, men inte heller om att essentialisera 

identiteter genom att fastslå deras karaktär. Istället gäller det att undersöka 

hur människor i sitt vardagsliv växlar mellan ett essentialiserande och ett 

processuellt förhållningssätt till sina egna och andras identiteter. Öst och 

Väst är inte entydiga identiteter som positionerar människor på ett slutgiltigt 

sätt. Det finns både en möjlighet att tillskriva dem olika mening genom att 

inordna dem i olika diskurser, liksom en möjlighet att överskrida dem till 

förmån för andra identifikationer. Men Öst och Väst kan inte heller artikule-

ras helt fritt, utan de ges mening inom de diskursiva ramar som finns till 

buds. Analysen handlar därför om hur de intervjuade relaterar till diskurser 

om Öst och Väst som de möter i vardagen genom media, vetenskap och i 

möten med andra människor. 

Diskurs och dislokation 

Utifrån det diskursteoretiska perspektivet är alla praktiker och objekt diskur-

siva. Subjekt och objekt erhåller sina identiteter genom att inordnas i diskur-

siva system, där de relateras till varandra genom artikulativa processer. En 

diskurs är inte en fast struktur, utan praktiker som organiserar sociala rela-

tioner genom att upprätta skillnader och likheter mellan olika identiteter 

inom diskursen. Även diskursens identitet definieras genom upprättandet av 

skillnader i förhållande till andra diskurser. Dessa utgör diskursens konstitu-

tiva utsida. Den konstitutiva utsidan, som upprättas genom att något exklu-

deras, både definierar diskursen och hotar den genom att organisera mening 

på ett annat sätt. I DDR utgjorde till exempel kapitalismen den socialistiska 

diskursens konstitutiva utsida. Genom att definiera vissa företeelser som 
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kapitalistiska och därmed icke önskvärda, befästes det socialistiska sättet att 

organisera världen. Samtidigt hotade den kapitalistiska diskursen den socia-

listiska genom att erbjuda ett alternativt sätt att organisera världen. Identite-

ternas betydelse inom diskursen, liksom vad som ingår i en diskurs och vad 

som faller utanför, förändras genom diskursiva strider där skillnad artikule-

ras på olika sätt. De diskursiva striderna är materiella och tog sig i DDR 

även uttryck i vardagliga föremål såsom jeans eller plastpåsar från Väst. 

Diskurser utgör system av tillfälliga fixeringar av mening. De är aldrig 

stabila, även om de kan te sig så, utan alltid kontingenta. Med kontingent 

menas att diskursen inte förmår att fixera mening fullständigt, utan bara par-

tiellt och tillfälligt, och därför lämnar en öppning för att meningsskapandet 

skulle kunna se ut på ett annat sätt (Laclau & Mouffe 2008, se även Howarth 

2007:117ff). Att allt är diskursivt är inte detsamma som att förneka att det 

existerar en värld utanför tanken. Tysklands delning och enande har de facto 

ägt rum, oavsett om vi tänker på det eller inte. Huruvida enandet ses som en 

återförening och en återgång till sakernas naturliga tillstånd eller som vin-

narnas annekterande av förlorarna är beroende av hur skeendet inordnas i en 

diskursiv struktur (jfr Laclau & Mouffe 2008:161). Alla företeelser får såle-

des sin betydelse genom att inordnas i diskursiva strukturer. 

Det diskursteoretiska perspektivet framhäver diskursers materiella karak-

tär (Laclau & Mouffe 2008:162). De uttrycks i tal, handlingar, institutioner, 

organisationer och i det materiella. När jag analyserar diskurserna kring be-

greppen Öst och Väst undersöker jag även hur de visar sig i ting såsom 

byggnader, kläder, gränsen mellan Öst och Väst och så vidare. Muren är 

alltså en del av en diskursiv struktur som utgörs av själva betongen, liksom 

av den stat och de institutioner som lät upprätta den, de soldater som vaktade 

den och de människor den skilde åt. Att den ingick i olika diskursiva struktu-

rer i Öst och Väst synliggörs redan i dess respektive benämningar: På den 

ena sidan kallades den officiellt den ”antifascistiska skyddsvallen”, på den 

andra ”Järnridån”. Att muren revs ska alltså inte bara ses som ett resultat av, 

utan som en del i radikala diskursiva omförhandlingar. 

En diskurs strukturerar således vissa betydelser på bekostnad av andra 

möjliga betydelser och gör dem på så vis sanna (Hall 1992:291). Eftersom 

diskurserna tillhandahåller positioner utifrån vilka artikulation blir möjlig 

och meningsfull har de effekter på människors möjligheter att agera. Me-

ningsskapande innehåller därmed en maktaspekt eftersom det placerar män-

niskor i specifika relationer till varandra genom upprättandet av likheter och 

skillnader. Vår uppgift som forskare är att undersöka utifrån vilken position 

en artikulation sker respektive vilka identiteter den ger upphov till, snarare 

än huruvida artikulationen är sann eller falsk (jfr Lindqvist 2001:17ff). Lac-

lau och Mouffe (2008) använder begreppet hegemoni för att beskriva en 

politisk relation där betydelser fixeras och skillnader organiseras på ett visst 

sätt i en specifik social och historisk kontext. Hegemonin strävar efter att 

stabilisera betydelsesystem, men den har ingen absolut giltighet eftersom 
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den begränsas av antagonismer. Antagonismerna består av motstridiga sätt 

att fixera betydelser och organisera skillnad och utgör hegemonins konstitu-

tiva utsida. De utgör ett hot mot hegemonin i dess specifika form eftersom 

de synliggör hegemonins kontingens. Samtidigt är antagonismerna en förut-

sättning för hegemonins existens, eftersom den definieras i relation till dessa 

(Laclau 1990:17). Hegemonin kan alltså bara existera på ett artikulativt fält, 

det vill säga där det finns ett överskott av mening. Om detta överskott inte 

fanns skulle hegemonin vara utplånad (Laclau & Mouffe 2008). 

DDR:s upplösning innebär att östtyskarna har varit med om att avskaffa 

en hegemoni där betydelser fixerades och skillnader organiserades på ett 

visst sätt. I och med Tysklands enande har östtyskarna ”förflyttats” från en 

specifik social och historisk hegemoni till en annan.  Med Laclau kallar jag 

denna typ av förändringar, när tidigare djupt förankrade normer och värde-

ringar förskjuts eller upphör att strukturera samhället på ett visst sätt, för 

dislokation (Laclau 1990:39).3 Till skillnad från displacement, som handlar 

om att bringas ur sin kontext, betonar dislokation snarare att kontexten för-

ändras på ett sådant sätt att människor inte längre kan lokalisera sig, utan 

måste finna nya platser, kategoriseringar och identiteter. Enligt diskursteorin 

förändrar dislokationer också vad som är politiskt respektive socialt i ett 

samhälle. Det politiska utgörs av fält där mening inte har fixerats och där 

striden mellan antagonismer är synlig. Det sociala utgörs av fält där konting-

ensen osynliggjorts genom att alternativ har undertryckts så att saker fram-

står som objektiva (Laclau 1990). Vid omvälvningar förskjuts gränserna 

mellan dessa båda fält, så att det som tidigare uppfattats som socialt blir poli-

tiskt och vice versa. 

Dislokation spelar stor roll som analytiskt begrepp för de identifikations-

processer jag studerar i avhandlingen. Upplösningen av den socialistiska 

hegemonin, så om den tog sig uttryck i DDR och i övriga Central- och Öst-

europa, har även konsekvenser för Västs hegemoni. Västtysklands tidigare 

konstitutiva utsida, i form av DDR, har upphört att existera. Istället inklude-

rar det förenade Tyskland nu denna tidigare antagonism i form av de före 

detta DDR-medborgarna och DDR:s förflutna. Genom att förändringarna 

kring 1990 framtvingar och möjliggör nya identifikationer kan studiet av 

denna dislokation synliggöra både östtyskarnas identifikationsprocesser och 

de identifikationsprocesser i vilka det förenade Tyskland definieras (jfr Lac-

lau 1990:40). Jag har funnit det särskilt intressant att studera förändringarna 

ur östtyskarnas perspektiv därför att jag därigenom kan undersöka hur de 

positionerar sig i förhållande till den gamla och den nya hegemonin och till 

övergången däremellan, samt därför att de befinner sig i centrum för nuva-

rande hegemoniska interventioner. Med sitt förflutna utgör östtyskarna fort-

                                                      
3 Det engelska ordet dislocation har dels en medicinsk betydelse som kan översättas med 
”vrickning”, dels en bildlig som betyder ”förvirring”, ”oreda”, ”rubbning” (Engelska ordbo-
ken, Esselte Studium 1983). 
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farande en potentiell konstitutiv utsida när det nya Tyskland och det nya 

Väst konstitueras. Deras identifikationsprocesser präglas av att de, ofta på ett 

explicit sätt, förhåller sig till diskurser om vilka de var, är och borde vara. 

Öst och Väst som flytande signifikanter 

I analysen av materialet betraktar jag Öst och Väst som ”flytande signifikan-

ter” (Laclau 1990:28f). Flytande signifikanter är begrepp som är utsatta för 

omfattande diskursiva strider. De tillskrivs en mängd olika betydelser genom 

att definieras i en mängd sammanhang och på olika sätt. En förutsättning för 

att en signifikant ska vara flytande är att kontexten är så öppen att signifikan-

ten kan fixeras på olika sätt. Omvänt bidrar de olika sätten att definiera sig-

nifikanten till kontextens öppna karaktär. 

Öst och Väst är flytande just på grund av den dislokation som DDR:s 

upplösning och Tysklands enande innebar. Begreppen kan inte längre inord-

nas i det kalla krigets diskursiva struktur, där Öst och Väst i allmänhet, och 

DDR och BRD i synnerhet, utgjorde varandras konstitutiva utsida (Borne-

man 1992, Gerber 2004). Det mest utmärkande för dislokationen är att Väst 

gick segrande ur det kalla kriget. Öst utgör därför inte längre en konstitutiv 

utsida i form av ett hot, utan snarare i form av en förlorare. När det förenade 

Tysklands identitet formeras kan Öst och Väst fortfarande utgöra relevanta 

identifikationer, men de tillmäts nya betydelser när de inordnas i nya diskur-

siva strukturer. I en tysk kontext används Öst ofta synonymt med DDR. Öst 

blir därmed en benämning på en stat som inte längre finns, men som i allra 

högsta grad är utsatt för diskursiva strider (jfr Jarausch & Geyer 2003:77ff). 

I vetenskapliga, politiska, mediala och vardagliga diskurser finns inte en 

fixerad tolkning av DDR, utan dessa rör sig mellan ”trygg välfärdsstat” och 

”ekonomiskt efterbliven diktatur”, även om den senare dominerat. Öst kan 

också beteckna de delar av dagens Tyskland som en gång utgjorde DDR. 

Beteckningarna ”de nya förbundsländerna” för det område som en gång ut-

gjorde DDR och ”de gamla förbundsländerna” för det område som utgjorde 

Västtyskland innebär en samtida dikotomisering i Öst och Väst4. Öst fram-

ställs i media på en mängd områden – arbetslöshet, lönenivåer, tillgången till 

barnomsorg, förtroendet för det politiska systemet etc. – som skilt från Väst. 

Öst och Väst tillskrivs således olika egenskaper även som samtida fenomen. 

Slutligen kan Öst också ses som något som ligger bortom Tysklands geogra-

fiska gränser, till exempel i Polen, medan Tyskland som helhet definieras 

som Väst. 

                                                      
4 Det område som utgjorde DDR är, med undantag för Berlin, indelat i fem förbundsländer 
och kallas i Tyskland för ”de nya förbundsländerna” (die neuen Bundesländer) medan det 
som utgjorde Västtyskland innan sammanslagningen med DDR kallas ”de gamla förbunds-
länderna” (die alten Bundesländer). Tidigare Öst- och Västberlin utgör ett eget förbundsland 
och räknas inte till de nya förbundsländerna, även om den tidigare indelningen av staden tar 
sig fortsatta uttryck på andra sätt. 
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Öst och Väst har en tydlig koppling till begreppen socialism och kapita-

lism. Jag betraktar även dessa som flytande signifikanter, som både hotas 

och definieras av sin konstitutiva utsida (Laclau 1990:21). Sedan de socialis-

tiska regimernas fall i Öst- och Centraleuropa har relationen mellan de båda 

begreppen förändrats och därmed även deras identitet. Även om socialismen 

inte längre kan betraktas som ”realexisterande” i en europeisk kontext fort-

sätter den att spela en roll för definitionen av det nuvarande samhällssyste-

met. Vid kalla krigets slut utropades ”historiens död” (Fukuyama 1992), då 

liberalismen i avsaknad av en värdig motpart antogs bli universell. Utifrån 

ett diskursteoretiskt perspektiv definieras dock kapitalism fortfarande i rela-

tion till en socialistisk Andra. Detta är särskilt tydligt i Tyskland, där det 

socialistiska förflutna varit utsatt för intensiva och tidvis hetsiga diskursiva 

strider sedan 1990. När kapitalism och socialism används i avhandlingen är 

det inte som beteckningar på enhetliga ideologier eller samhällssystem, utan 

som begrepp som är utsatta för diskursiva strider. DDR utgjorde en specifik 

och historiskt situerad form av statssocialism, som i sig kan beskrivas och 

tolkas på en mängd olika sätt. I de beskrivande delarna använder jag därför 

begreppen DDR och SED-regimen för att synliggöra den särskilda kontext 

som avhandlingen behandlar. På motsvarande sätt är kapitalism ett historiskt 

situerat begrepp som kan anta olika former och definieras på en rad olika sätt 

(Laclau 1990:26). 

Att Öst och Väst på dessa och en rad andra sätt utgör flytande signifikan-

ter innebär att det finns en mängd olika identifikationsmöjligheter i förhål-

lande till begreppen. Detta ska inte förstås som att människor kan uttrycka 

vilka tolkningar de vill eller att de kan positionera sig fritt i förhållande till 

Öst och Väst. Dikotomiseringen mellan Öst och Väst är en asymmetrisk 

relation som sätter begreppen i ett specifikt förhållande till varandra. För att 

analysera dikotomins asymmetriska karaktär använder jag begreppen ”mar-

kerad” och ”omarkerad”, så som de definierats av Laclau (1990:32f). Han 

menar, med hänvisning till Derrida, att varje identitetsformering bygger på 

att något exkluderas och att det upprättas en hierarki mellan de två poler som 

uppstår, till exempel vit-svart, man-kvinna. Det omarkerade ledet uttrycker 

begreppets principiella betydelse, medan det markerade ledet utgör ett kom-

plement till det förra. Så uppfattas till exempel vit och man som synonymt 

med människan, medan svart och kvinna utgör en variant av denna. Det pa-

radoxala i denna relation är att den omarkerade termen inkluderar den mar-

kerade, men att den samtidigt får sin mening genom att den markerade syn-

liggörs och exkluderas. Genom att den markerade definieras kommer den 

omarkerade att uppfattas som essentiell och självklar. 

Begreppen ”markerad” och ”omarkerad” är användbara för att analysera 

relationen mellan Öst och Väst i dagens Tyskland. Västs essentiella karaktär 

som omarkerat tar sig bland annat uttryck i benämningen av det nya förena-

de Tyskland. Bundesrepublik Deutschland, som före 1990 var synonymt 

med Västtyskland, inkluderar nu även det som en gång var DDR. Beteck-
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ningarna ”gamla” och ”nya” förbundsländer pekar på att de senare ses som 

ett komplement till något mer ursprungligt. Sammanslagningen av DDR och 

Västtyskland innebär dessutom att såväl det ekonomiska som det politiska 

systemet i Västtyskland har kommit att omfatta det tidigare DDR. Medan 

Bundesrepublik Deutschland har expanderat har DDR upphört att existera 

annat än som projektionsyta. Även om de nya delarna har blivit en del av det 

förenade Tyskland kan de fortfarande spela en roll som markerad, som har 

transformerats från en extern till en intern Andra. 

Det finns en lång tradition av att markera Östeuropa som Europas interna 

Andra (Wolff 1994, Neumann 1999, Volčič 2005). Östeuropa har pekats ut 

som barbariskt, underutvecklat och mörkt i kontrast mot ett, ofta underför-

stått, civiliserat och upplyst Västeuropa. Under det kalla kriget accentuerades 

denna dikotomi, både genom att det socialistiska blocket utgjorde ett militärt 

hot mot det kapitalistiska, men också genom att de socialistiska staterna av-

skildes som ekonomiskt och demokratiskt underutvecklade. Ur ett sovjetiskt 

perspektiv var förhållandet det motsatta. Socialismen framställdes som över-

lägsen kapitalismen och som ett mer utvecklat stadium i evolutionen. Detta 

antagonistiska förhållande förändrades med de socialistiska regimernas fall. I 

och med det kalla krigets slut har Västeuropa accentuerat sin omarkerade 

position i förhållande till ett markerat Östeuropa, inte minst i vetenskapliga 

praktiker. De öst- och centraleuropeiska staterna har visserligen beskrivits 

tillhöra Europa, men de har ansetts ha mycket att inhämta, både ekonomiskt 

och politiskt, innan de når upp till Västeuropas nivå (Lindelöf 2006, Bura-

woy & Verdery 1999). I dessa diskurser essentialiseras den kapitalistiska 

hegemonin genom att man ofta tagit för givet att de öst- och centraleuropeis-

ka länderna och folken ska inordna sig i denna hegemoni sedan de kastat av 

sig den socialistiska. Att relationen mellan Öst och Väst som begrepp är 

asymmetrisk utgör således en av avhandlingens utgångspunkter. Jag under-

söker empiriskt hur denna relation bekräftas, ifrågasätts och överskrids i 

identifikationsprocesserna hos dem som vuxit upp i DDR. 

Klass och nation 

I analysen av materialet undersöker jag hur Öst-Väst-dikotomin återskapas 

och upplöses genom att sättas i relation till andra kategoriseringar såsom 

klass, nation, kön och generation. De kategorier som framträder tydligast i 

materialet – förutom Öst och Väst som introducerats av mig i mötet med 

intervjupersonerna – är de som handlar om klass och nation. Jag kommer 

därför att utveckla hur jag ser på dessa begrepp teoretiskt och hur jag använ-

der dem analytiskt.  

Klassbegreppet har haft en tydlig koppling till marxistisk teoribildning 

och har då definierats som en objektiv kategori som bestäms av människors 

relation till produktionsmedlen. Sedan det konstruktivistiska perspektivet 

blivit dominerande inom etnologi och andra kultur- och samhällsvetenskaper 
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har klassbegreppet hamnat i skymundan till förmån för andra kategorisering-

ar eller använts på ett underteoretiserat sätt.5 Med ett konstruktivistiskt per-

spektiv definieras klass inte som en objektiv kategori eller som ekonomiska 

förutsättningar som föregår identitetsskapande (jfr Martinsson 1997:22). 

Klass ska dock inte heller ses som en rent subjektiv kategori i betydelsen att 

människor skapar sin egen klassidentitet genom självidentifikation (jfr Roga-

ly & Taylor 2009:8ff). Istället utgår jag från sociologen Beverley Skeggs 

definition av klass som en ”diskursiv, historiskt specifik konstruktion” 

(Skeggs 2002:5). Detta innebär att klass är en relation som görs i diskursiva 

praktiker där skillnad upprättas på ett sätt som är avgörande för människors 

sätt att se på sig själva och andra samt på deras möjligheter att agera. 

Skeggs (2002, 2004) har, liksom Frykman och Löfgren (1979), beskrivit 

hur borgarklassen under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet har 

konstituerats som kategori genom att definiera och disciplinera arbetarklas-

sen. Genom att peka ut dessa ”andra” som smutsiga, primitiva, impulsiva 

skapades den privilegierade borgerliga subjektspositionen som renlig, civili-

serad, förnuftig. Mats Lindqvist (1994) har visat hur arbetarklassen formades 

som klass som en reaktion på dessa tillskrivningar, men också genom själv-

disciplinering. Jag har själv diskuterat hur arbetarklassen i DDR konstituera-

des som ett nationellt subjekt genom att arbetarklassen blev synonym med 

folket och genom att borgerligheten definierades och exkluderades (Gerber 

2004). 

Liksom vid andra identifikationer handlar konstituerandet av klass om att 

något exkluderas och att det sker en hierarkisering mellan det som inkluderas 

och det som exkluderas (Laclau 1990:32f). För att klass ska bli ett menings-

fullt analytiskt begrepp krävs en definition av vad dessa skillnadsskapande 

praktiker organiseras kring (på liknande sätt som kön organiseras kring bio-

logiska skillnader, etnicitet kring skillnader i kultur och ursprung, generation 

kring skillnader i ålder och så vidare). Klass är en kategori som organiseras 

kring exploatering och kring skillnader i människors tillgång till materiella, 

kulturella och sociala resurser. Den produceras både genom att resurser för-

delas utifrån befintliga kategoriseringar och genom människors identifika-

tionsprocesser (Rogaly & Taylor 2009:11). Centralt i klassanalysen är att 

undersöka hur ojämlikheter och exploateringsförhållanden reproduceras, 

förändras, uttrycks och ifrågasätts. 

I den här avhandlingen ligger det analytiska fokus på identifikationer, 

snarare än på resursfördelning, och hur dikotomiseringen mellan Öst och 

Väst både samverkar med och utmanar klass som skillnadsskapande praktik. 

När och hur talar de intervjuade om exploatering och vilka beskrivs som 

exploaterade respektive exploatörer? Vilka skillnader i resurser ger de ut-

tryck för? Hur har relationerna mellan Öst och Väst förändrats i detta avse-

                                                      
5 Se Karin S. Lindelöfs respektive Lena Martinssons debattinlägg i Rig. Nr 3 2008 samt Devi-
ne & Savage 2004. 
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ende i och med Tysklands enande? Jag analyserar också hur de intervjuade 

kopplar Öst och Väst till olika sätt att organisera klass, det vill säga till kapi-

talistiska respektive socialistiska samhällssystem. 

Nation definierar jag som en ”föreställd gemenskap” mellan människor 

som aldrig mötts men som ändå uppfattar sig höra ihop (Anderson 1993). 

Den nationella gemenskapen förutsätter uppfattningen att den egna nationen 

skiljer sig från andra nationer. Detta sätt att organisera världen har i hög grad 

format människors vardagsliv under 1900-talet. Trots talet om globalisering 

har nationella diskurser vunnit mark och fått nya betydelser under 1990-talet, 

inte minst i Öst- och Centraleuropa (Lindqvist 2003:8). Nationella diskurser 

är, i likhet med andra diskurser, materiella och tar sig uttryck i flaggor och 

uniformer, pass och gränsövergångar, tidningar och TV (jfr Ehn, Frykman & 

Löfgren 1993). Samtidigt som de äger rum här och nu baseras de på före-

ställningar om ett gemensamt ursprung. 

Föreställningen om ett gemensamt ursprung innebär att gruppidentiteter 

organiseras utifrån en selektion av erfarenheter och minnen (Eriksen 

1993:116ff, Klein 1997:19). Tolkningen av det förgångna sker alltid utifrån 

samtidens horisont. Samtidigt kan det förgångna användas för att legitimera 

samtida samhällsordningar och gruppbildningar (jfr Hall 1999:233, Selberg 

2002:10). Personer tillskrivs ursprung utifrån födelseort, men också utifrån 

den plats deras föräldrar kommer ifrån (jfr Lundström 2007, Ågren 2006). 

Ursprung konstrueras på så vis utifrån föreställningar om plats och blods-

band, så att en persons ursprung kan vara kopplat till en plats som denne 

saknar personliga erfarenheter av. Att händelser och fenomen tilldelas nya 

betydelser blir särskilt tydligt vid radikala samhällsomvandlingar. Ursprung-

et aktualiseras i särskilt hög grad när människor avskiljs från den grupp eller 

den plats till vilken ursprunget är knutet. Det är i förskjutningarna, både i 

form av migration och i form av samhälleliga transformationsprocesser, som 

ursprunget synliggörs och blir betydelsefullt (jfr Brah 1996). Så uppfattar vi 

till exempel att ”jugoslaviska” ungdomar i Sverige som dansar ”gestaltar ett 

ursprung” (jfr Ronström 1992). Vissa ursprung markeras, medan andra fram-

står som essentiella genom att deras kontingens osynliggörs. ”Svenska” ung-

domar som dansar i Sverige uppfattas inte på samma självklara sätt ge ut-

tryck för sitt ursprung. 

De som vuxit upp i DDR är avskilda från sitt ursprung genom att DDR 

upphört att existera som nationalstat. Det innebär att de har levt första delen 

av sina liv i en annan nation än den de lever i vid tiden för intervjun. De 

intervjuades berättande äger rum i en annan diskursiv ordning än den ord-

ning i vilka de berättade erfarenheterna ägde rum. I avhandlingen undersöker 

jag hur de intervjuade deltar i förhandlingar om hur deras ursprung ska för-

stås. När och hur framställs ursprunget i Öst som avskiljt från ett omarkerat 

tyskt ursprung? Intar de intervjuade denna markerade position, eller värjer de 

sig mot den? Etnologen Wolfgang Kaschuba har beskrivit hur vi skapar hi-

storien som ett utryck både för kontinuitet och för diskontinuitet (Kaschuba 
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2001). Genom att länka händelser till varandra skapas en kontinuitet som 

kan förklara nuet. Samtidigt innebär historieskrivningen i sig att den som 

berättar avskiljer nuet från det förgångna och på så vis ger uttryck för dis-

kontinuitet – då var det så, nu är det så här. När skapar de intervjuade konti-

nuitet och diskontinuitet i sina livsberättelser? Hur kopplar de sina egna liv 

till nationella diskurser om Öst- och Västtyskland och till Tysklands enande? 

När beskrivs den tyska historien som ett kontinuum respektive diskontinu-

um? 

I nationella diskurser, liksom i diskurser om Öst och Väst, är platser och i 

synnerhet platsers avgränsning centrala. Vi kan svårligen tänka oss en nation 

utan ett territorium; snarare uppfattas en territorielös nation som en minoritet 

inom en annan nations gränser. I begreppen Öst och Väst ligger en underför-

stådd uppfattning om att det finns skillnader som kan inordnas i en geogra-

fisk, longitudinell indelning av världen. Öst används i det förenade Tyskland 

ofta synonymt med DDR. DDR är en beteckning för en plats som inte längre 

finns.6 Den organisering av rummet som gjorde beteckningen DDR menings-

full genom att inkludera vissa områden och människor och exkludera andra 

har upphört i och med Tysklands enande. Samtidigt finns DDR i allra högsta 

grad som den plats som de personer jag har intervjuat kommer ifrån, som de 

berättar om och förhåller sig till. I den här avhandlingen är platsbegreppet 

därför särskilt nära knutet till föreställningar om ursprung. Geografen Dore-

en Massey menar att konstruerandet av en plats har uppfattats som en intern 

berättelse, som strävar efter att fixera platsens betydelse, ofta som ett slutet 

system med en egen historia. Platsen, i det här fallet en hel nationalstat, får 

sin mening genom att man framhäver skillnader gentemot det som är utan-

för. I praktiken ser dock ingen plats ut på detta sätt. Istället måste vi förstå 

konstruerandet av platsen i relation till dess roll i en större samhällelig kon-

text. Platsen får sin betydelse genom relationer som sträcker sig utanför själ-

va platsen, genom externa och öppna berättelser snarare än genom interna 

och slutna (Massey 1994). 

DDR kan bara förstås utifrån dess roll i den asymmetriska organiseringen 

av världen i Öst och Väst, med Berlinmuren som tydligaste skiljelinje (jfr 

Borneman 1992:3, Gerber 2004). DDR:s avskaffande och Tysklands enande 

innebär att platser omdefinieras. DDR som plats och platser i DDR ges nya 

betydelser ur ett postumt perspektiv. Det nya Tyskland, där det externa har 

omvandlats till internt, måste också definieras på nytt. I avhandlingen analy-

serar jag hur intervjupersonerna beskriver olika platser och hur de kopplar 

dem till diskurser om Öst och Väst. Det gäller både mer avgränsade platser, 

såsom bostadsområdet där de växte upp, och större enheter, såsom DDR 

                                                      
6 I dagens tyska språkbruk blir detta särskilt tydligt då man ofta använder beteckningen ”die 
ehemalige DDR” (”före detta DDR”). Med detta avses inte de områden som tidigare utgjorde 
DDR, utan DDR då det faktiskt existerade. Att ge staten epitetet ”före detta” blir en bekräftel-
se på att den inte längre finns. 
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eller Tyskland. Jag undersöker också hur de hierarkiserar platser genom att 

definiera dem som centrum eller periferi, utvecklat eller stillastående, nu och 

då. Samtidigt visar jag hur de upplöser platsers betydelser genom att i stället 

lyfta fram andra kategoriseringar, såsom till exempel klass, som något som 

överskrider platsens gränser. 

Material och metod 

Materialet till den här avhandlingen utgörs av intervjuer med tjugofem per-

soner som är födda i DDR under 1970-talet. Fyra av intervjuerna genomför-

des under våren 2005 och resterande under hösten 2006 och våren 2007, då 

jag var bosatt i Berlin. Till materialet hör också vardagliga samtal, artiklar 

och debatter i media, skönlitteratur, utställningar samt observationer av den 

fysiska miljöns omvandling som jag gjort under de tider jag befunnit mig i 

Tyskland. De här materialkategorierna har hjälpt mig att formulera frågor till 

intervjupersonerna samt att analysera intervjumaterialet. I avhandlingen bi-

drar de till att kontextualisera intervjupersonernas utsagor. 

Intervjupersonerna 

Jag har i avhandlingen medvetet valt att beskriva intervjupersonerna som 

”födda i DDR”, istället för som ”östtyskar”. Huruvida och när de identifierar 

sig som östtyskar och vad denna identifikation innebär är en empirisk fråga 

som denna avhandling har till uppgift att besvara. Det faktum att de är födda 

i den icke längre existerande staten DDR gör att de på ett eller annat sätt 

måste förhålla sig till ”Öst”. Jag ser dem alltså inte som representanter för 

kategorin östtyskar utan som personer som potentiellt innehar en markerad 

position i förhållande till en omarkerad tyskhet som är konnoterad Väst. 

Under arbetet med avhandlingen har jag flera gånger fått frågan varför jag 

valt att bara intervjua ”östtyskar”. Hade det inte blivit en i olika avseenden 

bättre avhandling om jag också intervjuat lika många ”västtyskar”? Å ena 

sidan tycks frågan handla om att en avhandling där ”båda sidor” fått komma 

till tals skulle ge en mer balanserad och rättvis bild av relationen mellan öst- 

och västtyskar. Eftersom relationen mellan Öst och Väst är asymmetrisk blir 

det meningslöst att försöka ge en ”rättvis” bild genom en jämn fördelning av 

intervjupersoner från före detta DDR och före detta Västtyskland. Medan 

DDR har upphört att existera finns Västtyskland kvar som stat, även om 

gränserna förflyttats och den tidigare benämningen Västtyskland har ersatts 

av Tyskland. Genom att studera det markerade Öst och dem som potentiellt 

faller inom denna kategori kan jag visa utifrån vilka kriterier dessa pekas ut 

som avvikande och därmed också synliggöra vad som betraktas som normalt 

och eftersträvansvärt (jfr Lundström 2007:12, Svensson 1993:48). 
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Å andra sidan avser frågan om valet av intervjupersoner att problematise-

ra om jag inte själv bidrar till att försätta intervjupersonerna i en markerad 

position genom att peka ut dem som ett mer intressant studieobjekt än ”väst-

tyskarna”. Att försöka dekonstruera kategorier utan att själv bidra till att de 

befästs kan liknas vid Münchhausens trick att rädda sig ur ett kärr genom att 

lyfta sig själv i håret (Kaschuba 1995:36). Att inkludera ”västtyskar” i studi-

en hade inte gjort ”östtyskarna” nämnvärt mindre markerade eftersom en 

studie som tematiserar Öst och Väst inte kan undvika Västs rådande hege-

moni. För att i minsta möjliga mån bidra till att reproducera de kategorier jag 

avser att dekonstruera vill jag istället redogöra för vilka kategorier jag arbe-

tar med och kontextualisera dem.  

Jag har valt att göra en åldersmässig avgränsning därför att det finns 

gemensamheter och skillnader som är beroende av när man är född och i 

vilken fas i livet man befinner sig, dels vid tidpunkten för intervjun, men inte 

minst då DDR upphörde att existera. De intervjuade var alla barn eller ung-

domar när muren föll och det är just detta som gör denna ”sista DDR-

generation” så intressant i mina ögon. De tillhör inte de generationer som 

kan antas ha socialiserats och byggt upp sina liv helt och hållet i de nu have-

rerade socialistiska staterna, utan har levt sina vuxna liv i det kapitalistiska 

systemet (jfr Lindelöf 2006:28). I dagens Tyskland finns det olika föreställ-

ningar om vad det innebär att växa upp i DDR; föreställningar som är och 

varit föremål för laddade strider i den tyska offentliga debatten (Jarausch & 

Geyer 2003:77ff). Enligt den dominerande diskursen kan de som vuxit upp i 

DDR ses som präglade av ett auktoritärt och förtryckande system, även om 

de i egenskap av barn knappast betraktas som ansvariga inom detsamma. 

Enligt en alternativ diskurs ses de som några som haft förmånen att få växa 

upp i ett förhållandevis egalitärt system fritt från den osäkerhet och otrygg-

het som präglar det senkapitalistiska samhället. 

Den intervjuade generationen har inte drabbats på samma sätt som äldre 

generationer av de snabba omställningar som övergången till ett nytt ekono-

miskt system inneburit. Detta gäller framförallt den höga arbetslöshet som 

drabbade östra Tyskland efter sammanslagningen. Därmed inte sagt att de 

inte är arbetslösa i samma utsträckning som de äldre, men de har inte själva 

drabbats av industrinedläggelse och nedskärningar på så vis att de blivit av 

med en till synes trygg anställning. Medan arbetslöshet kan beskrivas som en 

ny erfarenhet för föräldragenerationen har den generation jag har intervjuat 

gått in i yrkesaktiv ålder som medlemmar av det senkapitalistiska samhället. 

I vilken mån de själva identifierar sig med en viss generation är något som 

kommer att vara föremål för analys i avhandlingen. 

Den åldersmässiga avgränsningen innebär dessutom att de intervjuade 

tillhör samma generation som jag själv. Detta visade sig till exempel i att en 

intervjuperson självmant slog om från att nia till att dua mig när vi sågs, 

vilket är förhållandevis vanligt mellan personer i vår generation, åtminstone i 

Berlin. Att vi tillhör samma generation kan alltså ses som avgörande för hur 
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vi förhållit oss till varandra under intervjuerna. Bortsett från skillnader i 

klass, ursprung, kön et cetera kunde vi anta att vi hade likheter när det gäller 

vilka livsfaser vi gått igenom och vårt förhållande till andra generationer. 

För att kunna undersöka hur Öst och Väst kopplas till klass på olika sätt 

har jag valt att intervjua människor med varierande utbildningsnivå, ställning 

på arbetsmarknaden och ekonomisk situation. Det handlar inte om att placera 

människor i fack utifrån en fast definierad klasstillhörighet, eller att socio-

ekonomiska villkor skulle vara mer objektiva än andra kategoriseringar (jfr 

Martinsson 1997:22). Snarare har jag utgått ifrån att de intervjuades socio-

ekonomiska situation ger upphov till olika erfarenheter av ojämlikhet och av 

exploatering och att dessa är avgörande för deras identifikation. Att tala om 

klassbakgrund utifrån kriterier som föräldrarnas sociala position och ekono-

miska situation är särskilt svårt när det gäller människor som har förflyttats 

från en kontext till en annan (jfr Farahani 2007:53). I och med DDR:s upp-

lösning har många ur föräldragenerationen mist sin position. Förutom att 

många blivit arbetslösa så har statusen som arbetare, som åtminstone reto-

riskt sett var hög i DDR, degraderats. Andra grupper, med låg status i DDR, 

har fått en starkare social och ekonomisk position i det förenade Tyskland. 

Jag har inte tagit hänsyn till föräldrarnas position, varken i DDR eller i det 

enade Tyskland, när jag har valt intervjupersoner. Istället har jag utgått från 

de intervjuades socioekonomiska situation vid tillfället för intervjun. 

Jag har mycket snabbt fått kontakt med högutbildade personer och stu-

denter. Flera erbjöd sig själva att delta som intervjupersoner. Omkring hälf-

ten av de intervjuade består av personer som var eller var på väg att bli hög-

utbildade. Åtta av de intervjuade befann sig i utbildning vid tillfället för in-

tervjun. Av de resterande hade de flesta arbete, även om flera av dem upp-

levt arbetslöshet i olika omgångar. Av dem som hade en anställning fanns de 

med vårdyrken, tekniska yrken samt en pedagog och en journalist.  Sju per-

soner var egna företagare, varav en med flera anställda i restaurangbranschen 

medan resterande var ensamföretagare inom hantverk, konstnärliga och tek-

niska yrken. Tre av de intervjuade var utan arbete vid tillfället för intervjun. 

Av de intervjuade är femton kvinnor och tio män. 13 personer var bosatta 

i Berlin med omnejd, åtta personer i Dresden i Sachsen och fyra personer på 

landsbygden i Mecklenburg-Vorpommern. Många var uppväxta i andra delar 

av östra Tyskland, och hade flyttat från mindre orter till Berlin eller Dresden. 

Med undantag för det som före 1990 var Västberlin bodde alla intervjuper-

soner i det som tidigare var DDR, men flera av dem hade bott längre eller 

kortare tid i de västra delarna av Tyskland. Den geografiska spridningen har 

hjälpt mig att analysera hur Öst-Väst-dikotomin knyts till platsen på olika 

sätt beroende på den berättandes eget perspektiv. Olika platser erbjuder olika 

erfarenheter. Platser tillskrivs också olika innebörder och kan användas på 

olika sätt när man identifierar sig själv i förhållande till andra.  

Intervjupersonerna är anonymiserade och de namn som används i texten 

är fingerade. I avhandlingen har en del intervjuer fått en mer framträdande 
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roll än andra. I valet av vilka citat och vilka personer som ska lyftas fram har 

jag vinnlagt mig om att visa på komplexiteten i materialet. Några personer 

citeras inte alls, utan syns bara i analytiska utsagor av mer generell karaktär.7 

Jag använder mig av ordet intervjupersoner. Termen informanter, som är 

gängse inom svensk etnologi, har i en tysk kontext konnotationer till de per-

soner som var uppgiftslämnare åt DDR:s säkerhetspolis. Även om jag skri-

ver på svenska vill jag därför hänvisa till de personer jag fått möjlighet att 

intervjua på ett sätt som de inte skulle kunna uppfatta som stötande. 

Alla vetenskapliga arbeten bidrar med sina frågeställningar och med valet 

av material till vissa kategoriseringar. Ovanstående redogörelse för utifrån 

vilka kriterier jag valt intervjupersoner, varför och på vilket sätt det bidrar 

till mitt kunskapsmål syftar till att öka genomskinligheten i analysen. På så 

vis hoppas jag i möjligaste mån undvika att reproducera kategorier på ett sätt 

som är osynligt för mig själv och för läsaren. Intervjupersonerna ska inte ses 

som representanter för olika kategorier. I avhandlingen intresserar jag mig 

istället för deras egna beskrivningar av vilka kategorier de ingår i och hur de 

förhåller sig till dessa (jfr Farahani 2007:46, Martinsson 1997:22f).  

Intervjuer som material 

Jag har intervjuat varje person vid ett tillfälle och intervjuerna varierar i om-

fång. Den kortaste är omkring 50 minuter lång och den längsta är omkring 

två och en halv timme, men de flesta varade i omkring en och en halv timme. 

Intervjuerna har utförts på tyska, ett språk som jag talar flytande. De har 

spelats in och de flesta har transkriberats i sin helhet. I några fall har jag 

transkriberat valda delar och lyssnat igenom resten. Jag har analyserat mate-

rialet på tyska och sedan översatt de citat som förekommer i avhandlingen 

till svenska. 

Att transkribera en intervju är i sig en analytisk akt (Klein 1990). I den 

här avhandlingen tillkommer ytterligare ett tolkande moment, eftersom jag 

inte bara kan återge valda citat på tyska, utan måste översätta dem för den 

svenska läsaren (jfr Drakos 1997:34, Farahani 2007:55). Att översättningen i 

sig innebär en interpretation av det sagda har blivit särskilt tydligt för mig 

när det gäller mycket kontextbundna begrepp, såsom die Wende8 eller Plat-

tenbau. Jag har i dessa fall försökt förklara för läsaren vilka betydelser be-

greppen kan ha i en tysk kontext. Dessutom har jag valt att låta citaten finnas 

med på originalspråket så att de läsare som behärskar tyska får en mer direkt 

                                                      
7 En lista över intervjupersonerna finns som bilaga. Den syftar till att hjälpa läsaren att hålla 
reda på de olika personerna, men återspeglar inte komplexiteten i deras livssituation och 
bakgrund. 
8 Die Wende är en tysk benämning på händelserna i DDR 1989-1990. I avhandlingen använ-
der jag den i kursiv för att hänvisa både till händelserna och till tidpunkten. Termen har varit 
omstridd. För en utförligare diskussion av begreppet, se kapitel 4. 
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tillgång till citaten och en möjlighet att bedöma de tolkningar som mina 

översättningar utgör. 

Intervjuerna har genomförts på olika platser beroende på intervjuperso-

nernas önskemål och praktiska omständigheter. Några har ägt rum på den 

intervjuades arbetsplats eller i dennes hem, andra hos vänner till mig som jag 

bott hos under fältarbetet, samt flera på café. De skilda miljöerna har natur-

ligtvis påverkat intervjusituationen på olika sätt. Då jag fått möjlighet att 

besöka den intervjuade i hemmet eller på arbetsplatsen har jag fått en inblick 

i dennes livssituation och hon eller han har kunnat hänvisa till den konkreta 

omgivningen under intervjuns gång. Å andra sidan har intervjupersonerna 

ofta verkat avspända när de befunnit sig på caféets mer neutrala mark, där 

det också pågår andra samtal runt omkring. Enstaka gånger har en person 

sänkt rösten i samband med att någon passerat nära det bord vi suttit vid. 

Även här har de intervjuade relaterat till caféets och områdets karaktär. Någ-

ra har också positionerat sig genom att till exempel välja ett café med tydlig 

DDR-nostalgisk prägel eller ett café med huvudsakligen homosexuella besö-

kare. 

Intervjuerna har skett inom en ”levnadshistorisk ram” så till vida att jag 

inledningsvis har bett intervjupersonen att berätta om sitt liv (Arvidsson 

1998:8). Jag har också haft en lista med konkreta frågor gällande familj, 

boende, fritidssysselsättningar, semester, skolgång, yrkesliv och framtids-

planer. Ibland har intervjun löpt på av sig själv och jag har skjutit in en fråga 

här och där eller bett den intervjuade att fördjupa eller förklara något. Andra 

gånger har intervjupersonen berättat om sitt liv på ett par minuter varpå jag 

har använt mig av listan med frågor för att få personen att utveckla sin berät-

telse. Det har alltså funnits ett tydligt fokus på de intervjuades egna erfaren-

heter och omständigheter. I den mån detta inte redan har tematiserats under 

den mer biografiska delen av intervjun har jag mot slutet också ställt en rad 

frågor som på ett mer uttalat sätt kretsar kring Öst-Väst-tematiken: Hur den 

intervjuade upplevt murens fall, vad hon eller han har för uppfattning om 

Tysklands enande och om den medialiserade bilden av DDR, samt om han 

eller hon själv identifierar sig som östtysk. Ibland hade jag känslan av att en 

del intervjupersoner uppfattade vissa frågor som irriterande. Inte sällan stö-

nade de, skrattade eller gjorde en lång paus innan de svarade. Jag uppfattar 

detta som att de värjde sig mot den tillskrivning som frågorna innebar. Ändå, 

eller kanske just därför, gav frågorna ofta upphov till långa och reflekterande 

svar av typen: ”Å ena sidan… och å andra sidan…” där den intervjuade gav 

en bild både av hur denne uppfattade sig själv och samhället.  

Individens berättande är förbundet med de grand narratives som omger 

oss. De ”små” berättelserna inordnas i de större, men är samtidigt med om 

att återskapa dessa. Detta är särskilt tydligt i dagens medialiserade samhälle 

(Klein 2006:6). Jag har valt att analysera biografiska intervjuer därför att jag 

utifrån dessa kunnat fånga identitetsskapandets komplexitet. Istället för att 

studera en kategori kan jag undersöka hur olika kategorier artikuleras genom 
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att ställas i relation till varandra. Den som berättar tar ställning genom att 

skriva in sig i vissa grupper och ta avstånd från andra. På så vis deltar perso-

nen både i konstruktionen av sig själv och av sin omvärld (Bruner 2001:35). 

Det biografiska materialet gör det möjligt att undersöka vilka samtida kate-

gorier som gör det förflutna meningsfullt (Maynes 1995:2). Hur vi berättar 

om det förflutna säger något om de diskursiva strukturer utifrån vilket berät-

tandet sker. I mitt intervjumaterial är det tydligt att samtiden ges mening 

genom att relateras till de intervjuades förflutna i DDR och vice versa. Lev-

nadshistoriska intervjuer består av kronologiska, deskriptiva och narrativa 

sekvenser (Arvidsson 1998). Denna rörelse mellan olika former av berättan-

de erbjuder en bra möjlighet att analysera den dubbla artikulation i vilken 

den intervjuade konstruerar både sina egna och omvärldens identiteter. 

I levnadshistoriska intervjuer har den intervjuade förhållandevis stor frihet 

att lyfta fram de händelser och omständigheter som personen tycker är rele-

vanta för den egna självpresentationen. Samtidigt förväntas hon eller han 

följa vissa mönster som har att göra med det moderna samhällets uppfattning 

om vad ett liv och en biografi är (Svensson 1997a). Syftet med intervjun och 

relationen mellan intervjuare och intervjuad är också avgörande för vad in-

tervjupersonerna berättar (Ehn 1992). Alla intervjupersoner har känt till att 

mitt forskningsintresse kretsar kring östtysk identitet. Öst-Väst-tematiken 

har därmed fått en mer framträdande roll i de intervjuades berättelser än vad 

som varit fallet om jag inte hade aktualiserat detta tema. Människor som 

tillskrivs en stigmatiserad position tenderar ofta att underkommunicera den-

na identitet (jfr Eriksen 1993:40ff). En frågeställning om tysk identitet hade 

därför sannolikt inneburit att erfarenheter av att vara östtysk ofta hade ute-

lämnats, vilket flera av intervjupersonerna själva påpekade. Innehållet i in-

tervjuerna styrs alltså av mina frågor och av vad de intervjuade anser att jag 

som svensk forskare behöver veta för att förstå dem, deras liv och det sam-

hälle de levt och lever i. 

Min roll som forskare har växlat under intervjuernas gång beroende på 

vad som har tematiserats. Eftersom jag inte delar den socialistiska erfarenhe-

ten med intervjupersonerna uppfattas jag ofta som Väst. Detta innebär att de 

ofta förklarar sitt förflutna på ett sätt som de troligtvis inte hade gjort om 

intervjuaren också varit uppvuxen i DDR. De deskriptiva sekvenserna är 

sannolikt fler och av en annan karaktär än om den intervjuade hade förutsatt 

att vi delade erfarenheter av denna värld. Jag står utanför den laddade tysk-

tyska situationen, vilket gör att intervjupersonerna inte behöver (undvika att) 

positionera sig som östtyskar i förhållande till en västtysk forskare. En del av 

intervjupersonerna kände till att jag är gift med en man som är uppvuxen i 

Västtyskland. Detta kan naturligtvis ha bidragit till att de snarare uppfattat 

mig som västtysk. Å andra sidan har det uppstått samförståndsblinkningar 

mellan mig och de intervjuade där vi har diskuterat ett fenomen vi uppfattat 
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som västtyskt ur ett utifrånperspektiv.9 Ibland har jag under intervjun fram-

hävt min svenskhet, till exempel genom att be den intervjuade om hjälp då 

jag har haft svårt att hitta rätt ord på tyska. Detta har varit ett sätt att markera 

att jag är i behov av förklaringar även när det gäller den samtida tyska kon-

texten och att jag även betraktar den som mitt studieobjekt. 

Intervjusituationen består inte bara av relationen mellan mig och intervju-

personen, utan är inbäddad i en större kontext. Jag har upplevt att intervjuer-

na präglas av vad etnologen Oscar Pripp kallat ”den tredje närvarande” 

(Pripp 1999:43ff). Intervjupersonerna tycks vara vana vid att uppfattas som, 

förhålla sig till och berätta om sig själva som ”de Andra”. De svarar på me-

dialiserade bilder av östtyskar och DDR och förhåller sig ofta till teman som 

de uppfattar förväntas av dem, men som inte aktualiserats av mig. Detta ytt-

rar sig också i att jag, ofta omedvetet, berör infekterade frågor, vilket försät-

ter intervjupersonerna i en försvarsposition. Det sätt på vilket dessa skiftande 

positioneringar tar sig uttryck i intervjuerna är föremål för analysen. 

Analysmetod 

Jag har rört mig fram och tillbaka mellan det övergripande och det mer detal-

jerade under hela analys- och skrivprocessen. På ett tidigt stadium bestämde 

jag mig för att sortera materialet och disponera avhandlingen kronologiskt 

genom att börja med berättelser om barndomens DDR och sedan röra mig 

framåt via die Wende till tidpunkten för intervjun och sedan synen på framti-

den. Jag har alltså inledningsvis valt ut de delar av intervjuerna som behand-

lar olika aspekter av livet i DDR eller synen på DDR ur dagens perspektiv. 

Efter att jag har analyserat dessa har jag gått tillbaka till intervjuerna och valt 

ut de delar som behandlar die Wende och så vidare. 

Fördelen har varit att jag har lärt känna mitt material mycket bra och att 

jag hela tiden har kunnat fördjupa analysen. Genom att jag kan utgå från 

tidigare tolkningar när jag återvänder till materialet igen har jag upptäckt 

saker som jag förbisett på ett tidigare stadium. Dessa har sedan kunnat integ-

reras i analysen. Nackdelen med arbetssättet, förutom att det är väldigt ar-

betskrävande, är att den primära indelningen kom att styra analysen. Inter-

vjuerna i sig är ju bara till viss del kronologiska. Ofta pendlar berättelserna 

mellan olika tidpunkter, inte minst genom att tiden före och efter die Wende 

används kontrasterande av de intervjuade. Eftersom detta kontrasterande 

blivit en viktig del av analysens resultat har jag varit mån om att det ska 

synas i texten, trots den kronologiska dispositionen. Alternativet hade varit 

att kasta den ursprungliga indelningen över ända och sortera materialet tema-

                                                      
9 Ett exempel på ett sådant ämne är vem som bör ta hand om barnen. Barnomsorgen i DDR 
var, i likhet med i Sverige, i princip allomfattande, medan systemet i dåvarande och nuvaran-
de BRD i hög utsträckning bygger på att föräldrarna (kvinnan) tar hand om barnen när de är 
små och lagar lunch åt dem när de kommer hem från skolan. 
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tiskt istället. Jag har dock framförallt sett fördelar med den kronologiska 

indelningen. Den utgör en bra grund för att undersöka hur olika kategorise-

ringar griper in i varandra. På så vis har jag kunnat undersöka de mekanis-

mer i vilka mening skapas, upprätthålls, ifrågasätts och undertrycks (jfr Ho-

warth 2005:343). 

Det andra steget i analysen har varit att gå igenom materialet från ett tids-

utsnitt för att se vilka teman som tas upp av de intervjuade. Utifrån dessa har 

jag delat in materialet i förhållandevis vida underkategorier så att de delar av 

intervjuerna som handlar om materiella aspekter av livet i DDR hamnat i en 

kategori medan de delar som tematiserar socialisering och institutioner sorte-

rats in i en annan. Här har jag också försökt att upptäcka och analysera vilka 

teman som utelämnas eller behandlas sparsamt av intervjupersonerna. Ut-

ifrån den här indelningen har avhandlingens kapitel utkristalliserats. 

I ett tredje steg har jag ordnat de respektive underkategorierna i ytterligare 

specialiserade teman, såsom bostäder, varor, skola, barnorganisationer och 

säkerhetstjänst. Indelningen har aldrig varit slutgiltig, utan underkategorier 

har tillkommit, försvunnit och transformerats. Olika delar av intervjuerna har 

flyttats mellan olika kategorier eller förekommer på flera olika ställen efter-

som deras innebörd varit mångtydig. I den här processen har jag även försökt 

att analysera min egen roll som forskare och intervjuare. Vilka teman är det 

som jag introducerar med min frågeställning, med mina intervju- och följd-

frågor och hur förhåller sig intervjupersonerna till mig? 

Hittills har jag beskrivit den del av analysen där materialet bryts ned i 

analytiskt hanterbara enheter. Den svåraste och mest spännande delen av 

analysen består av hopfogningen av materialet då man som forskare ställer 

frågan: Vad betyder det här uttalandet? Det är oftast inte tillräckligt att tolka 

de sociala aktörerna utifrån deras egen förståelsehorisont, utan deras uttalan-

den måste situeras historiskt med hjälp av teoretiska koncept. I den här stu-

dien utgör till exempel ”markerad” och ”omarkerad” sådana koncept. De har 

hjälpt mig att analysera, inte bara vad de intervjuade säger, utan vad de gör 

genom att uttrycka sig på ett visst sätt (jfr Klein 2006:15ff). Den diskursteo-

retiska analysmetoden kan inordnas i en hermeneutisk tolkningstradition 

som söker meningen genom relationen mellan delarna och helheten. Avgö-

rande för diskursteorin är att den sociala världen är multipel och heterogen. 

Den är aldrig tillräcklig i sig själv, utan definieras genom sin ”konstitutiva 

utsida” (Howarth 2005:320). Det betyder att alla identiteter får sin mening 

genom det som exkluderas och genom den hierarkiska relation som upprättas 

mellan det inkluderade och det exkluderade. I avhandlingen undersöker jag 

vilka identifikationer de intervjuade ger uttryck för genom att analysera vad 

de exkluderar och inkluderar i sina enskilda uttalanden. 

Jag vill förtydliga analysprocessen genom att ge ett konkret exempel på 

hur jag gått tillväga: En intervjuperson berättar att hennes hemstad var en 

blomstrande stad när hon växte upp, men att den nu delvis håller på att rivas 

eftersom många flyttar därifrån på grund av arbetslöshet. Jag analyserar utta-
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landet genom att ställa frågor såsom: Vilka diskurser om husen som byggdes 

och nu rivs, om arbete och arbetslöshet, individ och kollektiv, socialism och 

kapitalism, modernitet och postmodernitet förhåller hon sig till? Hur kopplas 

olika kategorier och diskurser till varandra? Utifrån ett uttalande försöker jag 

alltså att ringa in en rad diskurser som personen förhåller sig till implicit och 

explicit. Jag frågar också vilka identifikationer personen ger uttryck för: 

Vilka är ”vi” respektive ”de” i uttalandet? Vad är markerat respektive omar-

kerat? För att kunna besvara frågorna sätts uttalandet i relation till resten av 

intervjun, till de andra intervjuerna och till diskurser utanför intervjun. 

I kontextualiseringen av intervjumaterialet har jag använt de andra mate-

rialkategorierna, det vill säga mina observationer av människor, samtal och 

miljöer i fält, nyhetsrapportering och debatter i media, skönlitteratur och 

film, besök på museer och vetenskaplig litteratur som behandlar DDR och 

Tysklands enande. Ibland har jag funnit det meningsfullt att analysera dessa 

explicit i avhandlingstexten, men oftare har de varit en del av den implicita 

analysen. Detta har jag gjort för att bereda intervjupersonerna så stor plats 

som möjligt. Dels är detta en förutsättning för att göra komplexiteten och 

heterogeniteten i deras berättelser rättvisa. Dels är det här jag kan tillföra 

forskningsfältet mest, både empiriskt genom att låta människors specifika 

erfarenheter komma till tals, men även analytiskt genom att jag kan fördjupa 

mig i identifikationsprocesserna. 

I praktiken är analysarbetet inte en så strukturerad process som beskrivits 

ovan. Jag har rört mig mellan de olika delarna av materialet och mellan de 

olika delarna av avhandlingstexten. Inte heller kan den del av analysen där 

materialet bryts ned skiljas från den del där tolkning sker. Snarare bidrar 

dessa båda processer hela tiden till varandra så att tolkningen är beroende av 

den uppdelning jag gjort och uppdelningen är ett resultat av de tolkningar jag 

gör. Hela analysprocessen, liksom den framväxande och färdiga avhand-

lingstexten, måste alltså förstås som en artikulation i sig, där jag som forska-

re är med om att fixera och lösa upp mening genom att identifiera och kopp-

la signifikanter till varandra på ett specifikt sätt (Howarth 2005:321). Det är 

min förhoppning att ovanstående avsnitt och det sätt på vilket de analytiska 

delarna är skrivna ska bidra till genomskinligheten i den artikulatoriska prak-

tik som detta forskningsprojekt utgör. 

Forskningssammanhang 

Avhandlingen är ett bidrag till kulturanalytisk forskning om identifikations-

processer och transformationsprocesser.  I studiet av nationella identiteter 

och postsocialistiska omvandlingar i det förenade Tyskland kan forsknings-

områdena befrukta varandra och på så sätt bidra med nya kunskaper om både 

samtida identitetskonstruktioner och radikala samhällsförändringar. 
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Identifikationsprocesser 

Forskning kring identitet, identifikation och subjektskonstituering utgör väl 

etablerade fält inom etnologi. Intresset har riktats mot människans sätt att 

förstå och gestalta sig själv i relation till sin omvärld. Ofta har detta utfors-

kats ur ett vardagsnära perspektiv och med människors egna självförståelser 

i fokus. Det finns även studier som snarare intresserat sig för hur människor 

tillskrivs identiteter, inordnas i grupper och kategoriseras på olika sätt. Oav-

sett fokus finns det oftast en gemensam utgångspunkt i att dessa processer 

inte fungerar oberoende av varandra, utan är varandras förutsättningar (se 

Alsmark 1997, Pripp 2001, Schneider 2001). Hos de flesta etnologiska fors-

kare finns även en uttalad vilja att belysa komplexiteten i identitetsskapan-

det. Här har det ofta handlat om att visa hur människor har en mängd syn-

krona identiteter, samt att dessa är relationella och varierar från en situation 

till en annan (se t.ex. Pripp 2001). Andra anlägger ett diakront perspektiv, 

som fokuserar hur identiteter förändras över tid och tar sig uttryck på olika 

arenor och i skiftande praktiker (se t.ex. Ehn, Frykman & Löfgren 1993). I 

etnologisk anda förenar jag dessa båda perspektiv. Fokus ligger dock på det 

synkrona och på vilken roll det förflutna spelar i samtida identifikationspro-

cesser. 

Studiet av identitetsskapande omfattar analyser av inkludering och exklu-

dering på en mängd områden såsom nation, etnicitet, kön, sexualitet och 

klass. Ofta anläggs ett intersektionellt perspektiv då flera olika kategorise-

ringspraktiker studeras i relation till varandra (se t.ex. Farahani 2007, Linde-

löf 2006). Som framgått av teoriavsnittet skriver jag in mig i denna tradition 

när jag studerar hur Öst och Väst blir till meningsfulla kategorier genom att 

sättas i relation till andra kategorier. Eftersom mitt fokus ligger på nationellt 

identitetsskapande så som det tar sig uttryck i förhållande till  markerade 

grupper, redogör jag för den forskning som anknyter till liknande processer. 

Beatriz Lindqvist (1991) och Marja Ågren (2006) analyserar i sina studier 

om chilenska respektive finska migranter i Sverige betydelser av det ”icke-

svenska” ursprunget i en svensk kontext. Deras sätt att problematisera det 

förflutnas roll i den nya kontexten och hur detta kan utgöra både en tillgång 

och en belastning, ligger i linje med mitt sätt att analysera betydelsen av att 

ha ett ursprung i DDR i det förenade Tyskland. Oscar Pripps (2001) studie 

om assyriska och syrianska företagare i Södertälje anknyter också till mitt 

forskningsämne, då den tematiserar dessas strategier att hantera tillskrivna 

identiteter och förhålla sig till ”tunga diskurser” om vilka de är. I Fataneh 

Farahanis avhandling Diasporic Narratives of Sexuality. Identity Formation 

among Iranian-Swedish Women (2007) vill jag särskilt lyfta fram det stän-

digt närvarande maktperspektivet, liksom hennes tillämpning av diasporabe-

greppet.  Hennes utgångspunkt att diasporan har verkningar, inte bara för 

dem som lever i den, utan även för den kontext i vilken den äger rum, har 

varit av betydelse för mitt sätt att tänka kring det östtyska i det förenade 
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Tyskland. Jag har dock valt att använda mig av begreppet dislokation, efter-

som östtyskarna ofta bytt kontext utan att själva förflytta sig. Karin S. Linde-

löfs (2006) och Katarzyna Wolanik Boströms (2005) avhandlingar om iden-

titetsskapande i Polen ingår också i detta forskningsfält, men kommer att 

behandlas i avsnittet Postsocialistiska studier. 

Nationellt identitetsskapande är centralt även inom tysk Volkskun-

de/Europäische Ethnologie (se Binder, Kaschuba & Niedermüller (red.) 

2001). Etnologen Jens Schneiders studie Deutsch sein. Das Eigene, das 

Fremde und die Vergangenheit im Selbstbild des Vereinten Deutschland 

(2001) studerar hur tyskhet skapas av en politisk och kulturell elit, framför-

allt i relation till dem som definieras som ”icke-tyskar”. Av särskilt intresse i 

det här sammanhanget är de delar där han diskuterar relationen mellan öst- 

och västtyskar som en del av nationsskapandet efter Tysklands enande. An-

tologin After Unity. Reconfiguring German Identities (Jarausch (red.). 1997) 

tematiserar nationellt identitetsskapande efter Tysklands enande ur en rad 

perspektiv, såsom de nya relationerna mellan öst- och västtyskar, omtolk-

ningar av historien och olika förståelser av kön i Öst och Väst. Liknande 

frågor belyses i East German distinctiveness in a unified Germany (Grix & 

Cooke (red.) 2002). Författarnas problematisering av östtyskarnas anpass-

ning till Väst, deras nuvarande ställning som ”andra klassens medborgare”, 

samt hur öst- och västtyskar utgör varandras Andra i det förenade Tyskland 

ligger nära mitt eget forskningsfokus och angreppssätt. Sociologen Wolf-

gang Engler har också intresserat sig för östtysk identitet, både så som den 

tog sig uttryck i DDR (1999) och hur den transformeras i mötet med Väst 

efter 1990 (2002). 

Ytterligare ett område som relaterar till den här studiens problemställning 

är den historiska och kulturanalytiska forskning som problematiserar hur 

minnet av DDR och historieskrivningen hanteras i det förenade Tyskland (se 

t.ex. Jarausch & Geyer 2003, McAdams 2001, Sabrow m.fl. 2007). I nära 

anknytning till forskningen om minne och historieskrivning befinner sig den 

”Ostalgieforskning” som tematiserar den nostalgi som riktas mot DDR som 

helhet och mot föremål från DDR i synnerhet (se t.ex. Ahbe 2005, Berdahl 

1999b, Cooke 2005, Neller 2006). Dessa studier har spelat en avgörande roll 

då det gäller att kontextualisera intervjupersonernas utsagor kring dessa lad-

dade frågor. 

Transformationsprocesser 

Begreppet transformation är väl etablerat inom svensk etnologi. Medan den 

tidiga etnologin och folklivsforskningen såg moderniseringen av samhället 

som en uppmaning att dokumentera det som betraktades som traditionellt 

innan det försvann, har etnologin under de senaste decennierna snarare sett 

transformationerna som en utgångspunkt för att problematisera kulturella 

processer och identiteter. Åke Dauns studie om invånarna i Båtskärsnäs stra-
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tegier i förhållande till industrinedläggelsen på orten (1969) kan ses som 

banbrytande på området. Jonas Frykman och Orvar Löfgren har i Den kulti-

verade människan (1979) visat hur borgerliga, kulturella föreställningar och 

praktiker tog form i kontrast mot det som definierades som allmoge- och 

arbetarkultur under moderniseringen av Sverige. Mats Lindqvist tematiserar 

i Klasskamrater (1994) arbetarnas kulturella formering i brytpunkten mellan 

förmodernt samhälle och industrisamhälle. Birgitta Svenssons genealogiska 

studie av tattarna (1993) visar både hur tattarna som grupp avgränsats och 

formerats över tid, liksom vad de avskiljande praktikerna kan säga om för-

ändringar i det svenska samhället. 

Dessa studier tar, med undantag för Dauns studie, omvandlingen från 

förmodernt till modernt samhälle som utgångspunkt för att problematisera 

moderniteten. På samma sätt har under senare år en rad forskare studerat 

omvandlingen från modernt till senmodernt/postmodernt samhälle för att på 

så vis synliggöra kulturella föreställningar och kategoriseringar i sin samtid. 

Här har fokus dels legat på identiteters alltmer fragmentiserade och estetise-

rade karaktär, dels på de ekonomiska och politiska omvälvningar som ofta 

går under beteckningen ”globalisering” (se t.ex. Bauman 2000, Featherstone 

1994, Lindqvist 2001, Lindqvist & Lindqvist 2008, Sennett 2000 & 2007). 

Jag skriver alltså in mig i en etnologisk forskningstradition där radikala sam-

hällsförändringar är intressanta, inte bara i sig själva, utan också som ett sätt 

att synliggöra kontingensen i dagens samhälle. 

Tysklands enande har gett upphov till en mängd forskning som tematise-

rar denna transformationsprocess. Jag vill särskilt lyfta fram tre antropolo-

giska studier som följer själva omvandlingen från två tyska stater till en ur 

ett vardagsnära perspektiv: Where the World Ended. Re-Unification and 

Identity in the German Borderland (Berdahl 1999a), Belonging in the two 

Berlins. Kin, state, nation (Borneman 1992) och Disenchantment with Mar-

ket Economy. East Germans and Western Capitalism (Müller 2007). Med 

sina nedslag i en tysk-tysk gränsstad, Öst- och Väst-Berlin, samt tre östtyska 

företag fokuserar de hur vardagliga praktiker, positioner och materiella ting 

transformeras och får nya betydelser. 

Till de studier som följt själva enandet hör också den sociologiska longi-

tudinella studie som tog sin början före DDR:s upplösning och som fortsatt i 

det förenade Tyskland. I Einheitslust und Einheitsfrust följer Hendrik Berth, 

Peter Förster, Elmar Brähler & Yve Stöbel-Richter (2007) 500 personer från 

Sachsen mellan åren 1987 och 2006. Den undersökta gruppen var 16-17 år 

vid DDR:s upplösning. Boken behandlar teman som arbetslöshet, familje-

bildning, migration från östra till västra Tyskland samt hur besvikelsen över 

det socialistiska systemet förbytts i oro för framtiden. Den skiljer sig från 

min forskning genom att den bygger på standardiserade frågor om upplevd 

livssituation och inställningar till omvärlden. Studien är dock högst relevant 

för min avhandling då den fokuserar samma åldersgrupp som jag och ställer 

liknande frågor. En annan antologi med ett kvantitativt angreppssätt är Bet-
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ween Hope and Fear. Everyday Life in Post-Unification East Germany: A 

Case Study of Leipzig (Kolinsky (red.) 1995). Här belyser olika forskare 

omvandlingarna ur ett vardagsnära perspektiv. Fokus ligger på ekonomiska, 

politiska och civila transformationsprocesser, samt hur dessa påverkat olika 

grupper, såsom unga, äldre och kvinnor.  

Postsocialistiska studier 

Ett forskningsfält som kan inordnas i transformationsforskningen, och som 

naturligtvis är särskilt relevant för den här avhandlingen, är den stora mängd 

postsocialistiska studier som följt på de socialistiska regimernas fall i Öst- 

och Centraleuropa och på Sovjetunionens upplösning. Fältet är mångdisci-

plinärt och omfattar en rad olika riktningar. Jag kommer här att behandla 

delar av den forskning som problematiserar hur dessa omvandlingar ger 

upphov till nya identiteter och kulturella praktiker. 

Antologin Uncertain Transition. Ethnographies of Change in the Postso-

cialist World (Burawoy & Verdery (red.) 1999) efterlyser ett vardagsnära 

perspektiv i forskningen av postsocialistiska processer. Endast så kan vi 

komma åt komplexiteten och ambivalensen och problematisera relationen 

mellan det globala och det lokala, mellan mikro och makro samt mellan in-

stitutioner och andra aktörer i omvandlingarna (1999:6f). Jag delar författar-

nas utgångspunkt, att de globala förändringar som de socialistiska regimer-

nas fall i Öst- och Centraleuropa innebär måste belysas utifrån de människor 

som omfattas av förändringarna. Over the Wall/After the Fall. Post-

Communist Cultures through an East-West Gaze (Forrester, Zaborowska & 

Gapova (red.) 2004) är också en antologi som tematiserar postsocialistiska 

processer genom olika vardagsnära nedslag. Här ligger fokus på mötet mel-

lan Öst och Väst. Författarnas postkoloniala perspektiv ligger nära mitt eget, 

då de inte ser de postsocialistiska transformationerna som något som bara 

berör de tidigare socialistiska staterna, utan som något som även påverkar 

Västs roll och självbild. 

I Representations on the Margins of Europe. Politics and Identities in the 

Baltic and South Caucasian States diskuterar Tsypylma Darieva och Wolf-

gang Kaschuba m.fl. (2007) huruvida dessa länder är att betrakta som Euro-

pas ”nya Orient”. Även här ligger alltså fokus på de nya gränsdragningar 

mellan Öst och Väst som de postsocialistiska transformationsprocesserna 

innebär. Författarna definierar dessa ”nya” nationella identiteters ställning 

som in between i betydelsen att de lämnat den forna sovjetiska tillhörigheten, 

men ännu inte har ”ankommit” i den ”europeiska” framtiden (2007:15). Det-

ta perspektiv tillämpas även i min studie av Tysklands enande. På samma 

sätt som de baltiska staterna och södra Kaukasus kan östtyskarna ses som in 

between.  De är en del av den tyska nationella gemenskapen, men är det inte 

på samma självklara sätt som västtyskarna. I förhållande till Polen kan de 

uppfattas som Väst, men i förhållande till västtyskarna kan de framstå som 
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Öst. Med detta konstruktivistiska perspektiv är gränsen för vem som har 

”ankommit” och vem som ännu inte har gjort det flytande. 

Postsocialistiska studier har på senare år blivit ett forskningsfält även 

inom svensk etnologi. Av särskilt intresse för den här avhandlingen är den 

forskning som tematiserar transformations- och identifikationsprocesser. Hit 

hör Katarzyna Wolanik Boströms avhandling om välutbildade polackers 

berättelser om sig själva i relation till det socialistiska och postsocialistiska 

Polen (2005), liksom Karin S. Lindelöfs avhandling om unga kvinnors köns- 

och normalitetsskapande i transitionens Polen (2006). Re-inventing the Na-

tion. Multidisciplinary Perspectives on the Construction of Latvian National 

Identity (Lindqvist (red.) 2003) tematiserar nationellt identitetsskapande ur 

ett både pre- och ett postsocialistiskt perspektiv. Fredrika Björklunds och 

Beatriz Lindqvists respektive bidrag om identitetsskapande i skolan och 

Mats Lindqvists bidrag om den folkloristiska rörelsens roll i återskapandet 

av nationen har särskild relevans i det här sammanhanget. De problematise-

rar kontinuitet och diskontinuitet mellan det sovjetiska och det postsovjetiska 

Lettland. Med sin studie om barnboksproduktion i det postsovjetiska Lett-

land visar Makiko Kanematsu (2009) hur samhällssystemets omvandling 

påverkar det kulturella på ett konkret sätt. Även här står människors sätt att 

förhålla sig till det gamla, socialistiska systemet och det nya, kapitalistiska 

Väst i centrum. Ovan nämnda studier har utgjort en viktig möjlighet att jäm-

föra identitetsskapande i olika postsocialistiska kontexter. Likheterna och 

skillnaderna har lett mig vidare i analysen och hjälpt mig att se vad som är 

specifikt för den tyska kontexten. Samtidigt har de bidragit till att sätta in de 

postsocialistiska processerna i större sammanhang som tematiserar över-

gången från modernt till senmodernt samhälle. 

Beatriz Lindqvist & Mats Lindqvist har även utvecklat det globala per-

spektivet på postsocialistiska omvandlingar i boken När kunden är kung. 

Effekter av en transnationell ekonomi (2008). Här ligger fokus på vardagliga 

effekter av ekonomiska transformationer på båda sidor om Östersjön. Ut-

gångspunkten är att Öst och Väst, eller postsocialism och neokapitalism, inte 

kan förstås var för sig. De måste studeras som en helhet, där de olika delarna 

intar olika positioner i en asymmetrisk relation. Denna asymmetri står även i 

fokus i Agnes Ers (2006) avhandling om ett svenskt biståndsprojekt i Rumä-

nien. Genom att anlägga ett postkolonialt perspektiv på Västeuropas bistånd 

till det postsocialistiska Östeuropa lyfter hon fram den hierarkiska relationen 

då ”universella” värden som ”mänsklighet” ska överföras från den ena till 

den andra. Jag delar dessa studiers ambitioner att, ur ett människonära per-

spektiv, fånga vilka nya asymmetrier de socialistiska regimernas fall ger 

upphov till. Ovan nämnda forskare har, förutom att bidra med teoretiska 

perspektiv och empiriska jämförelsemöjligheter i en postsocialistisk forsk-

ningskontext, dessutom till stor del utgjort den miljö i vilken denna avhand-

ling har tillkommit. 
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Avhandlingens disposition 

Avhandlingens disposition är kronologisk såtillvida att den tar sin början i 

berättelserna om barndomens DDR, via skildringar av murens fall till analy-

ser av hur de intervjuade förstår sig själva i förhållande till det förenade 

Tyskland. Den är dock också tematisk såtillvida att de olika tidsavsnitten är 

indelade i flera kapitel som vart och ett berör särskilda aspekter av identitets-

skapandet i relation till berättelser om DDR respektive dagens Tyskland. 

Kapitel 2 handlar således om hur materiella aspekter av livet i DDR uttrycks 

i intervjuerna. Här behandlar jag hur intervjupersonerna berättar om boende, 

vardagliga föremål, varuutbud samt hur de förhåller sig till samtida diskurser 

om det materiella livet i DDR. I centrum för analysen står moderniteten och 

de olika modernitetsprojekt som DDR och BRD kan sägas representera. 

Kapitel 3 innehåller berättelser om skolan, barn- och ungdomsorganisatio-

nerna samt säkerhetstjänsten i DDR. Här tematiseras hur de intervjuade för-

håller sig till diskurser om disciplinering och motstånd i relation till institu-

tioner som kan ses som ett uttryck för det moderna samhället i allmänhet och 

för den repressiva statssocialismen i synnerhet. Kapitel 4 behandlar händel-

serna i DDR 1989-1990. I centrum för analysen står vilka olika innebörder 

de intervjuade lägger i die Wende, samt hur de positionerar sig själva i för-

hållande till Tysklands enande. Följande kapitel tematiserar olika aspekter av 

livet i det förenade Tyskland. Nya betydelser av platser och föremål samt 

anpassningar till konsumtionssamhället behandlas i kapitel 5. Kapitel 6 fo-

kuserar omvandlingar i skolan och i yrkeslivet. I kapitel 7 tematiseras inter-

vjupersonernas identifikationer i det senmoderna samhället, med dess ökade 

individualisering, flexibilitet och osäkerhet. Slutligen innehåller kapitel 8 en 

sammanfattande diskussion. 
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Kapitel 2: Det moderna DDR 

Det råder oenighet inom forskarsamhället när det gäller frågan om de socia-

listiska staterna, så som de tog sig uttryck i Öst- och Centraleuropa under 

senare delen av 1900-talet, ska definieras som moderna samhällen eller inte. 

Medan några vill koppla modernitetsdefinitionen till västerländsk kapitalism, 

demokrati och masskonsumtion, finns det andra som ser industrialisering 

och människans tro på framsteg som avgörande kriterier. Med den senare 

definitionen utgjorde de socialistiska samhällena ett alternativ, eller ur ett 

socialistiskt perspektiv en högre, form av modernitet (Bauman 1991, Pence 

& Betts 2008, Petrov 2006). I detta kapitel analyserar jag hur de intervjuade 

förhåller sig till olika aspekter av moderniteten när de berättar om livet i 

DDR. 

Intervjupersonernas berättelser är starkt präglade av att berättandet sker i 

en diskursiv kontext som på ett genomgripande sätt skiljer sig från den som 

de intervjuade vuxit upp i. Deras barndom utspelade sig i den ”realexisteran-

de socialismens” DDR, medan deras tillbakablickande sker utifrån ett post-

socialistiskt och enat Tyskland. Dislokationen utgör ofta berättelsernas nav 

genom att dåvarande och nuvarande förhållanden kontrasteras mot varandra. 

Det är inte bara socialismen som har kommit att revideras i och med de soci-

alistiska regimernas fall. Även modernitetsprojektet som sådant har kommit 

att ifrågasättas (Bauman 1992, Lyotard 1993). Intervjuerna kan ses som spe-

cifika eftersom de organiseras kring samhällsförändringar som är extrema till 

sin karaktär och omfattning. Samtidigt ingår de i en mer allmän revidering 

av det moderna projektet som hela Västvärlden genomgår sedan ett par de-

cennier tillbaka. 

Nybyggarbarn 

Under mottot ”bättre, snabbare, billigare” försökte man i efterkrigstidens 

DDR att bygga bort den skriande bostadsbristen och modernisera bostadsbe-

ståndet. I början av 1970-talet, då Erich Honecker efterträtt Walter Ulbricht 

som SED:s (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) generalsekreterare, 

initierades ett projekt för lägenhetsbyggande i DDR med målet att råda bot 

på bostadsbristen fram till 1990. Lösningen blev en helt förstatligad och 

industrialiserad bostadsproduktion, som resulterade i prefabricerade hyres-

hus som kom att bilda nya, stora stadsdelar. Under 1970- och 1980-talen 
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producerades nästan 2 miljoner lägenheter (Meggle 2004). Flertalet av de 

personer jag har intervjuat är uppvuxna i den här typen av bostadsområden, 

vilket är föga förvånande med tanke på att de är födda på 1970-talet och att 

dessa lägenheter till stor del kom att bebos av barnfamiljer. När de berättar 

om sin uppväxt förhåller de sig ofta till den form av boende de vuxit upp i. 

Positioneringen kan ta sig uttryck redan i ordvalet, då det på tyska finns två 

benämningar på denna typ av byggnation. Neubau är den term som användes 

officiellt i DDR och betyder ”nybygge”, medan Plattenbau är den term som, 

enligt min bedömning, används i tysk media idag. Den senare termen fram-

häver att husen prefabricerats och att ”plattorna” monterats utan att man 

gjort något för att försöka dölja skarvarna. Båda termerna – Neubau och 

Plattenbau – används av intervjupersonerna, inte sällan av en och samma 

person. 

Franz är uppvuxen i en av Berlins förorter. Då vi talar om var han bodde 

som barn säger han: Ich bin so ein Neubaukind, also so ein Plattenbau, vil-

ket översatt blir ungefär: ”Jag är ett sånt här nybyggarbarn, alltså ett sånt här 

miljonprogram.” Han använder alltså verbet är istället för bodde och det 

sammansatta ordet nybyggarbarn, vilket tyder på att dessa kan betraktas som 

ett särskilt slags barn och att deras uppväxtmiljö har återverkningar fram till 

idag. Därefter ”översätter” han denna term till den idag mer brukliga, „also 

so ein Plattenbau“. Genom att använda de två begreppen förhåller han sig 

till två olika diskurser om själva husen, men också till två olika diskurser om 

DDR. Det tycks som om han identifierar sig mest med det första, medan det 

andra snarare utgör en förklaring utifrån dagens perspektiv och språkbruk. 

Plattenbausiedlung kan jämföras med den svenska termen ”miljonpro-

gramsområde” och har i likhet med denna term ofta negativa konnotationer 

(jfr Ristilammi 1999). De en gång så moderna husen har inte bara laddats om 

i ljuset av sen/postmoderniteten utan har också förflyttats från en socialistisk 

till en postsocialistisk kontext. Detta innebär dels en ökad boendedifferentie-

ring, eftersom de ökade löneskillnaderna innebär att de som har råd flyttar 

från dessa områden till enfamiljshus eller till gamla hus som renoverats.  I 

västliga media har husen beskrivits som alienerande massbostadsområden 

(Meggle 2004:172). I den här processen har de prefabricerade husen blivit 

till ett kännetecken för DDR. Detta är något som det privata DDR-museet i 

Berlin gjort en poäng av. Så här presenterar de sin utställning på museets 

hemsida: 

Utställningen är en Plattenbausiedlung i miniatyr. Utställningsmontrarna ut-
görs av kvarter av lägenhetsserien 70, DDR:s typiska Plattenbausystem. Det-
ta dockskåp, som det är möjligt att gå in i, verkar först irriterande på grund av 
dess ovanliga format. Det skapar dock ett autentiskt intryck av sina förebil-
ders gråa värld. Det som först verkar trist och monotont visar sig vid närmare 
beskådan bara vara ett hölje för en levande vardagskultur. Dessa Platten är 
både rumsavdelare och vitrinskåp, som tillåter besökarna att aktivt titta in i 
deras inre och privata. Filmer, medier, lådor, dörrar och vitriner med utställ-
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ningsföremål och modeller berättar historier från en förfluten stat. (DDR-
Museums webbsida>Ausstellung>Gestaltung, [2007-10-02])10 

Hela utställningen kretsar kring ”DDR:s typiska Plattenbau-System”, efter-

som montrarna utgör modeller av hyreshusen. DDR:s modernitetsprojekt 

materialiserades i dessa byggnader och utgjorde de diskursiva ramarna för 

miljontals DDR-medborgares liv. Genom att inordnas bland andra föremål 

från DDR, såsom en Trabant, avlyssningsutrustning och vardagsrumsinred-

ning materialiserar modellerna i utställningen diskursen om DDR ur dagens 

perspektiv och utgör de diskursiva ramarna för besökarnas förståelser av en 

försvunnen värld. Att det finns liknande bostadsområden i det före detta 

Västtyskland och i andra länder, om än inte i samma omfattning och med en 

något större variation, är inget som tematiseras. 

Både modellerna och deras innehåll får sin betydelse genom att de bildar 

berättelser om en stat som inte längre finns. Plattenbau blir identiskt med 

DDR och DDR blir identiskt med Plattenbau. Därmed blir det havererade 

modernitetsprojektet, liksom dess vardagskultur, något som förläggs till det 

havererade DDR. Detta trots att många av dessa hus finns kvar och bebos av 

människor än idag och alltså utgör en del av den fysiska miljön i det förena-

de Tyskland. Medan en del av dem fortfarande har sitt ursprungliga utseen-

de, det vill säga grov, grå puts och de synliga skarvarna mellan byggelemen-

ten, har andra områden renoverats. Intressant nog är även de nya fasaderna 

påfallande konforma i sitt estetiska uttryck. På mina resor genom östra Tysk-

land utgjorde de nyrenoverade områdena, numera med slät puts i pastellfär-

ger med geometriska figurer i kontrasterande pastellfärger på gavlarna ett 

återkommande inslag i stadsbilden.  

Etnologen Per-Markku Ristilammi har i sin studie Rosengård och den 

svarta poesin pekat på boendets betydelse i identitetsskapandet. När omgiv-

ningens bilder av ett bostadsområde eller en bostadsform är negativa, blir det 

faktum att man härstammar från ett sådant område stigmatiserande. Boendet 

blir då till ett reducerande kännetecken (Ristilammi 1999:18). Intervjuperso-

nerna både ifrågasätter och bekräftar den negativa diskursen om dessa bo-

stadsområden samt att de identifieras med DDR. Andrea, som är uppvuxen i 

en mindre stad i Brandenburg, beskriver sin uppväxtmiljö i mycket positiva 

ordalag: 

                                                      
10 Die Ausstellung ist eine Plattenbausiedlung im Kleinen. Die Ausstellungsmöbel sind 
Wohnblöcke der Wohnungsbauserie 70, dem typischen Plattenbau-System der DDR. Diese 
begehbare Puppenstube scheint zunächst durch ihren ungewöhnlichen Maßstab irritierend, 
schafft aber einen authentischen Eindruck von der grauen Welt ihrer Vorbilder. Was auf den 
ersten Eindruck trist und monoton wirkt, ist bei näherer Betrachtung nur Hülle für eine leben-
dige Alltagskultur. Die Platten sind Raumteiler und Vitrinenschränke zugleich, die mit der 
Benutzung durch Besucher Einblicke in ihr Inneres und Privates erlauben. Filme, Medien, 
Schubläden, Türen und Vitrinen mit Exponaten und Modellen erzählen Geschichten aus 
einem vergangenen Staat. (DDR-Museums webbsida>Ausstellung>Gestaltung, [2007-10-02])  
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När jag föddes bodde mina föräldrar fortfarande hos mina far-/morföräldrar. 
De hade en ganska stor lägenhet med fem rum i ett äldre hus. Och ett rum 
hade mina föräldrar tills jag var ett halvt år, och sedan fick de en lägenhet i en 
mycket fin Neubauviertel (nybyggt kvarter) som just höll på att byggas, och 
där bodde väldigt många unga familjer med sina barn. Volks-Kultur-Park het-
te gatan. [---] Det var väldigt fint planerat i bostadsområdet. Alltså det var 
ännu inte för många Neubauten (nybyggda hus) och väldigt mycket grönt, 
området låg precis vid skogen. Där hade vi egentligen en ganska fin barn-
dom.

11
 

Andreas skildring ligger i linje med den nya gatans namn, ”Folkkulturpar-

ken”. Här uppstod en ny gemenskap mellan de många nyinflyttade unga 

familjerna, åtminstone mellan deras barn. Visserligen var de fortfarande 

trångbodda. Som enbarnsfamilj hade de bara rätt till en tvårumslägenhet, 

men det gjorde inte så mycket enligt Andrea, eftersom barnen ändå mest var 

ute och lekte. Andrea ifrågasätter implicit dagens dominerande diskurs om 

de nybyggda områdena som grå och trista. Istället framhäver hon områdets 

natursköna läge och dess fina planering. När hon konstaterar att ”där hade vi 

egentligen en ganska fin barndom” konstruerar hon, liksom Franz ovan, en 

generation av nybyggarbarn som hon identifierar sig med och gör sig till 

språkrör för. Jag tolkar poängterandet av att denna barndom var ganska fin 

som att Andrea medvetet förhåller sig till en ”tung diskurs” (jfr Pripp 

2001:100), där Plattenbau och en bra barndom uppfattas som en motsätt-

ning. 

Inge talar på ett liknande sätt om sin barndomsstad Hoyerswerda. Den be-

stod nästan uteslutande av prefabricerade hyreshus som byggts för att bereda 

plats åt arbetarna på brunkolsbrotten och kraftverken i området. På DDR-

tiden var Hoyerswerda en förebildsstad, enligt Inge, just därför att den fun-

gerade så bra. ”Alltså när jag föddes, 1977, var det en blomstrande stad. Det 

var riktigt mycket på gång och alla hade jobb i princip”
12

, menar hon. I Inges 

positiva skildring av vad hon kallar Plattenbausiedlung kopplas bostadsfor-

men till det dåtida Hoyerswerda i egenskap av arbetarstad. Denna beskriv-

ning måste förstås i förhållande till hur staden ser ut idag. Brunkolsindustrin 

har decimerats och effektiviserats, vilket lett till att 100 000 till 150 000 ar-

betstillfällen försvunnit i regionen. 46 % av befolkningen, däribland många 

unga, har flyttat därifrån, vilket lett till att en stor del av de hus som byggdes 

                                                      
11 Als ich halt geboren bin, da haben meine Eltern erst mal noch bei meinen Großeltern ge-
wohnt. Die hatten eine ziemlich große Altbauwohnung mit fünf Zimmern, und ein Zimmer 
hatten meine Eltern so zu sagen bis ich ein halbes Jahr alt war und dann haben sie eine Woh-
nung in einem ganz tollen Neubauviertel bekommen, was ganz neu hochgezogen wurde und 
da wohnten ganz viele jungen Familien mit ihren Kindern. Nannte sich ‚Volks-Kultur-Park„, 
die Straße. [---] Das war ganz schön angelegt in dem Wohnkomplex. Also waren noch nicht 
zu viele Neubauten und sehr viel grün, das war direkt am Wald gelegen die Siedlung. Also da 
hatten wir eigentlich eine ziemlich schöne Kindheit. 
12 „Also, als ich geboren wurde, 1977, da war das eine blühende Stadt, also da war richtig viel 
los, hatten alle Arbeit im Grunde.” 
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under 1960- och 1970-talen har rivits (Hoyerswerdas webbsi-

da>Stadtportät>Stadtbild>Geschichte [2009-11-06]). 

I det postindustriella samhället får husen alltså en ny laddning. Detta be-

ror inte bara på att det inte finns många industriarbetare att fylla dem med. 

Själva byggnationssättet, att framställa en ofantlig mängd likadana hus på 

industriell väg, ifrågasätts också. Stephan berättar att hans familj flyttade 

från en del av Karl-Marx-Stadt till en annan då de fick en lägenhet som ”ut-

ifrån dåvarande förhållanden var perfekt”. 

Alltså det var en typisk Grossplattenwohnung (ung. miljonprogramslägen-
het), visserligen med ett väldigt fint läge, för från ena sidan av lägenheten ser 
man ut över Chemnitz, alltså man ser staden i dalgången. Det ser väldigt 
vackert ut. Och från andra sidan har man utsikt över bergen (Erzgebirge). Ut-
sikten där uppifrån var mycket, mycket vacker men… Ja, och lägenheten var 
relativt nybyggd på den tiden och allting fungerade och det fanns jättevarmt 
vatten och allt fungerade. Det fanns hiss. Och på den tiden var det mycket ef-
tertraktat, de här lägenheterna var mycket eftertraktade. Idag skulle man inte 
flytta till de här lägenheterna därför att de är livlösa helt enkelt. Du känner ju 
till dem. Det är de här, alltså fruktansvärt. Det spelar ingen roll hur mycket 
färg man använder. De är likadana allihop. [---] Det är fruktansvärt. Jag vill 
inte bo där.

13
 

Sett i ljuset av ”dåvarande förhållanden”, sätter Stephan in bostadsområdet i 

en modernitetsdiskurs. Det blir en del av ett samhällsprojekt som hade till 

mål att skapa bättre levnadsförhållanden för alla medborgare. Här finns tyd-

liga paralleller till det svenska miljonprogrammet, som materialiserade 

drömmen om moderniteten och som gjorde det möjligt att lägga det gamla 

bakom sig och koncentrera sig på framtiden (Ristilammi 1999:61ff). Utifrån 

dagens perspektiv relativiserar Stephan dock modernitetsprojektet. Nu är det 

inte längre framsteget som står i förgrunden, utan konformiteten. Som an-

ledning till att man inte vill flytta dit idag anger han att husen är livlösa och 

identiska. ”Du känner ju till dem”, säger han, och appellerar till en underför-

stådd individualitetsdiskurs, där konformitet blir till något fult som begränsar 

individens fria val. Stephan är inte den ende som konstaterar att i dessa om-

råden vill han inte bo. Det som av flera skildras som en modern, harmonisk 

och socialt berikande uppväxtmiljö hör idag till de områden som samma 

personer väljer att inte bosätta sig i. Neubau förknippas med barndomens 

                                                      
13 Also, das ist so eine typische Großplattenwohnung gewesen, zwar sehr schön gelegen, weil 
man von der Hälfte der Wohnung über Chemnitz sehen kann, also man sieht die Stadt quasi 
wie in so einem Tal. Das sieht sehr schön aus. Und zur anderen Seite guckt man quasi stel-
lenweise ins Erzgebirge. Der Ausblick von oben da ist sehr, sehr toll gewesen aber... Ja, und 
die Wohnung die war damals relativ neu gebaut und es hat alles funktioniert und es gab su-
perwarmes Wasser und alles hat funktioniert. Es gab Aufzug und damals war das also sehr 
begehrt, diese Wohnungen waren sehr begehrt. Heute würde man in diese Wohnungen nicht 
mehr ziehen, weil die einfach leblos sind. Du kennst sie ja, das sind diese, also furchtbar. Da 
kann man mit Farbe noch so viel machen, die sind alle gleich. [---] Das ist furchtbar. Ich 
möchte da nicht wohnen. 
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DDR, men i en samtida kontext har husen även för de personer som vuxit 

upp i dem blivit Plattenbau. 

 
Renoverat Plattenbau-område i Marzahn utanför Berlin 2006. Foto: Sofi Gerber 

Några av de intervjuade ifrågasätter dock att DDR likställs med den här ty-

pen av byggnation. Steffi berättar att hon växte upp i ett enfamiljshus i en by 

på landet utanför Berlin. Hon konstaterar att det även på landsbygden fanns 

människor som bodde i Neubau, men att hon själv hade turen att få växa upp 

i ett enfamiljshus. Därmed reproducerar hon bilden av ett DDR som ställde 

upp femvåningshus till och med på landsbygden, liksom att den typen av 

boende inte är önskvärd. Samtidigt skriver hon själv ut sig ur den bilden 

genom att poängtera att den inte stämmer in på alla som vuxit upp i DDR. 
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Stephan menar att hans hemstad Chemnitz ofta får ikläda sig rollen av 

den typiska östtyska staden, inte minst därför att den på DDR-tiden fick 

namnet Karl-Marx-Stadt. Han ifrågasätter dock det som han uppfattar som 

västtyskars bild av staden. 

Jag hörde till exempel några västtyskar samtala vid ett grannbord – det hörs 
ju alltid, när västtyskar pratar vid grannbordet – och den ene sa att han hade 
varit i Chemnitz och att Chemnitz var så fruktansvärt för där finns det ju bara 
Großplatten, alltså de här typiska östtyska husen. Och det var helt enkelt en 
lögn. Alltså det här väldigt typiska [ohörbart], något väldigt platt som jag kan 
häva ur mig. Alla säger ‟Åhå, åhå, fruktansvärt!‟ Och på så vis var han kung 
för en liten stund, med hjälp av den här informationen som inte intresserar 
någon, som ingen ifrågasätter. Det är inte sant! Alltså om man tänker efter så 
har Chemnitz det största sammanhängande jugendstilkvarteret i hela Tysk-
land, som byggdes upp igen efter kriget.

14
 

I citatet ovan handlar det inte om att ladda om bilden av Plattenbau utan om 

att nyansera bilden av byggnationen i det före detta DDR. Stephan utmanar 

det som han uppfattar som västtyskarnas negativa bild av Öst genom att 

hävda att de inte vet och inte är intresserade av att veta hur det verkligen ser 

ut i Chemnitz. Mot deras ”falska” bilder ställer han bilden av ett Chemnitz 

som besitter Tysklands största rekonstruerade jugendstilkvarter. Genom att 

poängtera att man i DDR även rekonstruerat den bebyggelse som förstördes 

under kriget lyfter han fram en kontinuitet med ett presocialistiskt Tyskland. 

Äldre bebyggelse tycks, till skillnad från den som formgetts och byggts 

under den socialistiska tiden, utgöra ett gångbart kulturellt kapital i dagens 

Tyskland. Efter Tysklands enande har en rad historiska byggnader restaure-

rats, återuppbyggts eller planeras att återuppföras i före detta DDR. Det mest 

kända exemplet är återuppbyggnaden av Frauenkirche i Dresden, som bom-

bades av de allierade i andra världskrigets slutskede. Under DDR-tiden läm-

nades stenmassorna orörda i stadens centrum och förklarades som minnes-

märke. Under 1990-talet har kyrkan byggts upp i ursprungligt skick med 

hjälp av medel från privata finansiärer och den återinvigdes 2005 (Frauen-

kirche Dresden 2005). Ett annat exempel utgörs av striden kring Palast der 

Republik som byggdes i centrala Berlin på 1970-talet som säte för DDR:s 

Volkskammer och som kulturpalats. Det stängdes i september 1990 för att 

asbestsaneras. Redan då utbröt en diskussion om byggnadens framtid, som 

                                                      
14 Ich habe zum Beispiel mal ein Gespräch gehört von Westdeutschen am Nachbartisch – das 
hört man ja immer, wenn Westdeutsche am Nachbartisch reden – wo einer gesagt hat, er wäre 
in Chemnitz gewesen, und Chemnitz sei so furchtbar, denn da gibt's ja nur Großplatten, also 
diese typischen ostdeutschen Hochhäuser. Und das ist einfach eine Lüge gewesen, also so 
dieses, das ganz typische [unhörbar] was ganz plattes, was ich in die Runde werfen kann. Alle 
sagen ‚Uhu, uhu, furchtbar.„ Und damit war er gerade mal kurz der Chef, mit dieser Informa-
tion, die niemanden interessiert, die niemand hinterfragt. Das ist nicht wahr! Also, wenn man 
so was bedenkt hat Chemnitz das größte zusammenhängende Jugendstilviertel im ganzen 
Deutschland, das wieder aufgebaut wurde nach dem Krieg. 
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av ena sidan sågs som förorenad inte bara av asbest, utan även politiskt. 

Andra sidan hävdade att byggnaden framförallt använts som kulturpalats för 

vanligt folk, och att det var ett uttryck för den nya politiska elitens arrogans 

att vilja riva den. Efter mångåriga häftiga diskussioner har man beslutat att 

riva palatset (se avhandlingens framsida15). På platsen vill man istället åter-

uppföra Berliner Schloß, som sprängdes av DDR:s ledning på 1950-talet. 

Därmed elimineras en bit av DDR-historien ur centrala Berlin till förmån för 

en månghundraårig ”tysk” historia.16 

Att sätta en parentes kring den närmaste historien till förmån för iscensät-

tande av tidigare epoker är vanligt förekommande i det senmoderna samhäl-

let (se Gustafsson 2002a). I det före detta DDR, liksom i andra postsocialis-

tiska stater, får denna form av kontinuitetsskapande en särskild betydelse. 

Den blir ett sätt att undvika en oönskad del av historien. I Tyskland handlar 

det om att skapa en kontinuitet med en enad nation, där det nazistiska och 

det socialistiska förflutna utelämnas. För Stephan handlar det även om att 

hävda Östtysklands rättmätiga plats i denna nation. Etnologen Lotten Gus-

tafsson (2002b) har visat på liknande processer i Estland, där Tallins medel-

tida kulturarv framhävs, medan den sovjetiska tiden utelämnas. Detta blir ett 

sätt att ta avstånd från den tidigare ockupationsmakten och att visa samhö-

righet med Europa.  Etnologen Marie Sandberg har funnit samma slags om-

tolkning av historien i sin studie av den polsk-tyska gränsstaden Görlitz-

Zgorzelec. Nazitiden, andra världskriget, fördrivandena av tyskar från de 

polska områdena liksom den stängda gränsen mellan DDR och folkrepubli-

ken Polen tonas ned. Istället lyfts Schlesiens 1800-talshistoria fram som en 

tid av fredlig samexistens mellan tyskar och polacker, protestanter och kato-

liker (Sandberg 2009:101ff). Det finns alltså inte en motsättning mellan kon-

tinuitet och förändring utan dessa går hand i hand (Gustafsson 2002b:32, jfr 

Kaschuba 2001). I Tyskland, liksom i Estland och Polen, skapar iscensättan-

det av det gamla kontinuitet, men visar samtidigt på ett brott med det för-

gångna, det vill säga med nazitiden och med den socialistiska tiden. 

Konformitet och jämlikhet 

Det moderna samhället utmärks, både i den kapitalistiska och i den socialis-

tiska delen av världen, av en industrialiserad produktion av varor. Medan 

                                                      
15 På bilden på framsidan syns rivningen av Palast der Republik hösten 2006. Högst upp syns 
fortfarande delar av den bronsfärgade glasfasaden. I övrigt utgör byggnaden ett svårforcerat 
skelett av stål och betong. På Karl-Liebknecht-Straße passerar en ”trabantsafari”, en guidad 
tur där besökarna själva får framföra de uppiffade trabanterna. I bakgrunden syns DDR:s TV-
torn som under fotbolls-VM 2006 gjordes om till en fotboll i Deutsche Telekoms knallrosa 
färger. Foto: Sofi Gerber 
16 Se Binder (2009) för en mycket utförlig analys av striden kring Schlossplatz. Se även 
Flamm (2005). 
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massproduktionen i liberala diskurser kopplats till individens frihet att kon-

sumera, har den i socialistiska diskurser snarare kopplats till en jämlik för-

delning av produkter bland medborgarna och en god levnadsstandard för 

alla. Under de senaste decennierna har fokus förskjutits från produktion till 

konsumtion och människor har alltmer kommit att identifiera sig som kon-

sumenter snarare än som producenter (Bauman 2000). Denna förändring, 

som i Väst har skett stegvis i form av förskjutningar, har i DDR:s fall i prin-

cip skett över en natt. När Berlinmuren öppnades blev det inte bara möjligt 

för DDR:s medborgare att åka till Väst utan också för produkter från Väst att 

införas på den östtyska marknaden. Då D-marken infördes den 1 juli 1990 

försvann DDR-produkterna omgående från hyllorna och ersattes av det yp-

piga utbudet av produkter från Väst. Strax därefter drabbades östtyskarna av 

en skyhög arbetslöshet i takt med att de inhemska industrierna lades ner eller 

effektiviserades (Ahbe 2005). Den nyvunna konsumentidentiteten samman-

föll således ofta med en förlorad identitet som arbetare. 

När intervjupersonerna berättar om sin barndom i DDR sker detta i för-

hållande till en senkapitalistisk konsumtionsdiskurs. De intervjuade positio-

nerar sig genom att implicit och explicit jämföra då med nu och det socialis-

tiska systemet med det kapitalistiska. Att DDR var konformt framkommer i 

många av intervjuerna, inte bara när det gäller bostäder utan även beträffan-

de vardagsföremål såsom kläder, husgeråd och matvaror. Flera berättar att de 

som barn och ungdomar led av detta, särskilt när det gäller det sparsmakade 

klädutbudet. Så här säger Franz: 

Kläder i Öst: Alltså för mig var det fasansfullt att gå och handla saker med 
föräldrarna som barn. Det var en hel vägg full. Det var samma sak med livs-
medlen. På film ser man alltid en full hylla, men nere står rödkål och i mitten 
gurkor och uppe ligger vitkål, och det sträcker sig från ena änden till den 
andra. Det är inte så som nu att det finns nya saker var tjugonde centimeter. 
Och som sagt kläder, det var fasansfullt. Det var så fult och det var så grått. 
Det var så intetsägande. Och även i Öst ville man vara snygg, alltså också in-
för tjejerna ibland, och se lite annorlunda ut än de andra så att säga. Vem vill 
inte det? Jag hade alltid känslan av att vi alla såg likadana ut. Alltså man 
kunde överhuvudtaget inte uttrycka sig på något sätt, i alla fall inte med det 
som man kunde köpa, för att allt var samma smörja.17 

                                                      
17 Klamotten im Osten: Also, für mich war es als Kind ein Graus mit meinen Eltern Sachen zu 
kaufen zu gehen. Das war irgendwie eine ganze Wand voll. Das war halt wie mit dem Le-
bensmittel ne. Man sieht immer im Film das volle Regal, ja aber das ist irgendwie, unten steht 
Rotkohl, in der Mitte stehen Gurken und oben liegt Weißkohl und es geht von vorne bis hin-
ten durch ne. Das ist nicht so wie jetzt dass so alle zwanzig Zentimeter irgendwie neue Sachen 
da sind. Und wie gesagt Sachen zum anziehen, das war ein Graus. Das war so hässlich, das 
war auch so grau, das war so nullachtfünfzehn. Und man wollte auch im Osten irgendwie 
schick sein ne, also auch für die Mädels mal, und ein bisschen anders aussehen als die ande-
ren so zu sagen. Wer will‟s nicht? Wir sahen alle gleich aus, hatte ich immer das Gefühl. 
Also, man konnte sich gar nicht irgendwie ausdrücken über irgendeine Art und Weise, zu-
mindest nicht mit dem was man kaufen konnte, weil das alles so dieselbe Soße war. 
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Franz beskriver viljan att sticka ut från mängden närmast som ett mänskligt 

behov, som han även tillskriver barnen i DDR. Sociologen Mike Feathersto-

ne (1994) har definierat detta sätt att uttrycka sin individualitet som en este-

tisering av vardagslivet, där konsumtionen av varor bidrar till en livsstil. 

Denna form av livsstilsprojekt förutsätter ett brett utbud av varor, där några 

kan väljas medan andra väljs bort: 

I kontrast mot synen på 1950-talet som en tid av grå konformism, karakteri-
seras ofta masskonsumtionens tid som en period av allt större valmöjligheter 
(där själva hanterandet av dessa valmöjligheter har blivit en egen konstform) 
inte bara för 1960-talets ungdomsgeneration, utan i allt större utsträckning 
också för de medelålders och äldre, med produktionstekniska förändringar, 
marknadssegmentering och ökat konsumtionsvaruutbud (Featherstone 
1994:67). 

I Franz beskrivning blir konformitet synonymt med Öst och omvänt. Det han 

uttrycker sin aversion mot är således DDR:s brister som konsumtionssamhäl-

le. Den gråa konformism som Featherstone beskriver som en typisk bild av 

1950-talet tillskriver Franz 1970- och 1980-talens DDR. Ur dagens perspek-

tiv framstår DDR som en anakronism, eftersom de förändringar i varupro-

duktionen och varudistributionen som Featherstone pekar på genomfördes 

först i och med det socialistiska systemets avskaffande. Antropologen Daph-

ne Berdahl har konstaterat att östtyska produkter beskrivs som både omoder-

na och som en bristvara genom att de kontrasteras implicit och explicit mot 

Västs överflöd av varor. Därmed skrivs de in i en berättelse där demokratise-

ring och nationell legitimitet definieras utifrån tillgången på materiella pro-

dukter och där konsumentens valfrihet definieras som en grundläggande 

rättighet och ett uttryck för individualism (Berdahl 2008:360).  

Andrea beskriver bruket av kläder i DDR inte bara som konformt utan 

som uniformt. I pionjäruniform såg alla likadana ut, liksom på idrottslektio-

nerna och vid idrottstävlingar, då varje skola tilldelats ”sina” sportfärger. 

Denna uniformism innefattar inte bara en brist på varuutbud utan en uttalad 

vilja från statens sida att likrikta barnen och skapa en nationell tillhörighet 

genom att ikläda dem den rikstäckande pionjäruniformen liksom en lokal 

tillhörighet uttryckt i skolans färger. Hon beskriver en form av regionala och 

nationella symboler som vi idag är vana att se i sportsammanhang på klubb- 

och elitnivå (Ehn 1993), men som då de appliceras på alla unga medborgare 

ter sig hopplöst förlegade, för att inte säga auktoritära. Uniformismen var 

dock inte bara knuten till skolans värld utan utsträcker sig till alla kläder man 

bar, enligt Andrea. 

Det var uniformstvång på DDR-tiden. Till vintern fanns det tre olika anoraks-
typer, i alla fall hos oss, jag vet inte hur det var här i Berlin, jag skulle tro att 
det var samma sak här. Det betyder att när du letade efter ditt barn som be-
fann sig en bit bort så var du tvungen att använda en kikare därför att alla 
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hade samma vattenavvisande vinteranorak på sig. De fanns i lila-beige, röd-
beige och så ytterligare en annan modell. Det var otroligt. Det kan man inte 
längre föreställa sig när man går och handlar, men det var verkligen så. Man 
var uniformerad i ordets rätta bemärkelse. [---] Det kunde till och med hända 
att man gladde sig om man fastnade i någon taggtråd, fick ett hål (visar på 
överarmen) så att man fick lov att laga, bara för att sticka ut. Jo, för mig var 
det så att jag ofta önskade mig lite individualitet.18 

Andrea skildrar hur hon utvecklade en strategi för att sticka ut ur mängden 

genom att på olika sätt modifiera det som fanns att köpa i affärerna. Detta 

beskrivs som ett sätt att uttrycka sin individualitet, kanske också att utöva 

någon slags motstånd mot det som uppfattas som statens försök att likrikta 

människor.  

Flera intervjupersoner lyfter fram individernas uppfinningsrikedom i för-

hållande till det konforma varuutbudet. Steffi berättar att inredningen i DDR 

såg likadan ut i alla hem, men inte hemma hos henne. Hennes pappa, som 

var i inredningsbranschen, byggde egna möbler och målade om de fabriks-

producerade. ”Huvudsaken var att de var annorlunda”, konstaterar hon. Me-

dan Steffi positionerar sin egen familj som mer individualistisk än den ge-

nomsnittliga östtyska familjen, finns det andra intervjupersoner som beskri-

ver denna förmåga att ge konforma föremål en personlig prägel som en ty-

piskt östtysk egenskap. Marco menar till exempel att det mest utmärkande 

för östtyskarna är deras förmåga att ”förvandla skit till guld”19. Han berättar 

med stort patos om hur han som barn transformerade en östtysk hopfällbar 

cykel till en BMX. Alla som tittade närmare kunde se att det var en östcykel 

med hemgjorda attiraljer, men det spelade ingen roll, menar han. Andrea 

menar också att östtyskarna, än idag, är mer individualistiska i sitt sätt att 

konsumera än vad västtyskarna är och förklarar detta med att de tvingats 

förhålla sig till det konforma varuutbudet i DDR. Medan västtyskarna köper 

de klädkombinationer som affärerna presenterar förmår östtyskarna att välja 

på ett mer personligt sätt, menar hon. På så sätt vänds den negativt konnote-

rade konformiteten i DDR till något positivt och det östtyska ursprunget till 

något som möjliggör en mer medveten och individuell livsstil. 

                                                      
18 Das war ein Uniformzwang zur DDR-Zeiten. Das gab dann im Winter, jedenfalls bei uns, 
ich weiß nicht wie es hier in Berlin war, ich denke ähnlich, drei verschiedene Anoraktypen. 
Also, das heißt, du hast von weitem dein Kind gesucht und dann musstest du aber mit dem 
Fernglas dicht da rangehen, weil sie alle den gleichen  wasserabweisenden Anorak für den 
Winter anhatten. Die gab es halt in lila mit beige und dann gab es die noch mit rot und beige 
und dann gab es noch ein ganz anderes Modell. Das war krass. Wenn man halt einkaufen 
geht, kann man sich das auch nicht mehr vorstellen, aber das war wirklich so. Man war uni-
formiert im engsten Sinne des Wortes. [---] Da hat man sich dann vielleicht sogar gefreut, 
wenn man am Draht hängen geblieben ist, ein Loch halt (zeigt auf dem Oberarm) und dann 
einen Flicken bekam, einfach um sich abzuheben. Doch das war schon so bei mir, dass ich da 
so ein bisschen Individualität mir oft gewünscht habe. 
19 „aus Scheiße Gold machen” 
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Berättelserna om det materiella livet i DDR i form av bostäder och bruks-

föremål utgör en dubbel artikulation såtillvida att de inte bara är ett uttryck 

för de intervjuades syn på DDR ur dagens perspektiv. De är lika mycket ett 

sätt att positionera sig i dagens Tyskland, inte minst i förhållande till olika 

diskurser om livet i DDR och vilket slags människor detta förmodas ge upp-

hov till. De mest framträdande positioneringarna är dels poängterandet av att 

man haft en lycklig eller fin barndom, dels framhävandet av sig själv som en 

individ i förhållande till det man definierar som en konform materiell verk-

lighet. Att de intervjuade ofta med emfas lyfter fram de positiva sidorna och 

tar avstånd från det de uppfattar som negativa stereotyper visar på det mate-

riellas diskursiva kraft. Bostäder, kläder och cyklar blir till viktiga element i 

identitetsskapandet eftersom de är med om att forma människor, inte bara 

genom sin synkrona inverkan, utan även genom de diakrona omtolkningar 

som dessa föremål är inbegripna i. 

De intervjuade ger uttryck för olika diskurser om vad ett modernt samhäl-

le är och bör vara. Å ena sidan mäts graden av modernitet utifrån utbudet av 

varor, där individens möjlighet att välja uppfattas som central. Å andra sidan 

bedöms moderniteten utifrån samhällets förmåga att förse alla sina medbor-

gare med vad de behöver, där jämlikhetsidealet är centralt. Här blir DDR till 

en ”alternativ modernitet” (Pence & Betts 2008:11ff), som fungerar som en 

kontrast även gentemot det samhälle de intervjuade lever i idag. När jag i 

slutet av intervjun frågar Inge om hon har något att tillägga ger hon ett långt 

svar där hon poängterar att hon hade ”en fin barndom” i DDR. 

Umgänget var väldigt avspänt och alla hade i genomsnitt samma saker, alla 
hade likadana lägenheter och det fanns i grund och botten inga större yttre 
skillnader. De flesta barn som jag lekte med var också soldatbarn eftersom 
det var en så stor kasern och då var levnadsomständigheterna väldigt lika. 
Och på så vis föll alla sådana här saker, alltså allt det yttre var i grund och 
botten irrelevant just därför att allt var så likt. Det fanns ju ändå inga skillna-
der. Jag visste precis hur alla barns lägenheter såg ut eftersom alla var likada-
na och jag tyckte alltid att det var väldigt fritt och väldigt, väldigt fint.20 

Till skillnad från berättelserna om påtvingad konformitet definieras den ma-

teriella likheten här som något fint och som en garant för ett jämlikt samhäl-

le. I motsats till den diskurs där frihet kopplas till möjligheten att välja bland 

varor på en marknad, kopplar Inge friheten till avsaknaden av materiella 

skillnader. Eftersom alla barn var lika när det gällde kläder och boende, kun-

                                                      
20 Der Umgang war recht locker so und alle hatten das Gleiche an so im Schnitt, alle hatten 
die gleichen Wohnungen und es gab im Grunde keine großen äußerlichen Unterschiede. Die 
allermeisten Kinder mit denen ich gespielt habe waren Kinder auch von Soldaten, weil das 
halt eine große Kaserne war und da waren die Lebenshintergründe sehr ähnlich. Und damit 
fielen diesen ganzen Sachen, also alle Äußerlichkeiten waren im Grunde irrelevant eben, weil 
es alles so gleich war. Es gab ja eh keine Unterschiede. Ich wusste genau wie die Wohnungen 
der ganzen Kinder aussehen, weil das alles die gleichen waren und da fand ich das immer sehr 
frei und sehr, sehr schön. 
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de de koncentrera sig på annat, menar hon. Här lyfts således de immateriella 

värdena i form av det sociala umgänget i området fram som viktigare och 

mer värt än ett varierat varuutbud. 

Bilden av ett gott samhälle, grundat på avsaknaden av skillnader, förmed-

las även av några av dem som samtidigt menar att de led under konformite-

ten. Stephan kontrasterar barndomens DDR mot det som han uppfattar som 

dagens stratifierande samhällssystem. 

Jag har den här barndomen som, bortsett från sådana här typiska problem 
som alla hade med sina föräldrar till exempel, var perfekt helt enkelt, så per-
fekt som idag bara barn som växer upp i rika familjer har det. Ja, det tycker 
jag är härligt. Jag vet inte om man kan säga att jag är stolt, men det är något 
som jag är mycket medveten, mycket medveten om.21 

Stephans beskrivning av sig själv som privilegierad i förhållande till flertalet 

av de barn som växer upp idag, skiljer sig från dagens dominerande diskur-

ser, utifrån vilken kategorin östtysk ses som missgynnad i förhållande till 

kategorin västtysk. Uttalandet är istället uppbyggt kring en dikotomisering i 

rika och fattiga. Där placerar han sig själv och DDR:s barn i den rika katego-

rin. Rikedom kopplas till det socialistiska samhällssystemet, inte till en viss 

position inom ett system. Därmed uttrycker han implicit även en dikotomise-

ring mellan Öst och Väst, där det ena definieras som bra för alla barn medan 

det andra definieras som bra för ett fåtal, men sämre för resten. DDR be-

skrivs av intervjupersonerna som ett förhållandevis jämlikt samhälle, som 

garanterade alla medborgare trygghet på det materiella planet. Det är också 

vanligt att framhäva att man i DDR ”gjorde mycket för barnen”. Detta po-

ängterande av att man haft en bra, fin eller till och med perfekt barndom kan 

ses som en replik på en tung diskurs om att livet i DDR var miserabelt. Ge-

nom att framhäva det positiva i DDR positionerar man sig som en harmonisk 

person med sociala kompetenser, snarare än som en person som kan ha på-

verkats negativt av dåliga uppväxtvillkor. Poängterandet av den fina barn-

domen innehåller dessutom ofta en implicit eller explicit kritik av det nuva-

rande samhällssystemet, som man uppfattar som stratifierat och orättvist. 

Intervjupersonernas skildringar av livet i DDR handlar inte bara om Öst 

och Väst, utan kan även ses som inlägg i diskussioner om moderniteten i 

allmänhet. I antologin Järnbur eller frigörelse? Studier i moderniseringens 

Sverige (1999) diskuterar Gösta Arvastson m.fl. etnologer modernitetens 

både frigörande och disciplinerande effekter. Människor intar ett ambivalent 

förhållningssätt till moderniteten. Å ena sidan kan man längta tillbaka till en 

förment tryggare, enklare och stabilare tillvaro, som kontrasteras mot det 

                                                      
21 Ich habe diese Kindheit, die, abgesehen von diesen typischen Problemen, die jeder hatte mit 
seinen Eltern zum Beispiel, einfach perfekt war, perfekt so wie es heute nur Kindern möglich 
ist, die in reichen Elternhäusern aufwachsen. Ja, das finde ich toll, aber darum darauf bin ich 
auch, kann man stolz sagen, weiß ich nicht aber, mir ist das sehr bewusst, sehr bewusst, ja. 
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man uppfattar som dagens upplösning av samhället. Å andra sidan kopplas 

moderniteten till disciplinering i form av materiell konformitet och kulturell 

homogenisering. Denna dubbelhet är alltså inte endast utmärkande för ett 

postsocialistiskt tillbakablickande utan kan även ses i till exempel en svensk 

kontext.  

Bristekonomi 

En annan aspekt av den socialistiska ekonomin som tematiseras i de allra 

flesta intervjuer är bristen på varor. DDR definieras ofta som Mangelwirt-

schaft – en bristekonomi. Mangelwirtschaft är ett begrepp som är starkt för-

bundet med DDR, och som förekommer i såväl vetenskapliga som vardagli-

ga diskurser. Vid mitt besök på det redan nämnda DDR Museum i Berlin 

hösten 2006 hade en vägg i utställningen ägnats åt just bristen på varor i 

DDR och människors strategier för att hantera denna. Det finns också en rik 

flora av DDR-vitsar som handlar om tomma affärer, havererad produktion 

och överlevnadsstrategier i bristekonomin. I böcker och på internetsajter 

återfinns vitsar som berättades i DDR vid väl valda tillfällen, eftersom det 

inte var riskfritt att driva med den socialistiska regimens tillkortakomman-

den, men också vitsar som tillkommit efter Tysklands enande. I båda fallen 

kan vitsarna, liksom intervjupersonernas berättelser, inordnas i samtida dis-

kurser om hur livet i DDR såg ut. Vitsarna bygger på att Östs brister kontras-

teras mot Västs överflödssamhälle. Denna jämförande diskurs utfaller till 

Västs fördel då Öst definieras som ett samhälle som inte förmådde förse sina 

egna medborgare med varor för dagligt bruk. 

Ingrid Schenk (2003) har visat att denna diskurs alltsedan 1950-talet bi-

dragit till att konstituera Västtyskland som ekonomiskt framgångsrikt i för-

hållande till DDR. Att DDR-medborgare valde att lämna DDR till förmån 

för Västtyskland togs som en intäkt för DDR:s misslyckande. Livet i Väst 

framstod därmed som normalt i förhållande till ett onormalt liv i Öst och 

man framhävde särskilt DDR:s oförmåga att erbjuda barnen en dräglig upp-

växt (Schenk 2003:171). Diskursen om DDR som Mangelwirtschaft är alltså 

på intet sätt ny. Den är en produkt av Tysklands delning i två konkurrerande 

ekonomiska och politiska system, men den har ändrat karaktär i samband 

med DDR:s upplösning och Tysklands enande. Om DDR tidigare utgjorde 

ett, om än i mångas ögon misslyckat, alternativ till Västtyskland existerar det 

sedan 1990 inte längre. Det utgör nu bara en relief av ett förflutet mot vilken 

man kan spegla det nuvarande samhällssystemet. 

Att DDR definieras som en bristekonomi innebar enligt intervjupersoner-

na inte att folk svalt. Däremot krävdes det särskilda strategier för att komma 

över många varor och detta var ofta förknippat med lång väntan. Det gällde 

att ha Beziehungen (kontakter), det vill säga ett nätverk av släktingar och 

vänner som användes för att få tillgång till svåråtkomliga produkter. Bezie-
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hungen kan också syfta på partitillhörighet, det vill säga att de som var med-

lemmar i SED hade särskilda förmåner, och har då en negativ konnotation. I 

berättelserna skiljer man alltså på dem som man menar anpassade sig till 

systemet och därigenom fick fördelar och dem som använde sina sociala 

kontakter för att motverka effekterna av bristekonomin. Det är i första hand 

denna senare form av Beziehung som framhävs i intervjuerna. Medan den 

första tillskrivs andra, beskrivs betydelsen av den senare ofta som självupp-

levd. 

Marcus berättar om hur det gick till när familjen skulle renovera ett 

mycket nedgånget hus som de köpt i slutet på 1980-talet. Det rådde ständig 

brist på byggmaterial och det gällde att hålla koll på vad som för tillfället 

fanns att köpa i den lokala byggvaruhandeln. Fick man reda på att det kom-

mit in cement, tog man hjälp av sitt nätverk för att komma över så mycket 

som möjligt. ”Och sedan hämtade man mormor, man hämtade morfar och då 

fick vi alla åka dit med bilen och var och en hämtade sina tre säckar cement 

som fanns att tillgå och sedan byggde man vidare”22, berättar han. Det är 

bristen på varor, i det här fallet byggmaterial, som är utgångspunkten för 

berättelsen, men det är släktens gemensamma strategier för att övervinna den 

som står i centrum. Varubristen får, liksom konformiteten, sin betydelse i 

kontrast mot det senkapitalistiska konsumtionssamhället. Marcus berättar att 

efter die Wende förändrades förutsättningarna helt. Då sköt byggvaruhusen 

upp som svampar ur jorden i före detta DDR och allt fanns att få genast, 

varpå bygget framskred fortare. 

Flera av intervjupersonerna beskriver den gemenskap som rådde mellan 

människor i DDR som större jämfört med idag. Gemenskapen är ofta intimt 

kopplad till byteshandeln av varor och tjänster. Steffi berättar: 

I Öst var sammanhållningen människor emellan mycket större. Det fanns 
mycket mer hjälpsamhet för du visste att du inte kunde förlita dig på något 
annat. När du byggde ett hus, hos mina föräldrar, det var ett gammalt hus 
som byggdes om. Men okej, nu behöver du fönster eller sten eller vad det nu 
må vara. ‟Hm, hm, vem kan ha något sånt?‟ Då åkte man dit och, alltid bytes-
affärer. Inte för pengar, det gick knappast, utan alltid genom att byta. ‟Kan du 
inte fixa en bil? Kan du inte fixa det där?‟ Och på så vis fungerade det bra. 
Alltså hjälpsamheten var betydligt större.23 

                                                      
22 „Und dann wurde die Oma rangeholt, dann wurde der Opa rangeholt und dann mussten wir 
alle mit dem Auto da hin und jeder hat sich seine drei Sack Zement geholt die es gab und 
dann wurde weitergebaut.“ 
23 Im Osten war halt so der Zusammenhalt der Leute echt viel größer. Die Hilfsbereitschaft 
war viel mehr da, weil du halt einfach auch wusstest, auf was anderes konntest du dich nicht 
verlassen. Wenn du halt ein Haus gebaut hast, bei meinen Eltern, das war ein altes Haus was 
sie umgebaut haben. Aber okay, jetzt brauchst du Fenster oder Steine oder was auch immer. 
‚Hm, hm, wer hat denn jetzt so was?„ Dann zu dem hin und dann, immer Tauschgeschäfte ne. 
Nicht gegen Geld, ging gar nicht viel, sondern immer gegen tauschen. ‚Kannst du nicht ein 
Auto besorgen? Kannst du nicht das besorgen?„ Und das lief ganz gut. Also, die Hilfsbereit-
schaft war wesentlich größer. 
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Steffi beskriver den nödvändiga byteshandeln som ett givande och tagande 

som knöt människor närmare varandra. Eftersom man inte kunde förlita sig 

på att samhället eller marknaden skulle tillhandahålla det man behövde fick 

man istället förlita sig på sina sociala kontakter. Liksom när det gäller den 

materiella konformiteten definieras även själva bristen på varor som något 

som utvecklade östtyskarnas sociala förmågor. Enligt Steffi handlade bytes-

affärer inte bara om att se till sin egen vinning, utan ledde till att ”hjälpbe-

redskapen” var betydligt större än idag. Berättelserna om byteshandeln är 

komplexa såtillvida att de innehåller en kritik både av DDR:s avsaknad av 

ett konsumtionssamhälle, och av dagens konsumtionssamhälle. När alla som 

har råd kan köpa vad som helst för pengar blir tillgången till varor ett indivi-

duellt plånboksproblem och de sociala nätverken blir överflödiga. I Steffis 

jämförelse mellan Öst och Väst framstår DDR som en efterbliven och 

mänskligare Gemeinschaft i förhållande till dagens mer opersonliga och 

individualiserade Gesellschaft. 

Bilden av DDR som ett jämlikt samhälle nyanseras av Andrea, som me-

nar att tillgången på varor var ojämnt distribuerad över befolkningen.  

Ju längre bort från storstäderna man bodde, desto mindre fanns det i livsme-
delshyllorna. Alltså det var så att när jag åkte till min farmor i Rostock på 
sommarlovet så var jag först av allt bara tvungen att hämta Leckermäulchen 
ur hyllan. Det var en fruktkvarg och den fanns aldrig i [hemorten]. Och de 
här Knusperflocken (flingor) som finns nu också, de var en raritet och det var 
verkligen så att man var tvungen att ha tur och känna försäljare eller… Hos 
mig var det till exempel väldigt lustigt. Min farfar var en attraktiv man med 
mycket charm och [ohörbart] alla kassörskor så här: ‟Hej herr Müller‟, och 
sen plockade de fram det under disken.24 

Andrea pekar här på två former av ojämlik distribution. För det första fanns 

det i affärerna i Rostock matvaror som aldrig nådde hyllorna i hennes hem-

stad i Brandenburg. Flera intervjupersoner beskriver denna skillnad mellan 

centrum och periferi och nämner då ofta Berlin som särskilt privilegierat. 

För det andra hade inte alla människor samma sociala nätverk, eller med 

Andreas ord, samma möjligheter att charma dem som hade tillgång till varor. 

Karl poängterar en annan form av ojämlikhet, då han menar att inte alla yr-

kesgrupper hade samma möjligheter att delta i byteshandeln. ”‟Ur företagen‟ 

sa Erich Honecker en gång ‟finns ännu mycket att hämta‟. Det tog folk på 

                                                      
24 Desto weiter man weg wohnte von Großstädten, desto weniger war in den Lebensmittelre-
galen. Also, das war halt auch so, dass wenn ich nach Rostock gefahren bin in den Sommerfe-
rien zu meiner Oma, ich dann da erst mal Leckermäulchen aus dem Regal nehmen musste. 
Das war ein Fruchtquark, den gab es in [Heimatort] nie. Oder diese Knusperflocken, die es 
jetzt auch gibt, das war eine Rarität und das war wirklich so, dass man Glück haben musste, 
dass man Verkäufer kennt oder dass, wie bei mir war zum Beispiel ganz lustig, mein Opa halt 
ein attraktiver Mann war der auch ziemlich viel Charme hatte und [unhörbar] die ganzen 
Verkäuferinnen so: ‚Hallo Herr Müller„ und dann unter der Ladentheke schon das 
hervorgepackt haben. 



 

 56 

allvar”25, säger han och ironiserar över SED-regimens slogan som syftade till 

att öka produktiviteten i de statliga verksamheterna, men som kunde omtol-

kas till att det var fritt fram att förse sig med material och produkter från den 

egna arbetsplatsen. Detta innebar, menar Karl, att till exempel hantverkare 

och verkstadsarbetare var gynnade då de hade mer att byta med än Karls 

mor, som var läkare. I kontrast mot dagens läkare, som i egenskap av högin-

komsttagare kan ses som starka konsumenter, betonar Karl alltså läkares 

förhållandevis missgynnade ställning i DDR. Denna berodde dels på att in-

komstskillnaderna mellan olika yrkeskategorier inte var så stora, men fram-

förallt på att pengarna inte var värda så mycket eftersom det inte fanns 

mycket i affärerna att använda dem till. 

Det Karl kritiserar genom att parafrasera Honecker är dock främst den 

kollektiva ägandeformen, som han menar ledde till att ingen kände sig an-

svarig för produktionen och vad som försvann från lagret. Han ger ett själv-

upplevt exempel på detta då han som körskoleelev fick köra till tegelbruket 

och hjälpa sin lärare att fylla körskolans lastbil med betydligt fler tegelstenar 

än läraren betalat för. Ur detta perspektiv var den socialistiska ekonomin 

dömd att misslyckas, eftersom den saknade kapitalismens drivkraft i form av 

privat vinstmaximering och ansvarstagande. Franz utgår också från egna 

erfarenheter när han beskriver produktionen i DDR som ineffektiv. 

I tionde klass hade vi ett ämne som kallades PA, produktivt arbete. [---] Då 
gick folk ut till fabrikerna, alltså eleverna, jag tror det var två timmar i veck-
an, och hjälpte till i produktionen. Vi var i [hemorten]. Där byggde de tåg-
vagnar och vi fick sätta in skivor eller skruva in ljus eller sådana småsaker. 
Och det hände väldigt ofta att det inte hände något alls på en, två dagar därför 
att det saknades material, därför att glasskivorna inte fanns på plats. Då stod 
fem vagnar där och kunde inte levereras därför att glasskivorna saknades. Så 
kom glasskivorna och så satte man in dem och då hade man plötsligt färdig-
ställt sju vagnar på en dag. Då stod de där och hela produktionen stoppades 
därför att inget kunde fortsätta framåt för att det var fullt längst fram och då 
satt femhundra personer där sysslolösa och gjorde ingenting, eller gjorde 
andra saker.26 

                                                      
25 „‚Aus den Betrieben„ hat Erich Honecker Mal gesagt ‚ist noch viel mehr rauszuholen.„ Das 
haben die Leute ernst genommen.“ 
26 Wir hatten in der zehnten Klasse so einen Unterricht, der nannte sich PA, produktive Ar-
beit. [---] Da sind die Leute in die Fabriken gegangen, also die Schüler, ich glaube zwei Stun-
den pro Woche und haben in der Produktion geholfen. Wir waren da in [Heimatort]. Da haben 
die so Elektrolokomotiven gebaut und wir haben so Scheiben eingesetzt oder Lichter einge-
schraubt oder irgendwie so Kleinkram gemacht. Und das war eben auch total oft, dass nichts 
passierte irgendwie ein zwei Tage, weil kein Material da war, weil irgendwie die Scheiben 
waren nicht da. Dann standen irgendwie fünf Loks rum, die nicht ausgeliefert werden konnte, 
weil eben die Glasscheiben nicht da waren. Dann kamen die Glasscheiben und dann hat man 
die reingesetzt und dann gab es irgendwie mal sieben Lokomotiven an einem Tag ja. Dann 
standen die da rum und die ganze Produktion war irgendwie angehalten, weil in der Fabrik 
nichts mehr nachrücken konnte, weil vorne alles voll war und dann haben fünfhundert Leute 
rumgesessen und haben nichts gemacht oder haben andere Sachen gemacht. 
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Franz och Karl ger uttryck för en väl etablerad diskurs utifrån vilken de soci-

alistiska ekonomierna i allmänhet och DDR i synnerhet definieras som inef-

fektiva och i förlängningen omöjliga att upprätthålla. Därmed framstår det 

privata ägandet och marknadsekonomin inte bara som effektiv utan som det 

enda realistiska alternativet. Vid övergången till marknadsekonomi försvann, 

som beskrivits ovan, bristen på varor i princip över en natt. DDR:s varupro-

duktion avvecklades eller effektiviserats i nästan samma takt, vilket lett till 

en hög och plötslig arbetslöshet. (Detta diskuteras utförligt i kapitel sex.) 

Franz uttrycker förståelse för de personer som nu blivit arbetslösa men kriti-

serar samtidigt att de klagar över den nuvarande situationen. ”Vem, om inte 

de människor som arbetade där, kunde ha vetat bättre hur det stod till med 

DDR:s ekonomi”27, undrar han retoriskt. Att beskriva det nuvarande ekono-

miska systemet som överlägset den socialistiska ekonomin blir samtidigt ett 

sätt att framställa sig själv som en person som genomskådat DDR:s brister 

och som inte hänfaller åt nostalgi i relation till DDR. 

Det nostalgiska tillbakablickandet tillskrivs istället ofta föräldrageneratio-

nen. Melanie berättar att hennes föräldrar betraktar sig som återföreningens 

förlorare, framförallt därför att de drabbats hårt av arbetslöshet och att de ur 

ett ekonomiskt perspektiv var tryggare under DDR-tiden. 

När mina föräldrar faller in i något av det här ‟förut var allting bättre‟ eller i 
det här klagandet eller i ett lite nostalgiskt tillbakablickande, då säger de all-
tid att, alltså människorna var mer lika i alla fall, alla hade mer eller mindre 
lika mycket pengar och man kunde ändå inte köpa så mycket. Alltså man 
svalt ju inte, alltså man hade tillräckligt med kläder men den ena hade helt 
enkelt bättre kontakter för att få tag på något än den andra eller så. Jag skulle 
definiera det som säkerhet, det här nostalgiska tillbakablickandet, att livet på 
nåt sätt var tryggat, strukturerat på förhand av staten naturligtvis, men folk 
behövde inte bry sig så mycket själva. Alltså bara när de ville ha nånting, då 
behövde de anstränga sig, men annars var allting i första hand givet, allting 
fanns där, ju. Och när jag märker vad mina föräldrar gör nu, då reagerar jag 
ofta genom att säga: ‟Ja men ni ville att muren skulle falla, ni ville det precis 
som alla andra. Ni ville resa och ni ville ha D-mark, till varje pris, och ni ville 
ha den här konsumtionen och så.‟ Alltså det försöker jag att göra dem upp-
märksamma på.28 

                                                      
27 „Wer, wenn nicht die Leute, die da gearbeitet haben, hätte noch besser wissen müssen, wie 
es mit der Wirtschaft in der DDR aussieht.“ 
28 Wenn meine Eltern da reinfallen in dieses ein bisschen ja ‚früher war alles besser‟ oder so 
und dieses Jammern oder dieses so ein bisschen nostalgische Zurückblicken, dann sagen sie 
immer, dass, also die Menschen waren gleicher auf alle Fälle, alle hatten mehr oder weniger 
dasselbe Geld und kaufen konnte man eh nicht so viel. Also, man hat ja nicht gehungert, also 
man hatte auch genug Kleidung, aber der eine hatte halt bessere Beziehungen, um irgendwas 
zu kriegen als der andere oder so. Ich würde das halt so als Sicherheit definieren, diese Ostal-
gie, dass das Leben in einer gewissen Hinsicht abgesichert war, vorstrukturiert natürlich vom 
Staat, aber Leute mussten sich nicht so viel selber kümmern. Also, nur, wenn sie jetzt was 
haben wollten, dann mussten sie sich kümmern, aber ansonsten war erst mal alles gegeben, es 
war alles da, ja. Und wenn ich das bei meinen Eltern mitkriege, was sie jetzt machen, dann 
reagiere ich oft so, dass ich sage, ‚Ja aber ihr wolltet die Wende, ihr wolltet genau wie alle 
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Melanie lägger visserligen den positiva beskrivningen av DDR i föräldrarnas 

mun, men hon dementerar den inte. Det hon kritiserar är att de klagar i efter-

hand, trots att det var de själva som ville ha förändringen. På så vis kan hon 

uttrycka att för många människor kunde livet ur ekonomiskt hänseende vara 

bättre i DDR, samtidigt som hon tar avstånd från dem som gnäller och tycker 

att allting var bättre förr. Melanie intar en ambivalent hållning, där hon å ena 

sidan avgränsar sig gentemot ”de andra”, inklusive föräldrarna, som är 

nostalgiska i förhållande till DDR. Å andra sidan utmanar hon diskursen om 

DDR som ekonomiskt efterblivet genom att koppla samman DDR med en 

tryggad existens för alla människor. 

Väst – den närvarande frånvaron 

Under det kalla kriget utgjorde Öst- och Västtyskland varandras konstitutiva 

utsida. Det innebär att gränsen mellan DDR och Västtyskland inte bara i 

fysisk bemärkelse skilde två länder och samhällssystem åt, utan också spela-

de en avgörande roll i de båda systemens sätt att organisera världen. Ingen 

av staterna kan förstås i sig själv eftersom de utgjorde varandras motsatser i 

en helhet (Borneman 1992:3). Det kapitalistiska Väst var en viktig kategori 

inom DDR när det gällde att positionera sig själv och andra och användes 

explicit av den socialistiska regimen för att peka ut externa och interna fien-

der (Almgren 2009:453). Det är därför föga förvånande att Väst spelar en 

betydelsefull roll i intervjupersonernas berättelser om livet i Öst. Väst be-

skrivs som i högsta grad närvarande, både i fysisk bemärkelse och när det 

gäller intervjupersonernas sätt att förstå världen. Samtidigt beskrivs Öst som 

tydligt avskilt från Väst eftersom DDR:s medborgare inte tilläts lämna lan-

det. 29 

Mötet med Väst beskrivs ofta som färgsprakande öar i ett annars grått och 

intetsägande DDR. Det kunde utgöras av att släktingar eller vänner från 

Västtyskland besökte DDR, skickade ”västpaket” eller att en förälder fick 

tillstånd att hälsa på en släkting i Västtyskland och tog med sig något hem 

till barnen. Andrea berättar att hennes mamma hade en kusin i Väst som kom 

och hälsade på varje år. 

Jag minns verkligen att den här människan från Väst luktade så gott, alltså de 
här sakerna. Och det var som en fullständig, jag vet inte, nästan som en utom-
jording, eftersom man överhuvudtaget inte kände till något sådant. Allt var så 

                                                                                                                             
anderen. Also, ihr wolltet reisen und ihr wolltet die D-Mark auf alle Fälle, und ihr wolltet den 
ganzen Konsum und so haben.‟ Also, das versuche ich ihnen immer dann vor Augen zu füh-
ren, ja. 
29 Medborgarna tilläts bara resa till Väst vid särskilda tillfällen och då endast om de bedömts 
som politiskt pålitliga av regimen. För att förvissa sig om att de återvände fick oftast bara en 
familjemedlem åka och barnen fick inte tillstånd att besöka ett ”icke socialistiskt” land. Om 
resekadersystemet se Almgren (2009:311 och 489, not 238). 
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neutralt. Idag luktar man ju själv (luktar på sin egen tröja), men han måste ha 
haft en fin duschtvål eller en trevlig parfym. Något sådant fanns det knappast 
på den tiden. Man kände lukter när man kom in i en instängd gymnastiksal 
och man kände lukten av gymnastikskorna av läder, från synteten, men an-
nars… De lukter jag kan minnas från min barndom är snarare lukter från sta-
tionen, från dieseln eller vad det nu är från de här loken. När det gäller lukter 
kan jag annars bara minnas hur gott sakerna från Väst luktade.30 

Till en början framstår det neutrala eller illaluktande DDR som det normala i 

kontrast mot kusinen från Väst, som liknas vid något så främmande som en 

”utomjording”. Men kontrasterandet utgörs inte bara av de icke-doftande 

östtyskarna i förhållande till de väldoftande västtyskarna utan också av ett 

”då” i förhållande till ”nu”. Idag luktar även (de före detta) östtyskarna, kon-

staterar Andrea. Kontrasteringen sker både mellan dåvarande Öst och Väst 

och mellan dåvarande Öst och nuvarande Väst, som även omfattar Andrea 

själv. Därmed förskjuts annorlundaheten från den, i en DDR-kontext, ”näs-

tan utomjordiske” kusinen till det ur dagens perspektiv neutralt luktande 

DDR, som inte erbjöd några doftsensationer annat än de snarast negativt 

laddade lukterna från en ovädrad gymnastiksal och diesellokomotiv. Med sin 

skildring gör Andrea sin egen ”neutrala” barndom till något onormalt, medan 

den västerländska världen av sensationer framstår som det normala. Skillna-

derna mellan Öst och Väst, liksom mellan då och nu, uttrycks i det materiella 

i form av duschtvålar kontra gymnastiksalar. Den förkroppsligas också i det 

sinnliga, något Andrea synliggör genom att lukta på sin egen tröja medan 

hon berättar. 

Att öppna ett ”västpaket” beskrivs också av flera intervjupersoner som 

mycket speciella och sinnliga ögonblick, då man fick tillgång till en annan 

värld av dofter, smaker och produkter. Paketen kunde innehålla allt från 

kaffe och godis till kläder och leksaker. I dessa berättelser framträder en 

tydlig hierarkisering mellan Väst och Öst, där den ena parten har förmåga att 

skänka den andra mycket eftertraktade gåvor som den andra parten inte har 

någon möjlighet att återgälda. Tvärtom beskriver flera att deras västbesök 

hade svårt att göra av med de ”östmark” som de tvingades växla till sig då de 

reste in i DDR och som de inte kunde växla tillbaka när de lämnade landet. 

Intervjupersonerna är inte omedvetna om detta hierarkiska förhållande. Mar-

cus konstaterar torrt om de paket som familjen erhöll från brevvänner i Väst-

                                                      
30 Ich kann mich echt erinnern, dass dieser Mensch aus dem Westen so toll roch, also so die 
Sachen. Und das war total wie so ein, weiß ich nicht, fast wie so ein Außerirdischer, weil man 
so was überhaupt nicht kannte. Das war alles so neutral. Also, heute riecht man halt auch mal 
(riecht an ihrem Pullover) aber der muss ein gutes Waschgel haben oder ein nettes Parfüm. 
Das gab es damals also so gut wie gar nicht. Man roch halt, wenn man mal in eine muffige 
Turnhalle kam und man roch auch die Lederturnschuhe so von der Synthetik her, aber ansons-
ten… Gerüche, an die ich mich erinnern kann als Kind, das sind dann eher so Gerüche vom 
Bahnhof, von diesem Diesel oder was das da ist von diesen Loks. An Gerüche kann ich mich 
sonst nur noch dran erinnern, wie toll die Sachen aus dem Westen da rochen, ja. 
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tyskland varje jul: ”De färdiglästa tidskrifterna från andra sidan31 kom då till 

Öst, och man läste dem ändå, för det var helt enkelt intressant.”32 

Fascinationen för Väst innebar, enligt intervjupersonerna, samtidigt en 

form av förnedring, eftersom västtyskarna alltid framstod som mer fram-

gångsrika. Många DDR-medborgare kunde göra en direkt jämförelse mellan 

det som producerades och konsumerades i DDR och det som deras släktingar 

eller vänner i Västtyskland kunde visa upp. Steffi berättar att hennes far all-

tid blev helt till sig då hennes farbror och hans fru kom på besök från Väst-

tyskland i sin Mitsubishi. Enligt Steffi utgjorde bilen en prestigefylld status-

symbol på båda sidor om den tyska gränsen. Hon pekar dock på två avgö-

rande skillnader: För det första tillgången på bilar överhuvudtaget. I DDR 

fick man vänta många år på att få en bil, medan man i Västtyskland kunde gå 

in i närmsta bilaffär och köpa en (om man hade råd). För det andra kvaliteten 

på de bilar som producerades och såldes i Östtyskland jämfört med dem som 

såldes i Västtyskland. Pappans förtjusning över broderns Mitsubishi får sin 

betydelse i jämförelse med DDR:s tvåtaktade Trabanter utan några extra 

finesser. I Steffis skildring av den skrytande farbrodern från Väst och den 

lättimponerade pappan från Öst framstår båda som småborgerliga. Skillna-

den är att den ene kan realisera sin borgerlighet, medan den andre bara av-

undsjukt kan se på. Steffi poängterar att den här skillnaden var systemimma-

nent och alltså inte var något som den enskilde kunde påverka. Detta leder 

till ett intressant och paradoxalt förhållande mellan öst- och västtyskar. Ur 

ett individuellt perspektiv var västtyskarna inte mer lyckade än östtyskarna, 

eftersom de också hade kört Trabant om de hade bott i Öst och vice versa. Å 

andra sidan var de mer lyckade just därför att de var västtyskar och hade 

tillgång till finare bilar. Steffi försvarar alltså å ena sidan sin far, som inte 

kunde rå för att han inte hade en lika fin bil som sin bror, samtidigt som hon 

framställer hans fascination för Mitsubishin som överdriven och pinsam. 

Därmed framstår hon själv som en person med ett betydligt mer balanserat 

förhållningssätt till denna typ av materiella statussymboler. 

Att västtyskarna hade det bättre ställt än östtyskarna blev också tydligt när 

man semestrade i Östeuropa, berättar Karl. 

Semesterresorna var obeskrivligt dyra. Om Ni föreställer Er, en resa till Ung-
ern för två personer kostade tretusen östmark tror jag. Genomsnittsinkomsten 
i Öst låg på sjuhundra mark i månaden. Och sedan i Ungern vid Balaton, där 
träffade man de västtyska socialbidragstagarna. De levde loppan där. Och de 

                                                      
31 Marcus, liksom flera andra intervjupersoner, använder uttrycket ”von drüben”, som orda-
grant betyder ”där bortifrån”, ”från andra sidan” (Tyska ordboken, Nordstedt 1993) och som i 
en tysk kontext är synonymt med det andra Tyskland. 
32 „Die ausgelesenen Hefte von drüben sind dann in den Osten gekommen und man hat es 
zwar halt trotzdem gelesen, weil es war halt interessant.“ 
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hade naturligtvis helt vansinniga växelkurser för den lilla mängd pengar de 
hade. De kunde unna sig allt. Så var det.33 

I stället för att jämföra sig med den inhemska ungerska befolkningen jämför 

sig Karl med ”de andra” tyskarna och kommer till slutsatsen att östtyskarna, 

åtminstone när det gällde semestrande, kunde inordnas under västtyska soci-

albidragstagare. Han tematiserar inte att östtyskarna hade det bättre ställt 

ekonomiskt än medborgarna i de andra östeuropeiska staterna och att östtys-

karna av dessa ofta betraktades som privilegierade. Med Karls tyska per-

spektiv ses det östtyska socialistiska projektet som misslyckat, eftersom det 

inte kunde erbjuda sin arbetande befolkning mer än vad det kapitalistiska 

Västtyskland kunde garantera sina icke-arbetande medborgare. Enligt Karl 

spelade det ingen roll hur hårt man arbetade i DDR. I jämförelse med väst-

tyskarna utgjorde man ändå alltid en underklass och denna hierarkisering var 

systemimmanent. I Karls uttalande samverkar kategorierna klass och etnici-

tet på ett intressant sätt. När han jämför öst- och västtyskar på semester i 

Ungern framträder de som en etnisk kategori, medan den ekonomiska skill-

naden dem emellan framstår som onaturlig. 

I jämförelse med västtyskarna tycktes östtyskarna alltid dra det kortaste 

strået i materiellt hänseende. Inom en DDR-kontext utgjorde de sällsynta 

västprodukterna ett värdefullt kulturellt kapital som kunde användas för att 

sticka ut från massan (Betts 2000:741). Det som stod högt i kurs bland bar-

nen sågs dock med oblida ögon från lärarnas sida. Att ta med sig plastpåsar 

eller bläckpennor från Väst till skolan kunde innebära att man blev av med 

dem eftersom de konfiskerades av lärarna, berättar flera intervjupersoner. Att 

västprodukterna var svåråtkomliga var en förutsättning för att de skulle kun-

na användas i individualiserande syfte.  

Man såg alltid vem som fick västpaket, det såg man redan på kläderna, och 
vem som aldrig fick något. För det fanns ju affärer här för saker och de hade 
tio par byxor. Om man var snabb kunde man få tag på ett par. Då sprang tio 
andra, (skrattande) eller tre andra i din klass runt i likadana byxor. Ja, då var 
vi ju glada när det kom något från Väst. Det såg man helt enkelt, för det var 
modernare saker.[---] Och när min mamma var över på besöksresa så tog hon 
alltid med något till oss, och det syntes och då var man mer ansedd, det är 
klart. Det är som nu med märkeskläder. Bland ungdomarna är det ju samma 
sak nuförtiden. Vissa föräldrar har råd och andra har inte råd och vips så har 

                                                      
33 Die Urlaubsreisen waren sagenhaft teuer. Wenn Sie sich vorstellen, eine Ungarnreise hat, 
ich glaube, dreitausend Ostmark für zwei Personen gekostet. Der Durchschnittsverdienst im 
Osten lag bei siebenhundert Mark im Monat. Und dann in Ungarn am Balaton, da haben Sie 
dann die westdeutschen Sozialhilfeempfänger getroffen. Die haben es dort krachen lassen. 
Und sie natürlich, für ihr bisschen Geld haben sie Wahnsinns Wechselkurse gehabt. Die 
konnten sich alles leisten. So war das. 
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man den här indelningen. Egentligen tycker jag att skoluniform är väldigt 
bra.34 

Den hierarkisering som görs mellan Väst och Öst, mellan sändare och mot-

tagare, fortplantade sig, enligt Elisabeths beskrivning, i relationen mellan 

östtyskar eftersom de som hade tillgång till västprodukter var mer ansedda. 

Väst framträder både som något som förmår förgylla den östtyska konformi-

teten och som en skillnadsmarkör i en likriktad och förhållandevis jämlik 

varudistribution. Medan DDR annars beskrivs som en kontrast till dagens 

konsumtionssamhälle pekar hon på en kontinuitet. Den stratifiering som 

gjordes utifrån vilka kläder man bar finns även idag, men nu är Väst inte 

längre en betydelsefull signifikant. I en kontext där i princip allt är Väst är 

det istället ”märke” och i förlängningen pengar som utgör skillnaden. Likhe-

ten mellan då och nu är knuten till DDR-medborgarnas tillgång till, eller 

avsaknad av, västprodukter. Det är alltså det lilla inslaget av Väst i Öst som 

står för kontinuiteten i hennes jämförelse. Den skoluniform Elisabeth efter-

lyser idag kan däremot snarare knytas till det enformiga klädutbudet i DDR. 

Å ena sidan tillhör hon alltså dem som kritiserar dåtidens konformitet, å 

andra sidan ser hon enhetligheten som positiv och som en förutsättning för 

jämlikhet. 

Samtidigt som de flesta av intervjupersonerna beskriver Väst som ett be-

tydelsefullt och närvarande inslag i barndomens DDR, menar de att de upp-

levde gränsen mellan DDR och Västtyskland som absolut. Uppdelningen 

uppfattades som normal i betydelsen att man inte ifrågasatte den (även om 

flera drömde om att korsa den) i sin vardag. 35 Ute är uppvuxen i Östberlin. 

Vid tiden för intervjun bor hon i de västra delarna av Berlin och förflyttar sig 

dagligen över den forna gränsen, där muren, som idag är nästan helt för-

svunnen från Berlins stadsbild, en gång stod. 

                                                      
34 Man hat immer das genau gesehen, wer Westpakete bekommen hat, das hat man schon an 
der Kleidung gesehen, und wer nie was bekommen hat. Weil es gab ja dann immer irgend-
welche Einkaufsläden hier für Sachen und so, ja die hatten da zehn Paar Hosen. Wenn man 
schnell war, hat man eben von den zehn paar Hosen eine abbekommen. Dann rannten aber 
zehn andere aus deiner Klasse, (lachend) oder drei andere aus deiner Klasse mit den gleichen 
Hosen rum. Ja, dann waren wir ja da mal froh, wenn es irgendwas aus dem Westen gab. Das 
hat man einfach gesehen, weil es waren modernere Sachen. [---] Und als meine Mutti dann 
mal zur Besuchsreise drüben war, die hat uns auch immer Sachen mitgebracht und das hat 
man schon gesehen, und da war man dann irgendwie schon angesehener, na ja klar. Ist ja wie 
jetzt mit irgendwelchen Markenklamotten. Bei den Jugendlichen ist das ja jetzt heutzutage 
genau so. Die einen Eltern können sich das leisten und die anderen können es sich nicht leis-
ten, und schon gibt es wieder irgendwelche Stufen. Da finde ich Schuluniform eigentlich ganz 
gut. 
35 Berlinuren uppfördes 1961 för att förhindra östtyska medborgare att lämna DDR. Gränsen 
mellan DDR och Västtyskland var hårt bevakad och den som försökte ta sig över till Väst 
besköts. 235 människor dödades vid muren (Weber 2000:59). Straffet för att planera s.k. 
”republikflykt” var fängelse. 
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Du måste tänka dig, muren var på den tiden helt enkelt något som, det är helt 
klart att man går dit, men inte längre. Och jag hade inte föreställningen att 
den onda klassfienden befann sig där bakom eller nåt sånt. Det var helt enkelt 
klart, det är linjen, det är gränsen och det är på nåt sätt också bra att den är 
där. Det är något mycket viktigt och gränsen är en gräns och längre kommer 
man inte. Det är absolut normalt, absolut naturligt. Även när vi lekte eller så, 
så fanns det ett särskilt avstånd dit vi inte kunde gå och där stod alltid solda-
ter. Alltså idag skulle jag säga att det är omöjligt att föreställa sig, men det 
var totalt normalt.36 

Här materialiseras uppdelningen i Öst och Väst på ett mycket påtagligt sätt. 

Kalla krigets diskursiva ordning tog sig icke förhandlingsbara fysiska uttryck 

i landskapet och begränsade och definierade människors liv på ett högst på-

tagligt sätt. Ute använder flera förstärkningsord såsom ”absolut”, ”helt en-

kelt” och ”totalt” för att understryka hur normalt det var för barnen i Östber-

lin att gränsen till Väst var ogenomtränglig. Genom att betona att dessa för-

hållanden är omöjliga att föreställa sig idag understryker hon själv det absur-

da i sin upplevelse av muren och av hur barnens lekar begränsades av 

soldater. Ur dagens perspektiv framtår muren, liksom det system som upp-

rättade och upprätthöll den, som onormala. Genom att poängtera att hon inte 

trodde att ”den onda klassfienden” befann sig på andra sidan muren gör hon 

en distinktion mellan sin egen uppfattning av muren som normal och den 

socialistiska regimens beskrivning av muren som en ”anti-fascistisk skydds-

vall”. Ute tycks hävda att även om gränsdragningen och den propaganda 

som omgav den var absurd så levde människorna ett normalt liv även på Öst-

sidan. 

Denna dubbelhet, där muren beskrivs både som normal och absurd, måste 

förstås i ljuset av de extrema förändringar som ägt rum mellan den tid Ute 

berättar om och den tid då berättandet äger rum. Det som på den tiden ut-

gjorde den sociala verkligheten i betydelsen att det framstod som en odisku-

tabel, objektiv realitet har med Tysklands enande förvandlats till ett uttryck 

för ett icke längre existerande politiskt system. Genom dislokationen har det 

sociala, i Laclaus mening, förvandlas till något politiskt (se Teoretiska ut-

gångspunkter). Därmed förskjuts även gränsen för vad som uppfattas som 

normalt respektive absurt. Tysklands delning, liksom uppförandet av muren, 

var naturligtvis högst politiska skeenden. Vad jag vill lyfta fram är att Ute 

beskriver att i vardagen var gränsen inte förhandlingsbar, vilket muren och 

soldaterna som bevakade den var ett synnerligen tydligt uttryck för. Efter-

                                                      
36 Musst du dir vorstellen, die Mauer war damals einfach so was wie, es ist absolut klar, dass 
man bis dort hingeht aber nicht weiter, so. Und ich hatte aber auch nicht das Bewusstsein, 
dass dahinter der böse Klassenfeind ist, oder so etwas. Es war einfach klar, das ist die Linie, 
das ist die Grenze und es ist irgendwie auch gut, dass sie da ist. Das ist was ganz wichtiges 
und die Grenze ist eine Grenze, weiter geht nicht, so. Das ist absolut normal, absolut natür-
lich. Auch wenn wir gespielt haben oder so, gab es einen bestimmten Abstand, wo wir dann 
nicht mehr hingehen konnten und da standen auch immer Soldaten, so. Also, es ist, ich würde 
heute sagen, unvorstellbar, aber es war total normal. 
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som det inte fanns några alternativ blev muren inte i första hand en politisk 

angelägenhet utan en del av det sociala rum inom vilket livet utspelade sig. 

Till skillnad från Ute, som poängterar att hon inte trodde på DDR-

regimens svartmålning av Väst, beskriver Inge sin dåvarande föreställning 

om förhållandena på andra sidan gränsen snarast som en övertolkning av den 

fiendebild som fördes fram av den socialistiska regimen. 

Alltså mitt liv var så opolitiskt. Vi [i familjen] talade aldrig om sånt. Det gick 
så långt att en klasskompis i första, andra klass, han hade Pumuckl på sitt 
fönster. Det var en tecknad figur från BRD. Och jag visste att den var från 
BRD och då sa jag: ‟Vad han har den ifrån?‟ Och då sa han: ‟Från sin far-
mor/mormor. Hon bor i BRD.‟ Då sa jag: ‟Är det sant? Bor hon där? Där är 
det ju krig!‟ Och då sa han: ‟Det är inte krig där!‟ Jag: ‟Jo, där är det krig!‟ 
‟Där är inget krig!‟ Och jag tror att det kom sig av att de alltid sa, alltså i mitt 
huvud var: ‟BRD är dåligt. Krig är dåligt. Alltså är det krig i BRD.‟ För mig 
var det på nåt vis ett och samma.37 

Inge återger på ett livfullt sätt sin egen föreställning om Väst som naiv och 

förvriden. Ur dagens perspektiv skulle Inge, utifrån hennes egen beskriv-

ning, mycket väl kunna uppfattas som politiskt indoktrinerad av den socialis-

tiska regimen. Själv definierar hon dock, på grundval av att man inte pratade 

politik inom familjen, sitt liv som opolitiskt. Därmed kategoriserar hon mot-

stånd mot eller ifrågasättande av den dåvarande regimen som politiskt, me-

dan avsaknaden av diskussion kategoriseras som opolitisk. 

Tidsperspektivet och Tysklands omvandling är alltså avgörande för hur 

gränsdragningen uttrycks. Detta blir särskilt tydligt när den äldre generatio-

nens perspektiv återges. Franz berättar hur hans egen bild av Öst- och Väst-

tyskland skilde sig från hans västtyska farmors syn på gränsen: 

Franz: Fram till slutet på tionde klass var Förbundsrepubliken ett självstän-
digt land för mig. Alltså DDR var ett och Förbundsrepubliken, det var två 
länder. Men historiskt tror jag inte att det står sig. Alltså för min farmor [från 
Västberlin] var det alltid ‟Östzonen‟, alltid. Hon sa aldrig att hon åker till 
DDR. Hon åker till ‟Östzonen‟, vilket naturligtvis uppfattades som ett skälls-
ord i Öst. Men det kommer ur precis den här historiska förståelsen. Det var 
helt enkelt Tyskland för den här kvinnan då hon växte upp under kejsaren och 
sedan under Führern och därefter var det ockuperat och då fanns det den 
franska zonen, östzonen, den amerikanska och 

                                                      
37 Also, mein Leben war so was von unpolitisch. Wir [in der Familie] haben nie über so was 
gesprochen. Das ging so weit, dass ein Klassenkamerad in der ersten, zweiten Klasse, der 
hatte an seinem Kinderfenster Pumuckl kleben. Das ist so eine Komikfigur aus der BRD 
gewesen. Und ich wusste, dass der aus der BRD war und da habe ich gesagt: ‚Wo er den denn 
her hat?„ Und dann hat er gesagt: ‚Von seiner Oma. Die wohnt halt in der BRD.„ Da habe ich 
gesagt: ‚Echt, die wohnt dort? Da ist doch Krieg!„ Und da hat er gesagt: ‚Da ist doch kein 
Krieg!„ Ich: ‚Doch, da ist Krieg!„ ‚Da ist doch kein Krieg.„ Und das kam aber, glaube ich 
daher, weil die immer gesagt haben, oder in meinem Kopf war: ‚BRD ist schlecht. Krieg ist 
schlecht. Also ist in der BRD Krieg.„ Das war für mich irgendwie eins. 
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Sofi: Och du tog inte illa upp då, när hon sa ‟Östzonen‟? 

Franz: Alltså jag uppfattade det som konstigt men jag visste ju att det en gång 
fanns ett Tyskland och att det fanns de ockuperade zonerna. Det är ju inte så 
att man inte visste det. Men nu var det annorlunda och man växte upp i ett 
land som inte hette Östzonen längre och då tänkte man: ‟Nå ja, farmor är 
gammal.‟38 

Liksom Ute beskriver Franz att han upplevde den dåvarande gränsen som 

självklar. Sett ur ett DDR-perspektiv var det inte gränsdragningen som var 

konstig, utan farmor, som vägrade att erkänna DDR som en självständig stat. 

Samtidigt visar han på det onormala i gränsdragningen. Farmor, som på den 

tiden kunde avfärdas med att hon var gammal, har idag fått rätt så till vida att 

DDR har blivit ett avslutat kapitel, för att inte säga en parentes, i Tysklands 

historia. Hon har dessutom själv upplevt Tyskland som ett land både före 

och efter denna historiska parentes. Därmed har farmor förvandlats från en 

person som inte hänger med sin tid till en symbol för kontinuitet. 

Intervjupersonerna tematiserar inte bara hur gränsen mot Väst organisera-

de den dåvarande världsbilden, utan också hur den på ett mycket konkret sätt 

begränsade deras rörelsefrihet. Många av dem beskriver den långa och be-

svärliga process som föregick ett besök i Väst. När jag frågar vad de inter-

vjuade gjorde på semestern som barn räknar flera av dem upp resor till en 

rad länder såsom Polen, Ungern, Bulgarien, Tjeckoslovakien med det när-

mast obligatoriska tillägget: ”längre kom vi ju inte” eller ”mer fanns ju inte”. 

I dessa berättelser framstår inte livet öster om den tysk-tyska gränsen som 

normalt, utan som ett långdraget frihetsberövande. Det som ur ett samtida 

och (väst)europeiskt perspektiv ter sig som en självklar frihet – att kunna åka 

i princip vart man vill i världen – var inte möjligt för DDR:s medborgare. 

Intervjupersonerna beskriver dock inte livet i DDR som begränsat i första 

hand därför att man inte kunde resa till Väst utan framförallt därför att det på 

alla områden inskränktes till de snäva ramar som satts av regimen. Flera av 

intervjupersonerna konstaterar att de sannolikt hade ansökt om utresetill-

stånd om inte gränserna hade öppnats. På andra sidan muren fanns möjlighe-

                                                      
38 Franz: Die Bundesrepublik war für mich bis zur Ende der zehnten Klasse auch immer ein 
eigenständiges Land. Also, DDR war eins und die Bundesrepublik, das waren zwei Länder. 
Aber historisch lässt sich das, glaube ich, nicht lange halten. Also, für meine Oma war es 
immer die ‚Ostzone„, immer. Die hat nie gesagt, sie fährt in die DDR. Sie fährt in die ‚Ostzo-
ne„, was im Osten natürlich immer wie so ein Schimpfwort rüberkam. Aber das ist eben genau 
aus diesem historischen Verständnis raus ja. Das war halt Deutschland für die Frau, als sie 
aufgewachsen ist unter dem Kaiser und dann unter dem Führer und danach war es dann be-
setzt und dann gab es die französische Zone, die Ostzone, amerikanische und... 
Sofi: Und das hast du damals nicht übel genommen, wenn sie ‚Ostzone„ gesagt hat? 
Franz: Also, das ist mir schon komisch aufgestoßen, aber ich wusste ja schon auch, dass es 
mal ein Deutschland gab und dass es die besetzen Zonen gab. Das ist ja nicht so, dass man es 
nicht wusste. Aber nun war es eben anders und man wuchs eben in dem Land jetzt auf, was 
nicht mehr Ostzone hieß und da dachte man: ‚Na ja, gut, Oma ist halt alt.„ 
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ten till ett liv i Väst, i det andra Tyskland, där alla etniska tyskar åtnjöt med-

borgarskap om de bara lyckades ta sig ut ur DDR. Karl berättar att han redan 

från tolv års ålder var närmast besatt av tankar och planer på att ta sig ut ur 

DDR.  

Och jag ville inte leva det liv som erbjöds i DDR. När jag var tolv år började 
detta att man kunde ansöka om utresetillstånd och att folk försökte som galna 
att komma bort från den här staten. Det var i början på åttiotalet. Och vid nå-
got tillfälle, när jag hela tiden hörde de här rapporteringarna, jag hade bara 
väst-TV… Jag måste tillägga att jag bodde tjugo kilometer från stängslet och 
fick alltså in ARD, ZDF och NDR, Norddeutsche Rundfunk (västtyska TV- 
och radiokanaler). [---] Och därför fick man alltså höra från den sidan hur 
många människor som lämnade DDR. Då sa jag: ‟Det vore också något för 
mig. Det måste jag göra någon gång!‟ Så som man ser det som tolvåring. Och 
det blev så att säga till en fix idé och det var också en förhoppning som man 
hade.39 

Karl beskriver att Väst fyllde flera viktiga funktioner i hans liv: som infor-

mationskälla till vad som hände i DDR, som ett reellt alternativ till livet i 

DDR och som en förhoppning som hjälpte honom igenom det liv som han 

vantrivdes med. På motsvarande sätt som Inge förklarar sin dåvarande in-

ställning till BRD med avsaknaden av andra synsätt än de som den socialis-

tiska regimen förmedlade, förklarar Karl sin inställning till DDR med sin 

tillgång till andra synsätt genom västtyska media. I Karls beskrivning av sin 

barndom befinner sig inte Väst på andra sidan gränsen utan det är snarare 

han själv som befinner sig på andra sidan, avskuren från det liv han egentli-

gen ville leva. DDR framstår som ett gigantiskt fängelse som höll sina 17 

miljoner fångar instängda bakom välbevakade murar och stängsel. Karl me-

nar att det fanns många människor som kunde anpassa sig och ändå leva ett 

gott liv i DDR, men att han gärna ville ”sköta sig själv”40, och det uppfatta-

des som suspekt. I likhet med flera av intervjupersonerna ställer han ett kol-

lektivt, begränsande liv i Öst mot ett individuellt och friare liv i Väst. 

Elisabeth är den enda av intervjupersonerna som lämnat DDR för Väst 

innan muren öppnades den 9 november 1989. Familjens illegala utvandring 

är central i Elisabeths berättelse och upptar en stor del av intervjun. 

                                                      
39 Und ich wollte das Leben, so wie es in der DDR angeboten war, nicht leben. Als ich zwölf 
war, da ging das los, dass man Ausreiseanträge stellen konnte und dass die Leute hier wie die 
Verrückten versucht haben aus dem Staat weg zu kommen. Das war Anfang der achtziger 
Jahre. Und dann habe ich irgendwann, als ich immer wieder diesen Bericht, ich habe nur 
Westfernsehen… Ich muss dazu sagen, ich wohnte zwanzig Kilometer von Zaun weg und 
habe also ARD, ZDF und NDR, Norddeutsche Rundfunk bekommen. [---] Und daher kriegte 
man also von dieser Seite mit, wie viele Leute dort auch die DDR verlassen. Habe ich gesagt: 
‚Wäre auch mal was für mich. Das muss ich auch mal machen!„ Wie man das mit zwölf halt 
so sieht. Und das wurde dann quasi zur fixen Idee und war dann auch irgendwie eine Hoff-
nung, die Sie hatten. 
40 „mein eigenes Ding machen” 
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Mina föräldrar hade planerat det så: Till familjehögtider och så fick man ju 
åka över, men man var tvungen att ha en inbjudan och det måste vara en nära 
släkting, av första eller andra graden. Och min mor fick tillåtelse att hälsa på 
sin moster/faster och min far fick inte. Men de hade redan tänkt lämna landet 
illegalt så att säga och hade redan sagt det till mig. Jag hade just fyllt sjutton 
då. Alltså då fick bara min mamma åka och de gjorde då så att min mor gick 
till en läkare i Hamburg och lät sjukskriva sig och min far var tvungen att 
hämta henne, bara för att min far också skulle få möjlighet att komma dit. Det 
avslog de naturligtvis. [---] Och inom en vecka blev det sen ändå möjligt för 
min far att hämta min mor från Väst. Och han åkte och kom naturligtvis ald-
rig tillbaka.41 

Efter att föräldrarna lyckats ta sig till Västtyskland i december 1988 tog det 

sex månader innan Elisabeth och hennes tolvåriga syster fick utresetillstånd. 

Föräldrarna tog en mycket stor risk. Dels därför att barnen fick klara sig 

själva med hjälp av en släkting under denna tid och därför att Elisabeth var 

tvungen att låtsas som om hon inte visste något om föräldrarnas planer. Men 

framför allt därför att det var mycket osäkert om föräldrarna skulle lyckas få 

ut sina barn ur DDR. Enligt Elisabeth hade de också mycket väl kunnat 

hamna på barnhem, ett underförstått fruktansvärt alternativ. På min fråga vad 

som fick föräldrarna att ta detta beslut svarar hon: ”Hela staten stod dem helt 

enkelt upp i halsen, detta eviga frågande: ‟Får man besöka någon i Väst?‟ 

Att vara inspärrade, helt enkelt.”42 Genom att DDR framställs som ett fängel-

se, blir föräldrarnas handlande begripligt. De hade inte i första hand lämnat 

sina barn i en stat utan hade lyckats undkomma en fångenskap. Ur sin befri-

ade position kunde de sedan försöka befria sina barn. Elisabeth säger att hon 

nog inte skulle göra samma sak med sina egna barn, men att hon ändå är 

tacksam gentemot sina föräldrar därför att hon fick möjlighet att ”se något 

annat”. Liksom hos Karl framstår detta ”andra” i form av Väst som ett åtrå-

värt alternativ till ett inskränkt och politiskt kontrollerat liv i Öst. 

*** 

                                                      
41 So hatten das meine Eltern geplant: Zur Familienfeiern und so durfte man ja rüberfahren. 
Man musste aber eine Einladung haben und der Verwandtschaftsgrad musste dann ziemlich 
nah sein, erster, zweiter Grad. Und meiner Mutter wurde das gestattet ihre Tante zu besuchen 
und mein Vater durfte nicht. Aber die hatten eben schon vor illegal so zu sagen das Land zu 
verlassen, hatten mir jetzt Bescheid gesagt. Ich war da gerade siebzehn. Also durfte nur meine 
Mutti fahren und die haben das dann so gemacht, dass meine Mutter dort in Hamburg zum 
Arzt gegangen ist und hat sich so zu sagen krank schreiben lassen und mein Vater müsste sie 
abholen, nur um die Möglichkeit zu haben, dass mein Vater da auch irgendwie hinkommt. 
Das hatten die natürlich auch abgelehnt. [---] Und innerhalb von einer Woche war es dann 
doch möglich, dass mein Vater so zu sagen meiner Mutter aus dem Westen abholen konnte. 
Und er ist gefahren und natürlich nie wiedergekommen. 
42 „Die haben einfach die Nase voll mit dem ganzen Staat, ne, dieses ewige Gefrage: ‚Darf 
man irgendjemanden besuchen im Westen?„ Dieses Eingesperrt sein einfach ne. 
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I intervjuerna beskrivs DDR som en omodern kontrast till Väst och som en 

alternativ modernitet som överträffar Väst på avgörande punkter. Berättel-

serna om DDR är både ett omförhandlande av det förflutna, men också av 

den samtid utifrån vilken det förflutna förstås. DDR kan alltså utgöra ett 

misslyckat alternativ och en möjlig utgångspunkt för samhällskritik. Öst och 

Väst utgör varandras motsatser och förutsättningar. Det dåvarande Öst defi-

nieras i förhållande både till ett dåvarande och till ett nuvarande Väst. Berät-

telserna präglas av en paradox: Å ena sidan definieras livet i Öst som min-

dervärdigt i förhållande till Väst och onormalt i förhållande till nu. Å andra 

sidan framhävs det som normalt när det ägde rum. Även här spelar de dras-

tiska samhällsförändringarna en avgörande roll. DDR finns inte längre som 

reellt existerande alternativ, vilket inte minst tar sig uttryck i omvandlingen 

av det materiella. 

De intervjuade bekräftar bilden av DDR som misslyckat och onormalt, 

men gör också motstånd mot den. I berättelserna om sin barndom positione-

rar de också sig själva genom att beskriva vad de var och har blivit. Om livet 

i DDR uppfattas som onormalt och misslyckat riskerar detta att smitta av sig 

på dess före detta medborgare. De intervjuade är därför ofta noga med att 

poängtera att de haft en bra barndom, att de förhöll sig individuellt till ett 

konformt varuutbud, att det fanns en social gemenskap och att DDR upplev-

des som normalt ur den tidens perspektiv. Dessa artikulationer kan ses som 

kommentarer till tunga diskurser i det förenade Tyskland om livet i Öst som 

grått, enformigt och präglat av misstänksamhet. 

Det ambivalenta förhållningssättet, där moderniteten förstås både som be-

gränsande och likriktande och som en förutsättning för jämlikhet och trygg-

het, kan inordnas i en senmodern diskurs som omfattar hela Västvärlden. 

Den globaliserade ekonomin har lett till att de nationella välfärdsprojekten 

har kommit i gungning. I de intervjuades berättelser kopplas denna utveck-

ling på ett tydligt sätt till Öst och Väst, där det havererade modernitetspro-

jektet förläggs till Öst medan Väst står för det nya individualiserade och 

fragmenterade samhället. Den dislokation som de intervjuade har upplevt i 

form av mycket snabba omvälvningar kring 1989-1990 bidrar till att föränd-

ringarna inte förstås som gradvisa förskjutningar utan som tydliga skillnader 

som kan kopplas till två olika samhällssystem. Genom dessa kontrasteringar 

synliggör de inte bara vad de uppfattar som brister och fördelar i DDR, utan 

även i det förenade Tyskland. 
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Kapitel 3: Disciplinering och motstånd 

När de intervjuade berättar om sin barndom fokuserar de på sådant som har 

en tydlig koppling till DDR som stat: skolan, den socialistiska barn- och 

ungdomsorganisationen, övervakning och repression. Deras val av teman 

och deras sätt att förhålla sig till dem kan förstås utifrån en förskjutning mel-

lan det sociala och det politiska som har skett i och med DDR:s upplösning 

och Tysklands enande. Jag vill poängtera att jag inte avser politik i vederta-

gen mening utan Laclaus (1990:35) definition (se Teoretiska utgångspunk-

ter). Det politiska består av fält där kampen mellan antagonismer är synlig. 

Det sociala utgörs av fält där tingen framträder som sedimenterad objektivi-

tet eller som ren närvaro. Enandet innebär en förflyttning av gränsen mellan 

det politiska och det sociala, där sådant som tidigare varit sedimenterad var-

daglig praktik blir politiserat och omvänt. De före detta DDR-medborgarnas 

barndom utspelade sig till stor del i fält som kan definieras som sociala me-

dan de pågick, men som politiserats i den postsocialistiska diskursen. Politi-

seringen av uppväxten i DDR tar sig inte bara uttryck i intervjusituationen, 

utan även i andra samtal om hur livet i DDR ska förstås och inordnas. Jag 

bevittnade ett exempel på detta när författaren Jana Hensel besökte Goethe-

Institut i Stockholm för att läsa ur sin självbiografiska bok Zonenkinder 

(2002) om uppväxten i DDR. Vid frågestunden efteråt reste sig en äldre man 

och menade att Hensel romantiserade förhållandena i DDR eftersom hon 

utelämnade att DDR var en diktatur och att beskriva säkerhetstjänsten. Hen-

sel svarade, uppenbart trött på denna fråga, att hon skildrade sin egen barn-

dom och att hon inte hade några personliga minnen av Stasi eller förföljelse. 

Det kan alltså vara svårt att berätta om sin barndom i DDR som en ”privat” 

angelägenhet utan att positionera sig i förhållande till de teman som är så 

intimt förknippade med denna stat. Intervjusituationen kan då uppfattas som 

en möjlighet att få ge sin egen bild av sådana ”DDR-typiska” företeelser som 

ofta tematiseras i media. 

Familjelivet är förhållandevis frånvarande i intervjumaterialet. Visserli-

gen svarar de intervjuade på frågor om föräldrarnas yrke, om gemensamma 

semestrar och så vidare och det finns några vars föräldrar får en något mer 

framträdande plats i berättelsen. I de allra flesta fall lämnas dock föräldrar-

nas roll i den egna uppväxten och identitetsskapandet otematiserad. Det är 

alltid vanskligt att analysera tystnader, även om de kan säga lika mycket om 

vad som är (o)möjligt att säga som det uttalade. Jag vill ändå peka på några 

möjliga tolkningar till varför familjen är så pass frånvarande i de flesta berät-
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telser: För det första är de intervjuade medvetna om att de blivit tillfrågade 

att delta i intervjun därför att de vuxit upp i DDR och att jag intresserar mig 

för östtysk identitet. När de berättar om sin barndom är det därför troligt att 

de väljer sådant som de tror att jag vill höra och/eller sådant som de anser 

bör sägas. Det finns alltså vissa teman som anses relevanta när det gäller 

uppväxten i DDR och familjen och det ”privata” tycks inte höra till dem.  

Utelämnandet av familjelivet står i skarp kontrast till etnologen Katarzyna 

Wolanik Boströms avhandling, där de välutbildade polacker hon intervjuat 

använder sina föräldrar och familjehistorien när de berättar om sig själva och 

om Polen före och under socialismen (Wolanik Boström 2005). Det finns en 

avgörande skillnad mellan att berätta om sin barndom i en socialistisk stat i 

dagens Polen och i det förenade Tyskland. Alla polacker har upplevt och 

varit en del av det socialistiska systemet och dess institutioner. Även om de 

positionerar sig på olika sätt i förhållande till dem är det framförallt genom 

berättelser om sin familjehistoria och uppfostran som de kan differentiera sig 

i förhållande till andra polacker. Östtyskarna å andra sidan är, efter Tysk-

lands enande, vana vid att relatera sin egen markerade uppväxt till en omar-

kerad västtysk barndom. Det utmärkande för dem i en tysk kontext är inte 

deras familjehistoria, utan att de upplevt och socialiserats i det socialistiska 

systemet. Denna markerade position mer eller mindre tvingar dem att förhål-

la sig till DDR som stat då de berättar om sin uppväxt. 

En annan tolkning av att familjen är så pass frånvarande är att intervjuper-

sonerna utelämnar sådant som de upplever som känsligt i en samtida kon-

text. Genom att fokusera på de samhälleliga omständigheterna och förutsätt-

ningarna för livet i DDR tonar de ner sitt eget och sina närmastes aktörskap 

(jfr Wolanik Boström 2005:289). Under 1990-talet och in på 2000-talet har 

det förts en stor och infekterad diskussion om enskilda personers medverkan 

till upprätthållandet av diktaturen i allmänhet och deras relation till Stasi 

(säkerhetspolisen) i synnerhet (McAdams 2001). Många före detta DDR-

medborgare har explicit eller implicit utpekats som kontaminerade av sitt 

förflutna i DDR. Även om debatten om DDR-historien blivit mer nyanserad 

under 2000-talet, kan den utgöra en anledning till att intervjupersonerna ofta 

väljer att hålla sina föräldrar utanför berättelsen och istället fokuserar på de 

omständigheter som man föll offer för. 

Slutligen kan man ställa frågan om jag inte frågat tillräckligt envist när 

det gäller familjeförhållanden. Detta kan säkert ibland vara fallet, särskilt när 

det gäller frågor om föräldrarnas förhållande till den styrande regimen, efter-

som dessa frågor ofta har försatt intervjupersonen i en försvarsposition. In-

tervjuernas öppna karaktär har lett till att både sådant som jag frågat om och 

andra teman som de intervjuade själva har fört fram har fått utrymme i berät-

telserna. Jag betraktar det därför som en del av analysen att fokusera på det 

som är mest framträdande, medan familjeliv och föräldrar kommer att disku-

teras på de ställen där intervjupersonerna själva drar in dem. 
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Skolan som socialiserande institution 

Skolan är intimt förknippad med det moderna projektet och tillmäts rollen 

som främsta institution när det gäller att fostra samhällets nya medborgare. 

Den fungerar som förmedlare både av den kunskap som anses relevant och 

giltig och av de normer och beteenden som är önskvärda. Skolan som natio-

nellt projekt kan ses som en global företeelse, även om det tagit sig olika 

uttryck på olika platser och vid olika tidpunkter (Martinsson & Reimers 

2008:24f). I skolan produceras också de subjektspositioner som framstår 

som möjliga i förhållande till dessa sanningar. Lena Martinsson och Eva 

Reimers har dock påpekat vikten av att dessa positioner inte ses som enhetli-

ga eller fasta. Snarare utgör skolan en plats där både normer om uppförande 

och vad samhället är och bör vara, liksom positionerna lärare och elev om-

förhandlas (2008:23f). Eftersom skolan omfattar alla barn i det moderna 

samhället har den utgjort en viktig grund för individernas möjlighet till frigö-

relse från de omständigheter de fötts inom, men också för disciplinering och 

normering inom det nationalstatliga ramverket. Positionen som elev är alltså 

allmän och obligatorisk, om än inte enhetlig, i betydelsen att varje barn mås-

te förhålla sig till den under sin uppväxt. Det innebär även att varje vuxen i 

det (post)moderna samhället har en skolgång att förhålla sig till. 

Det östtyska och det västtyska skolsystemet kan ses som delar av två oli-

ka moderna projekt med olika syn på skolans roll när det gäller att fostra och 

utbilda de unga medborgarna. De personer som vuxit upp i DDR har alltså 

gått i en skola som verkat inom ett annat modernitetsprojekt och inom en 

annan nationell kontext än den de befinner sig i när de berättar. I och med 

det ena systemets avskaffande har anpassning och motstånd blivit centrala, 

om än ofta implicita, begrepp i berättelser om livet i DDR. När den sam-

hällsform som de intervjuade vuxit upp i definieras som förtryckande och 

misslyckad i dagens offentliga diskurs blir det av yttersta vikt att positionera 

sig själv som en självständig individ i förhållande till den dåvarande regi-

men. Jag kommer här att analysera vilka olika identifikationer berättelserna 

om skolan i DDR innehåller, liksom hur de intervjuade beskriver skolans 

kunskapsinnehåll och normer i relation till dagens samhälle. 

Skildringarna av den egna skolgången präglas i hög grad av att de inter-

vjuade förutsätter att de måste förklara själva skolsystemet för mig som ut-

omstående. De innehåller många deskriptiva sekvenser, där intervjuperso-

nerna beskriver för mig och för en presumtiv publik av människor som inte 

upplevt DDR på vilket sätt denna värld skiljer sig från ett dåvarande och ett 

nuvarande Väst (jfr Arvidsson 1998:25).  Berättelserna framförs ofta med en 

ironisk eller humoristisk underton. Så här säger Andrea: 

Vid den tidpunkten gick jag fortfarande i Soja Anatoljewna Kosmodemjans-
kaja-skolan, så hette den. Det var en rysk partisankämpe. Naturligtvis fanns 
det en sockel på skolgården med hennes huvud på, som en staty där blommor 
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nedlades på hennes födelsedag eller när hon blev hängd och där pionjärerna 
gjorde Fahnenappell på skolgården. [---] Det här namnet kunde man inte ut-
tala förrän tidigast i andra klass därför att det var så fruktansvärt långt och 
själv hade man ju inte lärt sig bokstäverna ännu.43 

Att en skola bär namnet av en historisk person framstår inte som särskilt 

ovanligt. Det speciella i Andreas beskrivning av sin skola är att den bar 

namnet av en rysk partisankämpe och att det hölls ceremonier till hennes ära. 

De personer som idag får ge namn åt tyska gator och byggnader hämtas ur 

den ”tyska” historien. Den ryska partisankämpen innebär istället ett manife-

sterande av en socialistisk historia som betonar DDR:s band till Sovjetunio-

nen samt internationell solidaritet med dem som kämpar mot förtryck. And-

reas påpekande att det ”naturligtvis” fanns en staty av skolans namne på 

skolgården visar snarare på det ovanliga i detta faktum, sett ur dagens per-

spektiv. Hon nämner inte bara skolans namn i förbigående utan kontextuali-

serar det och pekar på så vis på hur skolan användes för att internalisera den 

av staten sanktionerade ideologin. Andrea tar inte explicit avstånd från parti-

sankämpen och de ritualer som omgärdade henne. Med hjälp av ironi och 

passivformer distanserar hon sig själv från skeendet. Det är oklart vem det 

var som förärade partisankämpen blommor och huruvida Andrea själv var en 

av de pionjärer som gjorde Fahnenappell vid statyn. 

När intervjupersonerna blickar tillbaka på sin skolgång framstår discipli-

neringen av barnen och den socialistiska retoriken i DDR:s skolsystem onek-

ligen som mycket starka och explicita. Ett exempel på detta är den Fahne-

nappell som Andrea nämner. Den innebar att skolbarnen vid särskilda tillfäl-

len fick ikläda sig pionjäruniform, marschera ut och ställa upp på gården för 

att lyssna till tal och sånger framförda av andra elever eller av gäster. Några 

beskriver också de Wehrlager (ung. försvarsläger) som alla elever deltog i 

från och med åttonde klass. Här fick pojkarna under några dagar öva sig i ett 

liv i fält, inklusive att hantera vapen, medan flickorna övade sig i att ta hand 

om sårade. På så vis inordnades eleverna i försvaret av den socialistiska sta-

ten. Enligt intervjupersonerna fanns det ingen möjlighet att värja sig mot 

dessa militariserande skolaktiviteter. 

Ryskundervisningen är ett ämne som omnämns som typiskt för DDR av 

nästan alla intervjupersoner. Den beskrivs ofta som illa omtyckt därför att 

den var ett tvång. Ryskan markeras alltså negativt med motiveringen att den 

var obligatorisk, trots att detta gäller även de andra ämnena i de allra flesta 

skolor. Det ligger nära till hands att tänka sig att ryskan nedvärderas därför 

                                                      
43 Und zu dem Zeitpunkt bin ich noch in die Soja Anatoljewna Kosmodemjanskaja Oberschu-
le, so hieß die. Das war eine russische Partisankämpferin. Da gab es natürlich auch auf dem 
Schulhof so einen Sockel, wo ihr Haupt drauf war als Statue, wo dann halt, wenn sie Geburts-
tag hat oder als sie gehängt wurde, halt Blumen niedergelegt worden sind und die Pioniere 
Fahnenappell gemacht haben auf dem Schulhof. [---] Den konnte man frühestens in der zwei-
ten Klasse aussprechen diesen Namen, weil der so ewig lang war und man ja selber noch nicht 
mal die Buchstaben vor Augen hatte. 
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att den var den sovjetiska ockupationsmaktens språk. Det är dock ingen av 

intervjupersonerna som nämner detta explicit. Istället kontrasterar de den 

obligatoriska ryskan mot engelsk- och franskundervisningen, som var frivil-

lig och förlagd till eftermiddagarna och därmed tvingades konkurrera med 

elevernas fritidsintressen. Men även de som, ibland på föräldrarnas uppma-

ning, valde att läsa västeuropeiska språk berättar att de inte lärde sig särskilt 

mycket, särskilt inte i jämförelse med västtyska elever. Den ofta framförda 

kritiken av den obligatoriska ryskundervisningen är alltså inte bara ett ställ-

ningstagande i förhållande till DDR:s skolsystem eller dess förhållande till 

Sovjetunionen. Jag tolkar den snarare som en problematisering av att de som 

gått i skolan i DDR besitter en ”östkompetens” som framstår som relativt 

värdelös i dagens samhälle. Ryskan blir inte en tillgång eftersom eleverna 

saknar den självklara ”västkompetens” det innebär att kunna tala bra engels-

ka. 

De flesta av intervjupersonerna nämner Staatsbürgerkunde (medborgar-

/samhällskunskap) som det ämne där den socialistiska propagandan tog sig 

tydligast uttryck. Här ställdes socialismens förträfflighet – ‟vi har alla arbete‟ 

– mot kapitalismens fasor – ‟arbetslöshet, alkoholism, hemlöshet‟. Genom 

sitt sätt att berätta låter de mig förstå att de uppfattade skönmålningarna och 

fiendebilderna som plattityder. Utrymmet att diskutera beskrivs som mini-

malt, i alla fall om man ville undvika att bestraffas med dåliga betyg som 

omöjliggjorde fortsatta studier. Franz hör till dem som kritiserar att den soci-

alistiska ideologin styrde innehållet i praktiskt taget all undervisning. 

Till och med i konstundervisningen var det bara socialismen som tematisera-
des. I ryskundervisningen lärde man sig något om ‟vänskap mellan folken‟ 
(Völkerfreundschaft) och hade problem att visa någon vägen till närmaste 
tågstation, men man kunde hålla tal om arbetarklassen. Det var lite, jag upp-
levde det som lite verklighetsfrämmande.44 

Skolan i DDR syftade, enligt Franz beskrivning, till att fostra goda socialis-

tiska medborgare som var skolade i socialistisk konst, den dåvarande socia-

listiska supermaktens språk samt arbetarklassens villkor och historia. Franz 

menar att han redan då uppfattade dessa kunskaper som oanvändbara i det 

verkliga livet.  Utifrån den postsocialistiska kontext som hans berättande 

äger rum i framstår de som än mer verklighetsfrämmande. När denna form 

av socialistiskt projekt och dess grand narrative har gått i graven blir de 

kunskaper som förmedlades där i bästa fall obrukbara och i sämsta fall kon-

taminerande. I jämförelse med jämnåriga västtyskar riskerar östtyskarna att 

framstå som både obildade och indoktrinerade. Obildade därför att den bild-

                                                      
44 Selbst im Kunstunterricht gab es immer nur das Thema Sozialismus. Im Russischunterricht 
hat man irgendwas über Völkerfreundschaft gelernt und hatte Probleme die Leute zum nächs-
ten Bahnhof zu schicken, aber man konnte irgendwie Volksreden halten über die Arbeiter-
klasse ja. Das war so ein bisschen, also ich empfand es so ein bisschen als wirklichkeitsfremd. 
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ning de deltagit i inte räknas och indoktrinerade därför att de normer de soci-

aliserats in i inte längre gäller. Ur ett Västperspektiv framstår DDR:s skola 

som onormal, dels därför att disciplineringen tog sig extrema uttryck i för-

hållande till andra moderna samhällen och därför att dess normerande an-

språk var så explicita, men också därför att disciplineringen och normeringen 

synliggörs när den förflyttas till en annan kontext. 

Det som då var normalt, att delta i undervisningen så som den gestaltades 

i DDR, har idag blivit onormalt i förhållande till en omarkerad västtysk 

skolgång. Man kan fråga sig varför de intervjuade ofta ägnar stora delar av 

intervjun till att beskriva sin skolgång på detta sätt, när det riskerar att smitta 

av sig på dem själva genom att de på så sätt positionerar sig själva som avvi-

kare. Min tolkning är att diskursen om skolan i DDR som ideologisk och 

repressiv är så ”tung” att det är svårt att undvika den. De intervjuade tycks 

förhålla sig till en implicit föreställning om att det finns en motsättning mel-

lan att ha vuxit upp i en diktatur och att vara en självständig individ. Det blir 

då särskilt viktigt att framställa sig som en person som visserligen genomgått 

denna skolgång, men som förmår förhålla sig kritiskt till den.  

Flera av de intervjuade beskriver att det fanns olika strategier att hantera, 

och i viss mån göra motstånd mot, skolans sannings- och disciplineringsan-

språk. Steffi berättar att det gällde att vara försiktig med att avslöja tankar 

och handlingar som man visste var kontroversiella när man befann sig i sko-

lan.  

Jag har fått en ganska öppen uppfostran, säkerligen av familjära skäl, för min 
farbror bor i Frankfurt am Main sedan muren byggdes och där fanns natur-
ligtvis alltid lite kontakt. En del av min mors familj fanns vid Bodensjön och 
man ville ju hålla kontakt. Och redan som barn frågade jag mycket och jag 
fick alltid ärliga svar, men naturligtvis sa de också hemma: ‟Det här får du 
inte berätta i skolan nu.‟ Det var naturligtvis svårt för ett barn. Och de lurade 
oss ju också ofta. I skolan frågade de helt enkelt vem som hade sett Tages-
schau (västtyskt nyhetsprogram) igår och det eller det och då: ‟Åh, ja här!‟ 
(räcker upp handen som en ivrig elev). Och då ‟Uhm, det blir en femma45.‟46 

Skolan och hemmet kan här jämföras med vad Erving Goffman kallat den 

”främre regionen”, där framträdanden sker, och den ”bakre regionen”, där 

medlemmarna kan lägga av in roll och slappna av. Genom att dessa regioner 

                                                      
45 Betygen i DDR graderades från 1 till 5, där 5 utgjorde sämsta betyg och 1 bästa. 
46 Ich bin ziemlich offen erzogen worden, wahrscheinlich schon so aus familiären Hintergrün-
den, weil mein Onkel ist halt in Frankfurt am Main, seit die Mauer gebaut wurde und da 
waren natürlich immer ein paar Kontakte. Von meiner Mutter war auch ein Teil von der Fa-
milie jetzt am Bodensee und man wollte ja Kontakt halten so. Und ich habe immer als Kind 
schon viel gefragt und ich habe auch immer ehrliche Antworten bekommen so, aber natürlich 
dann auch von zu Hause: ‚Davon darfst du in der Schule aber jetzt nicht erzählen„, ne. Natür-
lich auch schwer für ein Kind dann halt. Und die haben uns ja auch oft  reingelegt. In der 
Schule haben die halt gefragt, wer denn jetzt gestern Tagesschau gesehen hat, das und das und 
dann: ‚Ah ja hier!‟ (hebt die Hand wie ein eifriger Schüler) und dann ‚Uhm, ist jetzt ne fünf‟. 
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hålls åtskilda, kan man i den bakre regionen uttrycka saker som är omöjliga 

att framföra i den främre. Där kan man också öva sig inför framträdanden i 

den främre regionen (Goffman 2000:97ff). Steffi ställer öppenheten och 

ärligheten som rådde i hennes familj mot skolans ideologiserade och repres-

siva värld. Hon skildrar ett slags kamp mellan hemmet och skolan, där bar-

nen utgör gisslan. I denna kamp, som ytterst handlar om tolkningsföreträde, 

använder sig den ena sidan av ljugandets strategi för att bevara sitt frirum 

och den andra sidan av lurandets strategi för att komma åt samma frirum. 

Motstånd kunde alltså utövas och uttryckas i hemmet, men det fick inte mär-

kas i skolan. Denna ”tysta” form av motstånd utgör en viktig del i Steffis 

identitetsskapande. Det positionerar henne som en person som genom sin 

uppfostran förmådde tänka kritiskt, även om hon lärde sig att göra det på rätt 

ställe och i rätt situationer. I Steffis beskrivning utgör kontakten med släk-

tingarna i Västtyskland en förklaring till familjens öppenhet och inblick i 

sakernas verkliga tillstånd. Ur skolans perspektiv däremot utgjorde kontak-

ten med Väst ett hot som det gällde att stävja. Ett exempel på detta som jag 

diskuterat tidigare var att lärarna tog ifrån barnen föremål som kom från 

Väst om de hade med sig dessa till skolan. Det som i Väst utgjorde den 

främre regionen förvandlades alltså i Öst till den bakre. I dagens förenade 

Tyskland kan denna bakre region återigen bli till den främre, eftersom den 

blir en tillgång när man presenterar sig själv som en självständig och upplyst 

individ. 

Karl beskriver hur avslöjanden om kontakter med Väst, som ur dagens 

perspektiv ter sig opolitiska, kunde få allvarliga konsekvenser. 

Enligt min uppfattning tvingades jag väldigt tidigt, mycket tidigt att reflekte-
ra över mig själv. [---] Jag hade gått en vecka i skolan. Jag var sex år och då 
jag drack skolmjölken, det var en sådan här fruktmjölk, idag finns det ingen 
människa längre som skulle… Men det var inte dåligt. Man sörjde för barnen. 
Och då sa jag: ‟Det smakar som västtuggummi‟, nåt sånt. Ja, ja, herre gud, på 
den tiden var jag ännu godtrogen. Och jag frågade till och med läraren, kan-
ske var det till och med samma dag eller en dag senare, om hon också hade 
sett Paulchen Panter (västtyskt barnprogram). Det är banaliteter, men själv-
klart, det här var 1977, staten var mycket restriktiv och det anmäldes såklart 
direkt. Min mor blev vidtalad och hon sa till mig: ‟Vad vi pratar om hemma 
och vad du ser på TV, det får du inte på några villkor berätta för någon. An-
nars så kan vi bara se på Öst-TV här.‟ Och det var naturligtvis fruktansvärt. 
Det gick inte. Nå väl, från den dagen, jag hade knappt gått två veckor i sko-
lan, stod det klart: ‟Du får bara säga det och det. Det och det får du inte säga 
till någon.‟ Och sedan var man tvungen att alltid ta sig i akt. Med den här ut-
vecklingen växte man upp. Det var förbannat svårt.47 

                                                      
47 Ich bin für meine Begriffe sehr früh, ganz früh in die Selbstreflexion gedrängt worden. [---] 
Ich war eine Woche in der Schule, ich war sechs Jahre alt und habe gesagt, als ich die Schul-
milch irgendwie getrunken habe, das war so eine Fruchtmilch, die heute sich ja kein Mensch 
mehr, aber es war nicht schlecht, für die Kinder wurde gesorgt. Und da habe ich gesagt: 
‚Schmeckt wie Westkaugummi„, irgendwie so was. Ja, ja, Herrgott, ich war in dem Moment 



 

 76 

Liksom Steffi lärde sig Karl, med hjälp av sin mamma, att skilja på hemmets 

och skolans värld. Hans berättelse utgör ett tydligt exempel på hur han i den 

bakre regionen fick lära sig hur han skulle framträda i den främre. I Karls 

beskrivning av sina första veckor i skolan får skolans försök att kontrollera 

elevernas tänkande och handlande snarast motsatt effekt. Skolan kontrollera-

de visserligen vad eleverna sa i skolan, men inte vad de verkligen tänkte och 

vad som verkligen försiggick i hemmet. Polarisering mellan skola och hem 

får dessa barn att framstå som betydligt mer reflekterande och kritiska när 

det gäller skolans normerande roll i samhället än barn som vuxit upp i de-

mokratiska samhällen med yttrandefrihet. Dessa beskrivningar av den egna 

skolgången kan ses som en motdiskurs mot en bild av DDR-barnen som 

offer för en helt igenom ideologiserad skolinstitution. Att tvingas anpassa sig 

till en repressiv institution som kontrollerar stora delar av barnens vardag är 

inte detsamma som att internalisera denna institutions politiska budskap (jfr 

Lindenberger 2000). 

Genom dikotomiseringen mellan hem och skola bekräftas å ena sidan bil-

den av skolan som en repressiv institution som det gällde att undkomma och 

lura på olika sätt. Å andra sidan ifrågasätts därmed beskrivningar av skolan 

och den socialistiska regimen som totalitära. Staten framstår inte som helt 

maktfullkomlig, utan det fanns ett utrymme för motmakt. Berättelser om 

utövandet av motmakt kan i det förenade Tyskland, med två diktaturer i det 

historiska bagaget, utgöra ett särskilt gångbart kulturellt kapital. Det är dock 

långt ifrån alla intervjupersoner som beskriver slitningarna mellan skolan 

och hemmet på detta vis. Flera uppger att de inte upplevt något ”negativt” 

under sin skolgång, eller att man sa vissa saker hemma och andra saker i 

skolan. Detta ska inte i första hand förstås som att föräldrarna var överens 

med den världsbild som förmedlades av skolan. Tvärtom poängterar de in-

tervjuade ofta att föräldrarna var vad de kallar för ”opolitiska”, det vill säga 

att de varken tog ställning för eller mot regimen, i alla fall inte inför barnen. 

Att undandra sig det som definieras som politiskt kan förstås både som en 

försiktig form av motmakt och som anpassning till det socialistiska systemet. 

De intervjuade som hävdar att föräldrarna ”inte var någonting” i politiskt 

avseende balanserar mellan dessa båda positioner. 

Skolan framstår inte alltid som enhetlig i de intervjuades berättelser. Stef-

fi gick i samma skola som barnen till DDR:s politiska elit. Detta innebar att 

                                                                                                                             
noch arglos, und hatte dann sogar irgendwann die Lehrerin, vielleicht sogar am selben Tag 
oder ein Tag später gefragt ob sie auch ‚Paulchen Panter„ gesehen hätte. Und das sind banale 
Dinge, aber natürlich, das war 1977, der Staat war ganz restriktiv und das wurde natürlich 
sofort gemeldet. Meine Mutter wurde angesprochen und die hat mir dann gesagt: ‚Was wir zu 
Hause reden sowieso nicht und was du im Fernsehen siehst, dass darfst du einfach ums Verre-
cken mit niemandem bereden. Wenn nicht, dann müssen wir hier nur den Ostsender gucken„. 
Und das war natürlich furchtbar. Das ging nicht. Na ja, und von dem Moment an, da war ich 
kaum zwei Wochen in der Schule, war klar: Du darfst nur das und das sagen, das und das zu 
niemandem und dann musste man sich immer das wahrnehmen. Das ist so eine Entwicklung, 
mit denen Sie dann groß geworden sind. Das war schon verdammt schwer. 
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skolan var extra övervakad samt att politiska digniteter ofta deltog i skolans 

Fahnenappell, berättar hon. Hon nyanserar ändå skolans och undervisning-

ens roll som det socialistiska enhetspartiets förlängda arm genom att hävda 

att inte ens alla lärare bör ”dras över en kam”, det vill säga definieras som 

förövare eller medlöpare till regimen. I hennes skola fanns det både lärare 

som var övertygade anhängare till SED och de som anpassade sig till syste-

met därför att de brann för sitt yrke. Den senare kategorin genomskådade 

systemet och talade öppet med eleverna, menar hon. Jag skönjer ingen kri-

tisk underton i hennes beskrivning av hur engagerade lärare anpassade sig 

till systemet. Tvärtom är det just dessa lärare, de som ”talade klartext” med 

eleverna, som blir en garant för att partiet inte lyckades helt igenom kontrol-

lera skolan. Steffis konstaterande att inte alla lärare kan dras över en kam 

kan tolkas som ett svar på en offentlig debatt där DDR:s skolsystem, inklusi-

ve dess lärare, har diskrediterats i sin helhet. När hon nyanserar bilden av 

alla lärare som helt igenom konforma nyanserar hon också bilden av sin 

egen skolgång, så att hon inte bara framstår som ett offer för indoktrinering. 

Genom att differentiera bilden av lärarna framhäver hon att det ”totalitära” 

systemet inte var totalitärt i praktiken utan att det fanns utrymme för indivi-

den att tänka och tycka annorlunda än de styrande. Intervjupersonernas re-

producerar en postsocialistisk diskurs om DDR och dess skola som annor-

lunda, ideologiserad och onormal i förhållande till ett neutralt Väst. Samti-

digt tecknar de med sina beskrivningar en bild av sig själva som någon som 

genomskådat denna ideologisering och som kan förhålla sig kritiskt och re-

flexivt till den (jfr Wolanik Boström 2005:174f). 

Flera av intervjupersonerna lyfter också fram det de uppfattar som förde-

lar med DDR:s skolsystem jämfört med dagens skola. Elisabeth tillhör en av 

dem som menar att det inte fanns så mycket utrymme för eleverna i DDR att 

hitta på ”dumheter”. 

Alltså på DDR-tiden hade man respekt för läraren. Och jag blir alltid väldigt 
rädd när jag ser eleverna nu, den här respektlösheten gentemot vuxna. [---] 
Alltså i DDR gick det inte till på det viset. Då gjorde man inte så mycket 
dumheter, eller man var på något vis väl omhändertagen (aufgehoben). Det 
fanns mer organiserad fritidssysselsättning. Alltså skolan såg till att man var 
upptagen.48 

Hon skildrar inte skolan som repressiv utan som en institution som lärde 

barnen att respektera äldre. Respekt är ett positivt laddat ord, till skillnad 

från rädsla, som Elisabeth använder för att beskriva sina känslor inför dagens 

skolsituation. Detta skulle kunna ses som ett uttryck för en allmän ”det var 

                                                      
48 Also, in der DDR-Zeit hat man Respekt vor dem Lehrer gehabt. Und das macht mir immer 
richtig Angst, wenn man jetzt so die Schüler so sieht, diese Respektlosigkeit gegenüber Er-
wachsenen. [---] Also das ist in der DDR einfach anders abgelaufen ja. Da hat man nicht so 
viel Quatsch gemacht, oder man war mehr irgendwie aufgehoben. Es gab mehr Freizeitgestal-
tung. Also die Schule hat einen mehr irgendwie eingebunden. 



 

 78 

bättre förr”-diskurs, där ett tryggt och stabilt ”då” kontrasteras mot ett ”nu” i 

upplösning. Men det kan också ses som en direkt jämförelse mellan två olika 

samhällssystem. Med sitt uttalande att barnen var ”väl omhändertagna” i 

DDR kastar Elisabeth också om föreställningarna om de båda samhällssy-

stemen, där DDR vanligtvis förknippas med rädsla och Väst med frihet. Hon 

utmanar därmed kritiken mot DDR, både när det gäller skolans auktoritära 

förhållningssätt till eleverna och dess sätt att göra anspråk på elevernas ”fri-

tid”. Stephan framhåller också positiva aspekter av skolan i DDR, jämfört 

med dagens förmedlare av kunskap. Han menar att han redan som barn fick 

lära sig saker om kapitalismens verkningar som idag upptäcks på nytt av 

”kloka” akademiker i Väst. 

Till exempel fick vi lära oss i skolan, naturligtvis förmedlat på ett väldigt 
platt sätt, att man utvecklas dåligt senare i livet därför att föräldrarna har pro-
blem hemma, därför att man oroar sig för jobbet, oroar sig för hemlöshet, att 
bli arbetslös, därför att det finns alkoholister. Och allt stämmer! Alltså ursäk-
ta, visserligen uttrycktes det otroligt polemiskt på den tiden, men det stäm-
mer. [---] Och det som skrämmer mig är att man ser idag, precis det som vi 
lärde oss då, de här trasiga familjerna därför att alla måste kämpa, det är pre-
cis det som leder till att man blir alkoholist, att man blir extremist, att man 
blir våldsam, att man blir blind för andra människor. Precis det leder till det-
ta. Precis det fick vi lära oss då, och det uppmärksammas inte idag. Eller så 
måste det komma någon väldigt klok person och fastställa detta idag.49  

Stephan distanserar sig från polemiken i undervisningen i DDR, men menar 

att den stämde till sitt innehåll. Därmed laddas skolan om från ideologiserad 

institution till sanningssägare. Han kastar också om den evolutionistiska 

skala där DDR oftast definieras som förlegat i förhållande till ett mer utveck-

lat Väst. Det som idag upptäcks som en ny samhällsdiskussion är i själva 

verket ”så gammalt”, säger han och stryker sig över ett imaginärt, långt 

skägg som om han vore en mycket gammal man. 

Stephan är ganska ensam om att hävda att den världsbild som förmedla-

des i skolan i DDR skulle kunna vara mer sann än det som presenteras som 

sanningar idag. Däremot är det flera som lyfter fram att skolan i DDR var 

mer jämlik än dagens. Jag har redan diskuterat detta när det gäller avsakna-

den av materiella skillnader mellan barnen. Elisabeth menar att själva skol-

systemet innebar en jämlikare syn på barnen och deras lärande.  

                                                      
49 Wir haben zum Beispiel damals in der Schule, das haben wir natürlich sehr platt beige-
bracht bekommen, dass man sich später schlecht entwickelt, weil die Eltern zu Hause Proble-
me haben, weil's Angst um den Job gibt, Angst um obdachlos, arbeitslos werden, weil es viele 
Alkoholiker gibt. Und alles stimmt! Also entschuldige, also so polemisch wie das damals war, 
es stimmt doch. [---]Und was mich erschreckt ist einfach, dass man heutzutage sieht, genau 
dass, was wir damals gelernt haben, diese zerrüttete Familien, weil jeder kämpfen muss, 
genau das führt dazu, dass man Alkoholiker wird, dass man radikal wird, dass man gewalttä-
tig wird, dass man blind gegenüber anderen Leuten wird. Genau das führt dazu. Genau das 
haben wir damals gelernt, und das wird heute einfach nicht betrachtet oder heute muss jemand 
kommen der ganz schlau ist, der das heute feststellen muss. 
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Jag tycker att vårt skolsystem var bättre än det som är nu, måste jag säga. Ja, 
att man var tillsammans från första till tionde klass, att det fanns svagpreste-
rande och högpresterande elever. Inte den här indelningen Hauptschule och 
Realschule, Gymnasium. Det börjar ju då redan i skolan, att man så att säga 
differentierar. ‟Vem är bra? Vem är medel? Vem är dålig?‟ Då tvingas man 
redan in i ett spår, tycker jag. Alltså jag tycker att det var bra att man gick 
tillsammans i skolan eller i klassen i tio år.50 

Här finns inte den uppdelning mellan den fria individen och skolan som jag 

diskuterat tidigare. Tvärtom identifierar sig Elisabeth med det hon kallar vårt 

skolsystem. Hon kontrasterar detta mot det nuvarande tredelade skolsystemet 

som övertagits från Västtyskland, där barnen efter fjärde klass delas in i 

Hauptschule, Realschule och Gymnasium beroende på deras prestationer 

under de fyra första skolåren. Sättet att organisera skolan tolkas som norme-

rande i sig, där en skola för alla kan ses som ett led i att fostra jämlika med-

borgare. Detta jämlikhetsideal kritiseras inte av de intervjuade utan lyfts 

snarare fram som föredömligt av flera av dem. Som ett uttryck för detta ideal 

nämns, vid sidan om själva skolsystemet, även de Lernpatenschaften (läran-

defadderskap) där elever som hade lätt att lära fick hjälpa svagare elever 

med till exempel läxläsning. 

 

Att vara eller inte vara med 

Eftersom skolan i DDR, liksom i andra moderna samhällen, var obligatorisk 

fanns det inget utrymme för barnen att undvika att delta i den. Berättelserna 

handlar därför snarare om hur man förhöll sig till skolans disciplinerande 

och normerande inslag. När det gäller barn- och ungdomsorganisationerna 

Jungpioniere, Thälmanpioniere och Freie Deutsche Jugend/FDJ förhåller 

det sig annorlunda. Deltagande i dessa organisationer innehöll, åtminstone 

på ett teoretiskt plan, ett visst mått av frivillighet. Därför kan medlemskapet 

ur dagens perspektiv ses som ett politiskt ställningstagande för den socialis-

tiska regimen. Under 1970- och 1980-talen, när mina intervjupersoner växte 

upp, omfattade organisationerna upp till fyra femtedelar av alla barn och 

ungdomar i DDR. Verksamheten låg ofta i direkt anslutning till skoldagen 

och bedrevs av samma personer och i samma lokaler (Fulbrook 2005:128). 

                                                      
50 Ich fand unser Schulsystem einfach besser als das was jetzt ist, muss ich sagen. Ja, dass 
man zusammen von ersten bis zur zehnten Klasse, dass es eben leistungsschwache und leis-
tungsstarke Schüler gab, nicht dieses unterteilt in Hauptschule und Realschule, Gymnasium. 
Das fängt doch da schon in der Schule an, dass man das schon so zu sagen schon differenziert. 
‚Wer ist gut? Wer ist mittel? Wer ist schlecht?‟ Man wird schon in so eine Schiene dann 
reingezwängt, finde ich. Also, ich fand das gut, dass man zehn Jahre zusammen in der Schule 
gegangen ist oder in der Klasse. 
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Nästan alla av dem jag intervjuat var med i Pionjärerna och, om de hann 

bli så gamla innan DDR och dess ungdomsorganisation upplöstes, i FDJ. 

Även om inställningen till verksamheten varierar är de flesta noga med att 

påpeka att det knappast fanns någon möjlighet att stå utanför den. Inge hör 

till dem som minns pionjäreftermiddagarna som något positivt. 

Som sagt, egentligen var det tvångseftermiddagar, dessa tillställningar, men 
som barn upplevde jag dem inte som tvång utan för mig var de bara fina. Jag 
gick gärna dit. Likaså de här demonstrationerna på första maj, när vi pyssla-
de, det tyckte jag alltid var fint, när vi tog på oss hela pionjärdräkten. Vi hade 
en fin kjol, den tog jag gärna på mig. Och för mig var egentligen allting fint 
då. Och när det började bli tvång, eller när det gick upp för mig att jag tänkte: 
‟Åh, egentligen har jag ingen lust, men jag måste‟, det var vid den tiden när 
vi flyttade och när det hela upplöstes. För jag hade ofta hört från dem i FDJ 
att det var så dumt och så vidare, och så långt kom jag aldrig. Och så länge 
jag upplevde det var det fortfarande fint för mig. Därför var min barndom 
verkligen toppen och jag tyckte det var väldigt fint. När jag ser tillbaka skulle 
jag vilja säga att murens fall inträffade vid rätt tidpunkt för mig.51 

Ur dagens perspektiv beskriver Inge deltagandet i pionjärverksamheten som 

ett tvång, även om hon inte upplevde det som ett sådant när det ägde rum. 

Ordet ”egentligen” signalerar att det är tvångsdefinitionen som hon uppfattar 

som sann. På så vis tonar hon ned frivilligheten och sitt eget aktörskap. Sam-

tidigt tecknar hon med sina exempel på roliga aktiviteter en bild av Pionjä-

rerna som en positivt laddad organisation som kunde erbjuda barnen upp-

skattade sysselsättningar och få dem att känna stolthet. I Inges berättelse 

möjliggörs denna balansakt genom att Pionjärerna upplöstes innan hon hann 

uppleva deltagandet som tvingande. Hon positionerar sig som ett oskyldigt 

barn i förhållande till denna politiserade organisation, men framställer sig 

inte som ett offer eftersom organisationen inte har begått några övergrepp 

mot henne utan snarare förgyllt hennes barndom. När jag frågar Elisabeth 

om hon var med i Pionjärerna och FDJ får jag också ett ambivalent svar.  

Nej, där var jag alltid ganska oansenlig. Nä, nä. Där gjorde jag egentligen 
ingenting. Min man var lite mer där så, men som barn är man inte medveten 

                                                      
51 Wie gesagt, das waren im Grunde Zwangsnachmittage, Veranstaltungen, aber die habe ich 
als Kind nicht als Zwang erlebt, sondern die waren für mich einfach nur schön. Ich bin gerne 
hingegangen. Und auch die Umzüge am ersten Mai, wo wir was gebastelt haben, das fand ich 
immer schön, wo wir dann halt irgendwie gesamte Pionierkleidung angezogen haben. Wir 
hatten ein schönes Röckchen, das habe ich gerne angezogen so. Und da war das für mich 
eigentlich alles schön. Und als es dann anfing, dass es Zwang wurde, sprich, man musste zum 
Pioniernachmittag gehen, oder als mir das so dämmerte dass ich dachte: ‚Oh, eigentlich habe 
ich keine Lust, ich muss aber„, das war dann schon die Zeit, wo wir umgezogen sind und wo 
sich das ganze aufgelöst hat. Denn ich habe oft von den FDJ:ler dann gehört, dass es total 
doof ist und so weiter, und bis dahin bin ich nie gekommen. Und so lange, wie ich das erlebt 
habe, war das für mich immer noch schön gewesen. Deswegen hatte ich echt eine Superkind-
heit und fand das sehr schön. Rückblickend würde ich sagen, dass halt für mich zum richtigen 
Zeitpunkt die Wende kam. 
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om det. Man blir påtvingad något: ‟Nu ska du göra en väggtidning här‟ eller 
vad vet jag. Var och en fick en sån här uppgift och som barn tyckte man bara 
att det var enerverande, men man var ju tvungen.52 

De båda citaten skiljer sig åt när det gäller inställningen till Pionjärerna, men 

de innehåller också vissa likheter. Inge och Elisabeth beskriver pionjärefter-

middagarna som något man var tvungen att delta i, även om den ena upplev-

de det som fint och den andra som enerverande. Båda betonar också att man 

som barn hade ett naivt förhållningssätt till deltagandet. Det framgår inte vad 

det är som gör att Inge förväntade sig att hon skulle ha kommit att uppleva 

Pionjärerna och FDJ som ett tvång om dessa inte hade upplöst och inte heller 

vad det var som inte var medvetet för Elisabeth. Det är dock klart att Pionjä-

rerna och FDJ har tydliga negativa konnotationer som Inge till viss del rela-

tiviserar medan Elisabeth fullt ut bekräftar dem. Att min fråga berör ett käns-

ligt tema framgår av Elisabeths sätt att tona ned sin egen roll genom att po-

ängtera att hon var tillbakadragen och egentligen inte gjorde något i organi-

sationen. 

Nedtonandet av det egna aktörskapet återkommer hos flera av intervju-

personerna, som berättar att de var medlemmar och deltog i verksamheten, 

men att de inte hade några förtroendeuppdrag. Aktiviteterna i sig beskrivs 

sällan som direkt problematiska. Tvärtom menar flera av de intervjuade att 

Pionjärerna och FDJ erbjöd vettiga fritidssysselsättningar såsom sport, djur-

skötsel, studiebesök till koncentrationsläger. Att åta sig ett uppdrag som 

”grupprådsordförande” eller ”agitator” beskrivs, till skillnad från medlem-

skapet, som ett frivilligt uppdrag med en starkare politisk laddning, ibland 

som en förberedelse inför en framtida kaderfunktion inom partiet. Jana, som 

själv innehade den här typen av poster, ger dock en annan bild.  

Det fanns ju den här pionjärorganisationen och där var jag ju också med, näs-
tan alla var ju med. Och eftersom jag var ganska duktig i skolan hamnade jag 
i de här utskotten. [---] Men jag tror att jag var åtta år första gången jag hade 
en funktion i ett sånt här råd, grupprådsordförande (Gruppenratsvorsitzender) 
eller nåt sånt. Och senare, det var från femte klass tror jag, hur gammal är 
man då, tio, elva, då var jag med i vänskapsrådet (Freundschaftsrat). Alltså 
grupprådet var ett utskott på klassnivå och vänskapsrådet var på skolnivå. 
Men jag tyckte inte att det hela var särskilt politiskt eller så. Man organisera-
de något för sin klass, lekar på eftermiddagen eller utflykter, nåt sånt. Fast det 
är klart att det var tänkt att vara politiskt. Jag tror att det var avhängigt av vil-

                                                      
52 Ne, da war ich immer ziemlich unscheinbar.  Ne, ne. Da habe ich eigentlich gar nichts 
gemacht. Mein Mann, der war da ein bisschen mehr, so aber als Kind ist einem das gar nicht 
so bewusst. Da wird einem irgendwas aufgedrückt. ‚Du machst jetzt hier Wandzeitung gestal-
ten‟ oder keine Ahnung. Jeder hat irgendwie so eine Aufgabe bekommen und als Kind fand 
man das einfach nur ätzend, aber das musste ja sein. 
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ken lärare man hade, om de uppmuntrade att det skulle vara politiskt eller 
inte, och där hade jag alltid några som inte tyckte att det var så viktigt.53 

Jana berättar självmant om sin framträdande roll i Pionjärerna, men hon gör 

det inte utan att samtidigt legitimera sitt handlande. För det första poängterar 

hon, liksom de flesta andra, att nästan alla var med. För det andra fick hon 

inte sina uppdrag på grund av politisk övertygelse utan tack vare sina goda 

prestationer i skolan. För det tredje uppfattade hon inte verksamheten som 

särskilt politisk. Hon tar alltså ställning för Pionjärorganisationen, men be-

kräftar samtidigt dess negativa konnotationer genom att ursäkta sitt aktiva 

deltagande. 

Det som ur dagens perspektiv definieras som politiskt är extremt laddat i 

berättelserna om DDR. I de intervjuades skildringar placeras det politiska 

hela tiden någon annanstans, medan den berättande själv framstår som opoli-

tisk därför att denne bara var ett barn, inte hade några förtroendeuppdrag 

eller hade lärare som inte lade vikt vid det politiska. Det är uppenbart att 

intervjupersonerna förhåller sig till föreställningar om medlemskapet som ett 

politiskt ställningstagande för en diktatur. Denna koppling både bekräftas 

och nyanseras av de intervjuade. Framförallt är de dock måna om att lyfta 

fram att de knappast hade några andra val än att delta. Karl berättar att han 

led av att inordna sig i Pionjärernas och FDJ:s kollektiva aktiviteter, som han 

menar hade övervakande syften. När jag frågar om han och hans mor disku-

terade huruvida han skulle gå med eller inte svarar han dock nekande. 

Det diskuterades inte för jag visste inte vad som skulle hända när man inte 
gjorde det, och jag ville egentligen gå på Oberschule (högskoleförberedande 
utbildning). Jag måste säga att ju starkare hatet mot DDR blev och ju starkare 
önskan var att leva ett annat liv, desto mer var det naturligtvis nödvändigt [att 
vara med]. Vi ville ju överleva. Alltså överleva betyder inte bara att man hål-
ler sig vid liv i fysisk bemärkelse. Överleva betyder också att man ville gå en 
väg som en gång skulle göra allt möjligt, och studentexamen behövde man. 
Jag menar, idag har nästan alla som inte saknar en hjärnhalva studentexamen 
skulle jag vilja säga. På den tiden var det bara ett fåtal som fick en plats och 
man var tvungen att kämpa för att få en. Och det var ett mål. Ni ser ju också 
att det bekräftas i efterhand. Det är ingen som frågar längre varför man inte 

                                                      
53 Es gab ja diese Pionierorganisation und da war ich halt auch drin, waren ja fast alle drin und 
dadurch, dass ich relativ gute Leistungen hatte, bin ich in diese Gremien hineingeraten. [---] 
Aber ich glaube, ich war acht, als ich das erste Mal im Rat so eine Funktion hatte, Gruppen-
ratsvorsitzender oder so was. Und später dann, das war glaube ich ab der fünften Klasse, wie 
alt ist man da, zehn, elf, da war ich dann im Freundschaftsrat drin. Also der Gruppenrat war 
eben so auf der Ebene der Schulklasse und Freundschaftsrat war dann auf der Ebene der 
Schule das Gremium. Aber ich fand das alles nicht sonderlich politisch oder so. Man hat was 
für die Klasse irgendwas organisiert, irgendwelche Spiel-Nachmittage und Ausflüge, na ja so. 
Obwohl das natürlich so politisch gedacht war. Ich denke, dass es ganz stark daran lag, wel-
chen Lehrer man hatte, ob die das eben so gefördert haben ob es politisch sein sollte oder 
nicht und ich glaube da hatte ich immer welche die das nicht so wichtig fanden irgendwie, na 
ja. 
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har examen, det är bara ett faktum att Ni inte har det. Tvärtom. Alltså att ha 
varit oanpassad, inom citationstecken om Ni så vill, klassas ju som kverulans 
idag. Ibland var det också så, om vi ska vara helt ärliga. Eller om man inte 
deltog i vissa saker så uppfattas det idag som att man är oförmögen att anpas-
sa sig, definitivt. Alltså det drabbade bara en själv om man inte deltog. Man 
var förstås aldrig förpliktigad, man kunde aldrig verkligen tvinga någon att 
överta en ledande funktion.54 

Jag har tidigare diskuterat intervjupersonernas beskrivningar av att den elev 

som ifrågasatte undervisningens innehåll eller erkände att den tittade på väst-

tysk TV bestraffades med dåliga betyg. Karl beskriver här att det inte var 

tillräckligt att vara en anpassad elev för att bli antagen till högre studier. Det 

krävdes också att man var medlem i FDJ. Han poängterar därmed att hans 

medlemskap inte ska ses som ett ställningstagande för den socialistiska re-

gimen. Tvärtom menar han att ju större hans hat gentemot DDR var, desto 

mer upplevde han att han var tvungen att anpassa sig för att skaffa sig ett 

visst mått av manöverutrymme. Det som idag skulle kunna förstås som med-

löperi blir i Karls beskrivning till ett strategiskt val för att stärka den indivi-

duella friheten. Han tonar alltså ner sitt eget aktörskap genom att lyfta fram 

att han inte hade något val, samtidigt som han framhäver sitt eget aktörskap 

genom att definiera anpassningen som ett strategiskt val som blir menings-

fullt utifrån dagens perspektiv. Deltagandet blir också ett sätt att göra klass, 

eftersom det kopplas till möjligheten att studera och att vara en fri individ. 

Beverley Skeggs (2002:2ff) har visat att det finns en lång tradition av att 

positionera sig som medelklass genom att skilja ut sig själv från massan. 

Medelklassen konstitueras på så vis som respektabla individer, medan arbe-

tarklassen framstår som en opersonlig massa. Karl beskriver sin examen från 

DDR som avgörande i dagens samhälle, och han definierar den till och med 

som mer exklusiv än motsvarande examen idag, som ”vem som helst” kan 

klara av. Deltagandet i FDJ och studentexamen var avgörande för att göra 

                                                      
54 Das war kein Thema, weil ich nicht wusste, was passiert, wenn man es nicht täte, und ich 
wollte eigentlich zur Oberschule gehen. Je größer muss ich mal so sagen, je größer der Hass 
auf die DDR wurde und je größer der Wunsch war, ein anderes Leben leben zu wollen, um so 
mehr war natürlich nötig. Wir wollten ja überleben. Also überleben heißt nicht nur, dass Sie 
physisch am Leben bleiben. Überleben heißt auch, dass Sie natürlich einen Weg gehen wol-
len, der Ihnen das alles Mal ermöglicht und das Abitur brauchten Sie. Ich meine, heute macht 
das ziemlich all jeder, dem nicht eine Hirnhälfte fehlt, sage ich mal, macht heute Abitur. 
Damals wurden nur sehr wenige zugelassen und darum mussten Sie schon sehr kämpfen. Und 
das war dann schon ein Ziel. Und das ist ja so, Sie sehen es ja im nachhinein auch bestätigt, es 
fragt ja niemand mehr, warum Sie es nicht haben, es ist nur Fakt, dass Sie es nicht haben. Im 
Gegenteil, also Ihre Unangepasstheit, wenn Sie so wollen in Anführungsstrichen, wird ja 
heute als Querulantentum  betitelt. Manchmal ist es auch so gewesen, wollen wir da mal ganz 
ehrlich sein. Oder bestimmte Dinge nicht mitgemacht zu haben, wird einem als Mangel der 
Anpassungsfähigkeit heute ausgelegt, definitiv. Also, Sie haben sich nur ein Eigentor ge-
schossen, wenn Sie es nicht gemacht haben. Sie mussten natürlich niemals, dazu konnte man 
Sie nicht wirklich verpflichten, eine leitende Funktion zu übernehmen. 
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karriär inom DDR, men den klassposition som deltagandet möjliggjorde 

överskrider DDR:s gränser i tid och rum. 

Att intervjupersonerna i så stor omfattning ger undvikande, förmildrande 

och rättfärdigande beskrivningar av sin egen roll i Pionjärerna och FDJ tol-

kar jag som ett uttryck för att deltagandet i organisationerna idag uppfattas 

som ett stigma. Medlemskapet och dess politiska innebörder underkommu-

niceras för att undkomma dess negativa konnotationer (jfr Eriksen 

1993:28ff). Medan det på DDR-tiden var stigmatiserande att inte vara med 

har istället deltagandet blivit stigmatiserande efter Tysklands enande. Karl 

vänder dock på detta genom att hävda att ett icke-medlemskap är stigmatise-

rande även i dagens postsocialistiska samhälle, eftersom oanpassade indivi-

der knappast är önskvärda där heller. På så vis försvarar han det egna delta-

gandet, samtidigt som han ifrågasätter att anpassning är något som bara kan 

förläggas till det förgångna DDR. 

Även Erich, som inte var med i Pionjärerna eller FDJ, ifrågasätter me-

ningsfullheten i att stå utanför organisationerna. Han är uppvuxen i en kris-

ten familj och båda hans föräldrar var yrkesverksamma inom kyrkan. När 

han var omkring tio år flyttade familjen till en liten ort som, enligt Erichs 

beskrivning, var väldigt ”röd”. Där var man sedan generationer tillbaka van 

vid att alla var medlemmar i Pionjärerna och FDJ. Erich berättar att han blev 

trakasserad i skolan, inte minst av rektorns söner, därför att han var annor-

lunda. Han säger att han inte har några goda erfarenheter av att ”vara tvung-

en att göra något annat” och att han själv inte skulle utsätta sina barn för att 

inte vara medlemmar i Pionjärerna och FDJ. 

Alltså jag minns att de från skolans sida ofta försökte att få med mig. Alltså 
jag fick ju inte delta i alla dessa aktiviteter. Det tyckte jag var, jag led av det, 
så klart. Jag menar, barn är, eller människor är flockdjur och barn är helt en-
kelt beroende av att de har med andra människor att göra.55 

Medan de flesta intervjupersoner beskriver det som ett tvång att delta i barn- 

och ungdomsverksamheten, beskriver Erich det som påtvingat från föräld-

rarnas sida att han skulle stå utanför. Att han skulle delta i den statligt orga-

niserade Jugendweihe (ungdomsinvigning) var inte aktuellt, även om han 

själv skulle ha velat. I Erichs skildring framstår inte familjen som det frirum 

i förhållande till skolan och statens anspråk på barnen som jag diskuterat 

tidigare, utan som den institution som omöjliggjorde hans umgänge med 

andra barn. Erich beskriver att han var ett mycket ensamt och utsatt barn, 

något som han menar att han lider av i personliga relationer än idag. I förhål-

                                                      
55 Also ich erinnere mich, dass die von der Schule es des Öfteren versucht haben mich da 
irgendwie reinzukriegen. Also ich durfte nicht bei den ganzen Veranstaltungen mitmachen. 
Das fand ich, habe ich schon sehr drunter gelitten, logischerweise. Ich meine Kinder sind, 
oder Menschen sind Herdentiere und Kinder sind einfach davon abhängig, dass sie mit ande-
ren Leuten zu tun haben. 
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lande till Pionjärerna och FDJ artikulerar han inte en diskurs där individens 

frihet är central, utan framhåller istället människan som en kollektiv varelse 

som är beroende av andra. 

Tanja berättar också att hennes pappa inte tyckte att hon behövde vara 

med i Pionjärerna då han kom från en kristen familj och själv inte varit med 

på 1950-talet. På 1970-talet hade Tanja dock fått problem om hon inte varit 

medlem, menar hon, och berättar att hon var väldigt olycklig därför att hon 

inte ville vara den enda som stod utanför. Föräldrarna gav sitt samtycke till 

hennes medlemskap i Pionjärerna, men när hon blivit så gammal att hon var 

medlem i FDJ valde hon självmant att begära utträde ur organisationen. 

Jag var inte med så länge i den här FDJ. Precis, det var vid den tiden, jag gick 
ur då min bästa väninna, som jag hade hängt ihop med som ler och långhalm 
sedan tredje klass, försvann till Västberlin inom loppet av fjorton dagar. Och 
då var jag helt förbi, så olycklig. Och då började jag, det är klart att man fun-
derade mer och mer över realiteterna här och man fick ett helt annat medve-
tande. Naturligtvis hade vi alltid Väst-TV, och det var också en familj där det 
var självklart att vi fick titta på den och man bildar sig sin egen… Vi hade 
släktingar [i Väst] också och då bildar man sig sin egen… Det var orsaken till 
att jag sa: ‟Jag lever här och jag går i skolan och jag kommer också att söka 
mig en lärlingsplats, men det finns mycket som jag inte kan acceptera.‟56 

Tanja beskriver sitt utträde ur FDJ som en konsekvens av sitt politiska upp-

vaknande. Även här beskrivs åldern som avgörande för sättet att förhålla sig 

till Pionjärerna respektive FDJ. Barnet genomskådar inte den politiska kopp-

lingen utan vill bara vara med de andra barnen, medan hennes far och hon 

själv som ungdom har ett mer kritiskt förhållningssätt. I Tanjas beskrivning 

verkar det dock inte vara alla som genomgår detta uppvaknande. Den reli-

giösa tillhörigheten, men framförallt Väst, spelar en avgörande roll som för-

medlare av en annan världsbild än den officiellt accepterade i DDR. Det är 

framförallt väninnans flytt till Västberlin, och det faktum att de inte kunde 

besöka varandra, som utlöser Tanjas kritiska förhållningssätt till DDR, men 

även familjens tillåtande hållning till Väst-TV liksom deras släktingar i Väst 

utgör förklaringsgrunder. Själv tänkte Tanja dock inte lämna DDR för Väst, 

vilket framgår av citatets sista mening. Men hon kunde heller inte identifiera 

sig med det system hon levde i och som en konsekvens av detta gick hon ur 

                                                      
56 Ich war gar nicht so lange in dieser FDJ ja. Genau, das war zur der Zeit, ich stieg dann da 
aus, als meine Busenfreundin, mit der ich also seit der dritten Klasse wie Pech und Schwefel 
zusammen war, die ist dann wirklich innerhalb von vierzehn Tagen halt nach Westberlin. Und 
da war ich so kaputt irgendwie, so unglücklich. Und habe dann so, klar da hat man sich immer 
mehr beschäftigt mit den Gegebenheiten hier und man [hat] ja auch ein ganz anderes Be-
wusstsein bekommen halt. Natürlich, wir haben Westfernsehen gehabt. Es war auch eine 
Familie, wo das selbstverständlich war, dass wir das sehen durften und da bildet man sich 
schon sein... Wir haben auch Verwandtschaft [im Westen] und man bildet sich dann schon so 
sein eigenes Urteil. Und aus dem Grund habe ich gesagt so: ‚Ich lebe hier, aber ich gehe zur 
Schule und ich werde mir auch eine Lehrstelle suchen, aber ich kann da halt vieles nicht so 
akzeptieren„. 
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FDJ. Detta ställningstagande fick dock allvarliga konsekvenser, berättar 

Tanja. Hon hade fått en eftertraktad lärlingsplats i en av DDR:s sällsynta 

delikatessaffärer. När hon började sin utbildning blev lärlingarna genast till-

frågade vem som inte var med i FDJ och Tanja var den enda. Hon blev kal-

lad till kontoret och fick förklarat för sig att hon var tvungen att vara medlem 

om hon ville behålla sin lärlingsplats. Tanja berättar att hon gick med igen 

för att inte förlora sin utbildningsplats och att hon egentligen vetat från bör-

jan att ett utträde bara skulle föra med sig problem. Att välja att stå utanför 

FDJ innebar alltså inte bara att man förvägrades studentexamen och högre 

studier. Det kunde också i allra högsta grad utgöra ett problem under lär-

lingsutbildningen. Erich berättar också att han hade stora problem att över-

huvudtaget hitta en lärlingsplats på grund av sitt icke-medlemskap. Detsam-

ma gäller för Holger, men i hans fall berodde svårigheterna på att hans far 

hade lämnat DDR för ett liv i Västtyskland. 

När Tanja berättar om sitt utträde ur FDJ frågar jag om detta också inne-

bar att hon avstod från att delta i Jugendweihe. 

Nej, det var aldrig någon fråga för mig. Alltså jag upplevde det snarare som 
en angenäm fest. Jag såg fram emot den och man fick ju presenter också. Nej, 
det frågade jag mig aldrig för varför skulle man inte viga ungdomen? Det är 
klart, naturligtvis gestaltade man ett program till det här också. Vi träffades 
på en teater och så blev man vigd och det är klart, i den stunden då man var 
tvungen att avlägga de här löftena57, senast då hade jag naturligtvis konfron-
terats med det här igen. Men jag tog det inte så allvarligt. Jag visste, okej, du 
gör det nu för att det är Jugendweihe och så är det överstökat och du behöver 
inte ta någon stor ledare i hand bara för det. Jag tror att jag kanske redan då 
visste inombords att det finns andra möjligheter att vara sig själv. Man behö-
ver inte locka till sig onödiga problem eller så. En sån här Jugendweihe var 
snarare något harmlöst.58 

                                                      
57 Löftena formulerades av Zentralen Ausschuss für Jugendweihen. Ungdomarna svor en ed 
som bland annat innefattade: att i enlighet med DDR:s författning arbeta för ”den ädla socia-
listiska saken”, att ”som sanna patrioter fördjupa den starka vänskapen med Sovjeunionen”, 
att ”skydda freden och försvara socialismen mot varje imperialistiskt angrepp” [min översätt-
ning] (Neubert 1998:402). 
58 Ne, das habe ich mich auch nie gefragt. Also, ich habe das eher so als angenehme Feier 
empfunden, habe mich darauf gefreut und man bekam auch Geschenke. Ne, also irgendwie 
das habe ich nie, weil warum nicht die Jugend weihen? Klar, natürlich, das wurde halt auch 
wieder ein Programm gemacht dazu ne. Wir haben uns dort getroffen in so einem Theater und 
dann wurde man halt geweiht und, na ja klar, in dem Moment, wo man dieses Gelübde able-
gen musste habe ich ja natürlich, spätestens dann wäre ich natürlich schon wieder daran ge-
stoßen. Aber ich habe es dann halt so nicht so ernst genommen. Ich habe gewusst, okay, mach 
das jetzt mal so, weil es ist halt die Jugendweihe und dann ist das gegessen und musst du jetzt 
keinen großen Führer irgendwie die Hand reichen damit. Ich glaube, vielleicht habe ich da-
mals schon so innerlich gewusst, es gibt andere Möglichkeiten, wo du dann halt du selbst sein 
kannst. Man muss sich jetzt hier nicht Probleme an Land ziehen, die nicht sein müssen oder 
so. Das war eher harmlos, so eine Jugendweihe. 
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Tanja är inte ensam om att beskriva Jugendweihe som en fest av privat ka-

raktär snarare än som ett politiskt ställningstagande för den socialistiska 

regimen. Hennes fokus på presenterna snarare än på aktens innehåll torde 

kunna jämföras med många svenska ungdomars förhållningssätt till den 

kristna konfirmationen. Tanja är dock inte omedveten om innehållet i de 

löften som ungdomarna avlade under Jugendweihe och att det finns en un-

derförstådd fråga från min sida hur hon lyckades förena dessa med sin kritis-

ka hållning. Hon svarar på min underförstådda fråga genom att konstatera att 

hon såg Jugendweihe som något harmlöst som hon behövde få överstökat för 

att inte ådra sig onödiga problem. Att Tanja anpassade sig genom att gå med 

i FDJ igen och att avlägga löften om sin trohet till den socialistiska staten 

innebar inte att hon gav upp sig själv eller sin kritiska hållning utan att hon 

fick hitta ”andra möjligheter att vara sig själv”. Dessa två citat från intervjun 

med Tanja visar på den ambivalens som präglar de flesta intervjupersoners 

berättelser när det gäller anpassning och motstånd i förhållande till DDR:s 

institutioner och organisationer. 

Att dra gränser mellan vad som är anpassning och vad som är motstånd 

tycks vara särskilt svårt och laddat när man berättar om sina erfarenheter av 

en diktatur. I DDR var möjligheterna till motstånd kringskurna och ett öppet 

visat motstånd var förenat med stora personliga risker. Samtidigt är anpass-

ning till regimens institutioner negativt behäftad i en samtida kontext efter-

som den kan ses som en bidragande orsak till regimens upprätthållande. Ba-

lansakten består därför i att de intervjuade beskriver att de visserligen var 

och är kritiska till Pionjärerna och FDJ, men att det knappast fanns några 

möjligheter att vara öppet kritisk i DDR. Medlemskap i Pionjärerna och FDJ 

beskrivs oftast som en strategisk anpassning till den socialistiska regimens 

krav, men inte som ett ställningstagande för densamma. Intervjupersonerna 

hävdar också att ett icke-medlemskap inte utgjorde det enda sättet att utöva 

motstånd eller bevara sin personliga integritet. Genom att beskriva deltagan-

det som strategiskt och förlägga det problematiska politiska deltagandet nå-

gon annanstans lyckas de framstå som självständiga individer i förhållande 

till DDR:s barn- och ungdomsorganisationer. 

Stasi – panoptikon personifierad 

Michel Foucault har visat hur det moderna samhället präglas av en alltmer 

sofistikerad (själv)disciplinering av medborgarna på en mängd områden och 

genom olika praktiker. Disciplineringen syftar inte bara till att få människor 

att bete sig på ett visst sätt och att avhålla dem från andra beteenden. Den 

innebär även att de konstitueras som subjekt utifrån vissa möjlighetsstruktu-

rer (Svensson 1993:50). Skolan, liksom övervaknings- och fängelsesystemet, 

har utgjort två viktiga institutioner på detta område (Foucault 2001). DDR:s 

institutioner kan alltså förstås som ett uttryck för en modern samhällsform 
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som har sin motsvarighet även i Väst. Samtidigt intar disciplineringen i DDR 

en särställning, dels genom den omfattning med vilken övervakningen sked-

de, men framförallt genom att DDR utgjorde en ”sluten miljö” (jfr Foucault 

2001:166) inom vilken disciplineringen kunde genomföras på ett genomgri-

pande sätt. Förutom att DDR saknade parlamentarisk demokrati kontrollera-

de SED även media, kulturliv, näringsliv, utbildning och rättsväsende. Detta 

är inte detsamma som att påstå att DDR var ett totalitärt system i betydelsen 

att det lyckades kontrollera sina medborgares alla förehavanden. Däremot 

måste makten och motståndet förstås mot bakgrund av att DDR-

medborgarna var förbjudna att lämna DDR utan tillstånd. 

En central utgångspunkt i Foucaults maktanalys är att där det finns makt 

finns det alltid motstånd. Motståndet tar sig en mängd uttryck, men kan ald-

rig existera utanför, utan bara inom ett fält av strategiska maktrelationer. 

Makten och motståndet står i relation till varandra och utgör varandras förut-

sättningar (Foucault 2002:105f). Intervjupersonernas berättelser om discipli-

nering och motstånd utgör en del av en större modern berättelse som sträcker 

sig även utanför DDR. Samtidigt är deras berättelser exceptionella. Över-

vakningen, disciplineringen och maktfullkomligheten hos det styrande SED-

partiet var betydligt mer omfattande än i de flesta andra moderna stater, även 

i jämförelse med andra socialistiska stater i Öst- och Centraleuropa. DDR 

skulle snarast kunna liknas vid ett panoptikon, ett gigantiskt fängelse, där 

medborgarna visste att de var potentiellt övervakade hela tiden. Blotta vet-

skapen om detta faktum får då människor att reproducera makten underifrån 

för att undvika de sanktioner som en påkommen avvikelse från det önskvär-

da beteendet skulle innebära (jfr Foucault 2001:233ff). 

Disciplineringen, och östtyskarnas sätt att förhålla sig till den genom att 

försöka att inte dra till sig negativ uppmärksamhet, tar sig som tydligast ut-

tryck i berättelserna om säkerhetstjänsten. Det är också här utrymmet för 

motstånd framstår som mest begränsat. DDR:s Ministerium für Staatssicher-

heit, ofta förkortat Stasi, bedrev en mycket omfattande verksamhet. Vid ti-

den för DDR:s upplösning hade Stasi 91 000 fast anställda medarbetare och 

173 000 registrerade Inoffizielle Mitarbeiter, IM.59 Dessa hade till uppgift att 

rapportera från sin närmaste omgivning till Stasi. Verksamheten bestod i att 

spåra och bevaka dem som identifierades som säkerhetsrisker, oppositionel-

la, potentiella flyktingar, samt att övervaka post- och telekommunikation och 

medborgare i utlandet (Almgren 2009:98f). I DDR:s slutskede kunde med-

borgarrättsaktivister stoppa Stasiofficerarna från att förstöra Stasis omfattan-

de arkiv. Arkiven har öppnats efter DDR:s upplösning så att före detta med-

borgare har möjlighet att få se sin akt i det fall det finns en. De intervjuade 

kan förekomma i Stasis arkiv, eftersom både lärare, elever, släktingar och 

vänner kan ha rapporterat om deras beteende och åsikter. Även barn anlita-

                                                      
59 DDR:s befolkning uppgick vid denna tid till knappt 17 miljoner invånare. 
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des som uppgiftslämnare, vilket innebär att det finns före detta Inoffizielle 

Mitarbeiter inom den generation jag intervjuat. 

Några, men långt ifrån alla intervjupersoner berättar om egna erfarenheter 

av att ha utsatts för övervakning, hot eller övergrepp från Stasi. Flera menar 

däremot att de som barn aldrig stiftade bekantskap med den här sidan av 

DDR, vilket inte skall förstås som att de idag är omedvetna om Stasis roll i 

DDR. Att bara minnas positiva sidor av DDR definieras i den tyska diskur-

sen som Ostalgie. Genom att ta bort n:et i Nostalgie har man skapat ett be-

grepp som avser att beskriva ett romantiserande förhållningssätt till DDR. 

Ostalgie betecknar således, förutom ett vurmande för DDR-produkter, en 

selektiv glömska, där repression och brott mot mänskliga rättigheter uteläm-

nas i berättelsen om DDR (Cooke 2005:8). Den (öst)tyske författaren Tho-

mas Brussig (2003) har beskrivit det karakteristiska, men också det proble-

matiska i begreppet: 

Ostalgien skiljer sig bara på en väsentlig punkt från den vanliga nostalgin: 
Tolkningen av objektet för romantiseringen är mycket omstritt. DDR står un-
der särskild press; romantiseringen måste sätta sig över en förhärskande hi-
storiebild av ”Stasi-terror”, ”SED-stat”, ”totalitär regim” osv. I många Ost-
lers erfarenhetsvärld står denna historiebild i en död vinkel. DDR är i huvu-
det på många människor något annat än det som – även på TV – presenteras 
för dem av historiker.60 

Brussigs påstående, att många östtyskar har en självupplevd bild av DDR 

som inte överensstämmer med bilden av den ”Stasi-terror” som förmedlas av 

forskarna, stämmer på många punkter med mina intervjupersoners berättel-

ser. Att Stasi inte utgör en del av den egna livshistorien innebär dock inte att 

de är omedvetna om denna del av DDR:s historia. Tvärtom distanserar sig 

flertalet av de intervjuade från ett selektivt och romantiserande tillbakablick-

ande, till exempel genom att förlägga Ostalgien till föräldragenerationen 

eller till de östtyskar som lever i de ”perifera” regioner som drabbats hårt av 

arbetslöshet. Att berätta om Stasi som en del av DDR i allmänhet och om 

egna erfarenheter av repression i synnerhet kan alltså ses som ett sätt att 

undvika en stigmatiserad position som ostalgiker. 

Stephan beskriver att han blev bestört när han i efterhand förstod omfatt-

ningen av och brutaliteten i säkerhetspolisens verksamhet. 

Alltså när jag nu verkligen tänker på hur perfekt och perfid det här systemet 
var, det visste vi inte på den tiden. Det var ett sådant här dubiöst begrepp. Det 

                                                      
60 Die Ostalgie unterscheidet sich nur in einem wesentlichen Punkt von der üblichen Nostal-
gie: Das Objekt der Verklärung ist in seiner Deutung schwer umkämpft. Die DDR steht unter 
besonderem Druck; die Verklärung muss sich über ein herrschendes Geschichtsbild vom 
„Stasi-Terror“, „SED-Staat“, „totalitären Regime“ usw. hinwegsetzen. Dieses Geschichtsbild 
steht in einer toten Ecke des Erfahrungsraumes vieler Ostler. Die DDR ist in den Köpfen 
vieler Menschen etwas anderes als das, was ihnen von den Historikern – auch im Fernsehen – 
präsentiert wird. 
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finns några människor som är spioner, de säger ”ja” eller ”nej” eller så. Det 
finns någon som bestämmer vem som får utresetillstånd eller vem som får ett 
badkar eller så. Vi visste inte vem det var och vi räknade inte med att det var 
ett sånt kriminellt system i grunden. Alltså det fick jag reda på flera år senare 
då jag var på minnesplatsen Hohenschönhausen61 till exempel. Jag hade inte i 
min vildaste fantasi kunnat föreställa mig att det fanns tortyr och att det var 
ett sådant komplett rättslöst område. Det hade jag inte föreställt mig.62 

Stephan skriver in sig i diskursen om DDR som en stat som inte respekterade 

mänskliga rättigheter och där medborgarna var rättslösa i förhållande till 

staten. Samtidigt betonar han att förföljelse inte var något som drabbade alla 

och att den inte var allmänt känd medan den pågick. Detta är ett synnerligen 

viktigt, men också riskabelt ställningstagande. Å ena sidan framstår Stephan 

i egenskap av ovetande som oskyldig till de övergrepp som begicks i DDR. 

Å andra sidan riskerar han att framstå som naiv i förhållande till regimen. 

Hur man positionerar sig i förhållande till regimen blir särskilt viktigt efter-

som västtyskarna, som inte levt i DDR, kan döma östtyskarna utifrån.  Ba-

lansakten blir dessutom särskilt laddad i en tysk kontext, där jämförelsen 

mellan DDR och Nazityskland finns ständigt närvarande. Medan Stephan 

uttrycker det som att ”vi” i största allmänhet inte visste vad som pågick är 

det flera av de intervjuade som poängterar att de var omedvetna just i egen-

skap av barn. Denna positionering är betydligt mindre laddad, eftersom det 

finns en utbredd uppfattning om att barn inte är juridiskt och moraliskt an-

svariga i samma utsträckning som vuxna. 

Karl menar att östtyskarna var fullt medvetna om att de blev övervakade 

av sin egen säkerhetstjänst. Han förlägger istället vad han kallar ”abstrusa 

föreställningar” om livet i DDR till dem som själva inte upplevt ett totalitärt 

system. Som exempel berättar han om två västtyska unga män som han hör-

de samtala på tåget mellan Hamburg och Berlin i början på 1990-talet. Efter 

att ha avhandlat hur hemskt och grått allt var i det före detta DDR kom de in 

på Stasi och menade att man ju, om man blev gripen, inte behövde berätta 

hela sanningen för dem. Karl berättar att han till slut inte stod ut med att höra 

på detta samtal. Med upprörd röst återger han hur han för de båda männen 

förklarade vilken ”erbarmlig ångest” som drabbar den som vet att den är i 

händerna på en säkerhetstjänst som kan göra vad som helst med dig därför 

att du inte har några som helst rättigheter. 

                                                      
61 Det beryktade Stasi-fängelset Hohenschönhausen är numera museum/minnesplats, där före 
detta fångar ger guidade turer. 
62 Also, wenn ich wirklich genau jetzt überlege, wie perfekt und perfide dieses System war, 
das haben wir damals nicht gewusst. Das war so ein dubioser Begriff. Es gibt da irgendwelche 
Leute die sind Spione, Spitzel, die sagen ja oder nein, oder so. Da bestimmt jemand, wer 
ausreisen darf oder eine Badewanne bekommt oder so. Wir wussten nicht, wer das ist und wir 
haben nicht damit gerechnet, dass das so ein verbrecherisches System ist im Grunde. Also, 
das habe ich viele Jahre später erst erfahren, als ich zum Beispiel in Hohenschönhausen bei 
der Gedenkstätte war. Ich hätte im Traum nicht überlegt, dass es da auch Folter gab und dass 
es ein völlig rechtsfreier Raum war. Das hatte ich mir nicht vorgestellt. 
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Anledningen till att jag tar upp det här är att de som hade turen, turen att växa 
upp i ett annat system, i Konstanz, vid Bodensjön eller i Hamburg eller så, att 
de dömer över de andra. Naturligtvis måste människor som har begått brott 
dömas [ohörbart] men att man inte i efterhand vet allting bättre… ‟Man var ju 
inte tvungen att säga något.‟ Det är ju vansinne! Vad tjänar det till?63 

Med sin berättelse lyfter Karl fram flera aspekter av det han uppfattar som 

östtyskarnas respektive västtyskarnas förhållande till repressionen i DDR: 

För det första att en utomstående inte kan föreställa sig den skräck som Stasi 

ingöt i sina medborgare, som saknade grundläggande mänskliga rättigheter 

och därmed möjligheten att opponera sig. För det andra att östtyskarnas 

medvetenhet om Stasis befogenheter var tillräcklig för att de skulle vara 

samarbetsvilliga. För det tredje lyfter Karl fram östtyskarna som offer för sin 

egen regim och pekar på det absurda i att utomstående, som inte upplevt 

detta förtryck, nu anser sig ha rätten att döma östtyskarna för att ha varit 

alltför samarbetsvilliga. Karl både upprättar och upplöser en dikotomi mel-

lan östtyskar och västtyskar. Å ena sidan kan västtyskarna aldrig förstå öst-

tyskarna därför att de inte upplevt samma förtryck. Å andra sidan hävdar han 

att västtyskarna inte hade betett sig annorlunda om de hade levt i samma 

system, det vill säga de är inte bättre eller essentiellt annorlunda än östtys-

karna. Medan västtyskarna har ett naivt förhållningssätt till Stasi, var östtys-

karna fullt medvetna om att de blev övervakade, enligt Karl. Han styrker sitt 

påstående med ett självupplevt exempel. Bara trekvart efter att hans gammel-

farbror i Västtyskland hade ringt, fick familjen påhälsning av två män i ar-

betskläder som påstod att de hade något fel med telefonen och att den måste 

undersökas. Att de buggade telefonen var lika uppenbart som omöjligt att 

opponera sig mot, menar han. När övervakningen flyttar in i hemmet krym-

per onekligen det frirum som man i viss mån kunde upprätthålla gentemot 

skolans anspråk på kontroll av elevernas vardagsliv genom att ljuga om eller 

undvika att berätta vad man gjorde hemma. 

Föga förvånande är det ingen av de intervjuade som positionerar sig själv 

som förövare genom att berätta att de bidragit till DDR:s övervakningssy-

stem. Att ha haft samröre med Stasi är inte bara stigmatiserande, utan kan 

även leda till att men förlorar sin anställning (McAdams 2001:73). Om nå-

gon av dem har fungerat som uppgiftslämnare eller har föräldrar som på ett 

eller annat sätt arbetat för Stasi så är detta inget de berör i intervjun. Däremot 

är det flera som berättar att de utsatts för övervakning, hot och repressalier. 

Man skulle kunna tänka sig att dessa berättelser gärna framhävs för att man 

vill visa sin kritiska hållning till den socialistiska regimen och framstå som 

                                                      
63 Warum ich darauf komme ist, dass die einen, die das Glück hatten, das Glück, in einem 
anderen System groß zu werden, meinetwegen Konstanz, am Bodensee oder in Hamburg oder 
irgendwo, dass die über die anderen da zu Gericht sitzen. Natürlich müssen Leute verurteilt 
werden, die Verbrechen gegangen haben [unhörbar] aber dass man nicht nachher alles besser 
weiß... ‚Man hätten denen ja gar nicht sagen müssen.„ Das ist ja Wahnsinn! Was soll denn 
das? 
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något av en hjälte i en postsocialistisk kontext. Den typen av hjälteberättelser 

är dock väldigt nedtonade i mina intervjupersoners beskrivningar av sin 

uppväxt i DDR. Snarare beskriver de sig själva som offer för en urskillnings-

lös övervakningsmani och ett kontrollbehov från statens sida. 

Steffi säger att hon klarade DDR-tiden utan större problem, men att det 

fanns ”märkliga inslag”. Till dessa hör att hon som elvaåring blev överfallen 

och indragen i skogen. Hon hade tur och lyckades ta sig därifrån, men efter-

som den här typen av våldsbrott inte förekom officiellt i DDR fick händelsen 

ett obehagligt efterspel, berättar hon.  

Och då kom polisen och tog upp en rapport och så vidare och några dagar se-
nare kom Stasi hem till oss och sa till min far: ‟Vi vill undersöka de rykten 
som Er dotter spridit omkring sig.‟ Då flippade min far ut och slängde ut dem 
ur huset. Och gud ske lov kom de inte tillbaka, för när Stasi kommer och 
hämtar någon då var det som Gestapo. Det var inte lustigt. Min mor tog de 
med en gång till exempel när hon arbetade i ett apotek. Hon hade sålt väst-
tysk kosmetika som hon kommit över på något sätt, läppstift, kajalpennor och 
allt möjligt, under disk till vänner och så, till de bästa kunderna. Och någon 
tjallade på henne och då kom Stasi och hämtade henne och det var inte heller 
lustigt. Alltså visserligen kom hon med nöd och näppe oskadd därifrån, men 
vid den tiden var hon chef för den här affären och det fick hon ge upp med en 
gång och blev degraderad till vanlig anställd.64 

Stasi figurerar som ett ständigt hot som kunde dyka upp när som helst, till 

och med när man uppfattade sig själv som offer för ett brott. Steffi lyfter inte 

i första hand fram sina föräldrar som oppositionella utan visar på brutaliteten 

och maktfullkomligheten hos DDR:s säkerhetspolis. Hennes far framstår inte 

som någon hjälte när han slängde ut Stasi i affekt. Snarare betonar Steffi att 

han utsatte sig för en mycket stor risk, och att det var rena turen att händel-

sen inte fick några mer förödande konsekvenser. För att understryka allvaret 

i situationen liknar hon Stasi vid Nazitysklands säkerhetspolis Gestapo. Som 

jag diskuterat tidigare framhäver Steffi att det fanns en viss möjlighet att 

förhålla sig kritiskt till regimen och att även i vissa fall uttrycka detta. När 

det gäller Stasi finner hon dock anledning att betona dess maktfullkomlighet 

och brutalitet genom att likna situationen i DDR med den i Nazityskland. 

                                                      
64 Und dann kam halt die Polizei und hat es aufgenommen und so weiter und dann kam halt 
irgendwann ein paar Tage später die Stasi ins Haus zu uns nach Hause und meinte zu meinem 
Vater: ‚Wir wollten mal dem Gerücht nachgehen welches, Ihre Tochter hier in die Welt setzt.„ 
Da ist mein Vater ausgeflipped und hat sie aus dem Haus geschmissen. Und die kamen Gott 
sei Dank auch nicht mehr wieder, weil wenn die Stasi kommt und jemand mitnimmt, dann ist 
wie Gestapo gewesen. Das war ja nicht lustig. Meine Mutter haben sie zum Beispiel mal 
mitgenommen, als sie in der Drogerie gearbeitet hat und dann hat sie da westdeutsche Kosme-
tika, ist irgendwie rangekommen, Lippenstifte, Kajalstifte und alles mögliche, und hat es da 
verkauft halt unter dem Ladentisch für Bekannte und so, für die besten Kunden. Und es hat 
sie jemand verpfiffen und da hat sie auch die Stasi abgeholt und das war dann auch nicht 
lustig. Also, sie ist zwar da mit blauem Auge davongekommen, aber sie hat zu dem Zeitpunkt 
den Laden geleitet, musste sie sofort abgeben und ist degradiert worden zum Angestellten so. 
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Denna koppling går helt på tvärs med den officiella bilden i DDR, där den 

socialistiska staten definierades som antifascistisk per se medan det fascis-

tiska arvet förlades till Västtyskland (Gerber 2004). Att jämföra DDR och 

Nazityskland har varit kontroversiellt även i det förenade i Tyskland. Nazis-

men och Förintelsen har setts som så unika i sin brutalitet att varje jämförel-

se vore detsamma som att tona ned nazismens brott mot mänskligheten. På 

senare år har dock totalitarismdiskursen, som undersöker likheter och skill-

nader mellan de båda systemen när det gäller statens kontroll över sina med-

borgare, blivit allt mer etablerad inom forskningen (Almgren 2009:36). 

Franz berättar också att man inte behövde göra mycket för att väcka Stasis 

uppmärksamhet. Han umgicks en tid med en flicka vars familj hade ansökt 

om utresetillstånd, vilket föranledde Stasi att avlägga ett besök hos hans 

föräldrar. 

Och då var alltså DDR:s underrättelsetjänst hos mina föräldrar och förklarade 
för dem: ‟Er son är på något sätt med en kvinna‟ eller med en flicka… Vi var 
femton eller sexton eller så. Alltså det är egentligen något som man inte äg-
nar sig åt. En normal underrättelsetjänst skulle åtminstone inte befatta sig 
med sånt. Och då sades helt enkelt: ‟Om inte kontakten avbryts kommer Ni 
inte att åka till Era föräldrar i Västberlin längre.‟ Och det var en riktigt mas-
siv skrämseltaktik, om vi säger så. Det hände ingenting men det var ändå så 
att de här människorna sa: ‟Alltså vi är här och vi ser också vad ni gör.‟ Det 
var så att säga budskapet mellan raderna.65 

Franz poängterar det absurda i situationen genom att konstatera att en ”nor-

mal” underrättelsetjänst inte skulle befatta sig med vad en femtonårig kille 

har för umgänge. Även här framkommer det att Stasi förfogade över på-

tryckningsmedel som gjorde att de inte behövde ta till fysiskt våld för att få 

medborgarna att rätta in sig i ledet. De kunde inte bara avlyssna vem de ville 

utan hade också makt att se till att denne degraderades på arbetsplatsen, inte 

fick tillstånd att hälsa på släktingar i Västtyskland och så vidare. För att pan-

optikon skulle kunna fungera i det tysta och få de potentiellt övervakade att 

anpassa sig självmant krävdes således dels att panoptikon ibland blev synligt 

och på så vis gjorde sig påmint, dels att det förfogade över avskräckande 

sanktioner och bestraffningar. 

De intervjuade betonar Stasis maktfullkomlighet och brutalitet, men tonar 

samtidigt ner det de själva eller deras föräldrar utsatts för genom att säga att 

                                                      
65 Und da war also der Geheimdienst der DDR bei meinen Eltern und hat denen also erklärt: 
'Ihr Sohn ist irgendwie mit einer Frau' oder mit einem Mädchen, wir waren irgendwie fünf-
zehn oder sechzehn oder so ne. Also, das ist eigentlich was worüber man sich gar nicht unter-
hält, zumindest nicht ein normaler Geheimdienst würde sich mit so was nicht befassen. Und ja 
dann hieß es halt: ‚Wenn der Kontakt nicht abgebrochen wird, dann fahren Sie nicht mehr zu 
Ihren Eltern nach Westberlin.' Und das war so richtig massiver Einschüchterung, sagen wir 
mal so. Es ist nichts passiert, aber es war schon so, dass die Leute gesagt haben: ‚Also, wir 
sind da und wir sehen auch was ihr macht.‟ Das war sozusagen diese Ansage durch die Blu-
me. 
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de hade tur som slapp ytterligare påhälsning, att de klarade sig undan fysiska 

skador eller att det inte hände någonting (annat än att de hotades mellan ra-

derna). Därigenom ter sig Stasi än mer skräckinjagande, eftersom de hemska 

erfarenheter som de intervjuade har gjort framställs som toppen på isberget i 

Stasis verksamhet. I berättelserna om Stasi framstår medborgarnas hand-

lingsutrymme och deras möjligheter att göra motstånd mot regimen som 

minimalt. Följaktligen utgör inte de intervjuades möten med Stasi bevis för 

att de var oppositionella. Snarare bekräftar de svårigheterna i att överhuvud-

taget vara oppositionell i DDR. Av berättelserna framgår att dessa självupp-

levda möten med Stasi inte kan mäta sig med hur de som hade otur eller var 

verkligt oppositionella kunde behandlas. 

Även om det är uppenbart att intervjupersonernas och föräldrarnas hand-

lingar uppfattades som subversiva av regimen och dess övervakningsorgan, 

så är det inte så de framställs av de intervjuade själva. Berättelserna om Stasi 

är inga hjälteberättelser utan i allra högsta grad offerberättelser. Det egna 

aktörskapet tonas ned, till förmån för en hjälplöshetsdiskurs. De intervjuade 

positionerar sig och sina närmaste som offer för säkerhetspolisen, snarare än 

som några hjältar som gör motstånd mot densamma. Detta gäller även för 

Tanja, trots att den repression hon utsattes för var ett direkt svar på hennes 

protest mot regimen. 

En gång efter ett disco var jag, vi hade gjort en dumhet, så här politiskt. En 
väninna och jag hade druckit lite mycket och vi hade rivit ned ett första-maj-
plakat från en reklampelare, för där var en soldat och en fredsduva, första-
maj-freden. Och det här med soldaten det höll vi inte med om, vad en soldat 
har med freden att göra. Och i vårt lättsinne hade vi tagit bort plakatet och en 
halvtimme senare befann vi oss hos polisen [ohörbart]. Alltså du kan inte tro 
det. Det var klockan tre på natten. Men det fanns alltid några ögon där som 
såg det. Tja, och detta gjorde att jag inte hade det så lätt som lärling. Det led-
de genast till en rättslig process till och med, väldigt stort alltihop. Idag har 
man inte tid för ett sådant minidelikt, men på den tiden var det så. Man skulle 
få känna på vilka regler man hade att hålla sig till. Och det skulle naturligtvis 
förhindras att man utvecklade eget tankegods, att man bildade sig en egen 
uppfattning och kanske till och med levde ut denna eller yttrade den till 
andra. Och det blev jag mycket, mycket medveten om i det ögonblicket. Allt-
så det var en mycket hård gräns, måste jag säga.66 

                                                      
66 Einmal war ich halt, nach einer Disco halt, wir hatten mal so Dummheit gemacht, politisch 
so. Eine Freundin und ich wir hatten ein bisschen viel getrunken und wir hatten so ein Erster-
Mai-Plakat halt von der Litfasssäule gemacht, weil da war halt einen Soldaten und eine Frie-
denstaube, erster Mai-Frieden. Und das mit dem Soldaten, da haben wir nicht so übereinge-
stimmt, was ein Soldat mit dem Frieden zu tun hat. Und in unserem Leichtsinn hatten wir die 
Plakate entfernt und eine halbe Stunde später waren wir halt bei der Polizei [unhörbar]. Also, 
du glaubst es nicht, es war nachts um drei. Aber es waren immer irgendwelche Augen da, die 
das auch schon mal gut gesagt auch gesehen haben. Tja, und das hat mir dann eingebaut, dass 
ich es dann in der Lehre nicht so einfach hatte. Da kam dann direkt ein Gerichtsverfahren 
sogar dazu, ja, ganz groß alles. Heute hat man gar nicht die Zeit für so ein Minidelikt, aber so 
war das halt damals. Man sollte halt zu spüren bekommen woran du dich zu halten hast, an 
welchen Regeln. Und das sollte natürlich auch unterbunden werden eigenes Gedankengut zu 
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I en postsocialistisk kontext skulle händelsen och dess efterföljder kunna 

utgöra en hjälteberättelse. I Tanjas skildring lyser dock hjälten med sin från-

varo. Hon definierar själv sin protest mot regimen som en ”dumhet” och ett 

uttryck för ”lättsinne” och ursäktar sitt handlande med att hon och väninnan 

druckit lite för mycket. Liksom i tidigare citat handlar det om att den polisiä-

ra makten är fullkomlig. Den har ögon överallt, har resurser att göra en stor 

sak av ett ärende som idag inte skulle få någon uppmärksamhet och har inte 

minst möjlighet att bestraffa på ett genomgripande sätt. Tanjas familj utsattes 

för husrannsakan och hon och hennes väninna dömdes till att städa på ett 

företag, en uppgift som skulle verka förnedrande och avskräckande. Den 

värsta bestraffningen var dock, enligt Tanja, att hon hädanefter behandlades 

orättvist på sin lärlingsutbildning. Trots sina ansträngningar gick hon ut med 

dåliga betyg, vilket omöjliggjorde ett fortsatt arbete inom den exklusiva de-

likatesshandeln. Tanja är märkbart upprörd när hon berättar om händelsen 

och dess rättsliga efterföljder. Det är inte hennes egen protest som står i cent-

rum för berättelsen utan den massiva repression från statens sida som hennes 

”dumhet” utlöste. Även om hon beskriver det som att hon till viss del får 

skylla sig själv när hon begick en provokativ och brottslig handling, är det 

också uppenbart att hon fallit offer för en bestraffning som inte tycks stå i 

proportion till det brott hon begått. Samtidigt konstaterar hon, även här i 

likhet med andra intervjupersoner, att hon hade ”tur” som ännu inte fyllt 

arton år. Om hon varit myndig hade hennes agerande sannolikt bestraffats 

hårdare. 

Frånvaron av hjälteberättelser har förvånat mig när jag analyserat materia-

let. Katarzyna Wolanik Boström (2005:182ff) har beskrivit hur några av de 

polska akademiker hon intervjuat om livet i Polen under och efter socialis-

men framställer det faktum att de trakasserats under socialismen som något 

nobelt. Dåtidens utsatthet och exkludering blir till en tillgång i en samtida, 

postsocialistisk kontext. Detta sätt att framställa sig själv är förhållandevis 

frånvarande i mitt material, trots att de intervjuade ger exempel på hur de 

varit utsatta för trakasserier och hot. Positionen hjälte eller dissident i förhål-

lande till SED-regimen tycks inte vara ett lika gångbart kulturellt kapital i 

det förenade Tyskland som i andra postsocialistiska stater. Eftersom majori-

teten av tyskarna inte är markerade av ett förflutet i DDR får inte dissident-

identiteten samma betydelse som i de stater där alla medborgare omfattades 

av det socialistiska systemet.  En möjlig tolkning till att de intervjuade inte 

positionerar sig som hjältar kan vara att identifikationen som offer är att 

föredra framför att definieras som anpassad eller förövare i förhållande till 

SED-regimen. 

                                                                                                                             
bilden halt, sich eine Meinung jetzt zu bilden und die vielleicht sogar noch zu leben oder zu 
äußern zu anderen. Und das wurde mir dann sehr, sehr stark bewusst halt in dem Moment. 
Also, das war eine sehr harte Grenze, muss ich sagen. 
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Det finns dock två intervjupersoner som inte skildrar Stasi som skräckin-

jagande eller maktfullkomligt. I båda fallen handlar det om personliga erfa-

renheter av övervakning eller förhör, där intervjupersonen beskriver sig själv 

som orädd eller till och med utmanande. Georg menar att det nog var en 

ganska stor grupp människor som övervakades av Stasi och att hans far un-

der en kort tid hörde till dem. 

Min far hade släktingar i Bremen och fick tillfälle att åka till Bremen och 
som en följd av det blev han kontrollerad av säkerhetstjänsten. Vi bodde i ett 
villaområde. Då stod de på gatan med sin Lada och observerade vår tomt. 
Totalt idiotiskt, vet du, alltså ganska oprofessionellt också. [---] Jag var inte 
rädd [ohörbart] eller kände mig inte kuvad eller någon sån skit. Idioti! Visser-
ligen var min far lite iögonfallande men inte till den grad att de gick hårt åt 
honom. De torterade honom inte eller tog honom med sig eller nåt sånt. Det 
är bara, man kan ju också förstå det därför att där var en som ville åka någon-
stans, byta system (Systemwechsel). Och det var bara han som fick åka, inte 
min mor.67 

Till skillnad från de flesta intervjupersoner skildrar inte Georg sig själv eller 

sin far som offer för Stasis maktfullkomlighet. Jag har tidigare visat hur Sta-

sis synliga övervakning kan uppfattas som en maktdemonstration som får 

människor att rätta in sig i ledet. Enligt Georg hade Ladan68 utanför hans 

hem inte den effekten på honom. Istället beskriver han sig själv som orädd i 

förhållande till Stasi, samtidigt som han förlöjligar Stasis verksamhet. När 

Georg anlägger den socialistiska regimens perspektiv på faderns resa till 

Bremen blir den inte i första hand ett besök hos släktingar utan ett uttryck för 

”Systemwechsel”. Han reproducerar kalla krigets indelning av världen i en 

socialistisk och en kapitalistisk del, där överskridandet av gränsen var ett 

riskabelt och känsligt kapitel i DDR. Det kan tyckas paradoxalt att Georg å 

ena sidan bagatelliserar Stasis verksamhet genom att definiera den som 

”oprofessionell”, samtidigt som han menar att dess övervakning av hans far 

var begriplig ur ett DDR-perspektiv. Båda uttalandena skulle dock kunna ses 

som en kritik av en samtida diskurs där Stasis verksamhet dominerar bilden 

av DDR. Georg ifrågasätter diskursen om DDR som en stat där säkerhets-

tjänsten satte skräck i alla medborgare och undviker därmed att identifiera 

sig som offer i egenskap av DDR-medborgare. 

                                                      
67 Mein Vater hat auch Verwandtschaft in Bremen gehabt und hatte Gelegenheit da nach 
Bremen zu fahren und [wurde] in Folge dessen von der Staatssicherheit überprüft. Wir haben 
in einem Einfamilienhausgebiet gewohnt. Da standen sie da mit ihrem Lada auf der Straße 
und haben unser Grundstück beobachtet. Total bescheuert, weißt du. Also, auch relativ unpro-
fessionell. [---] Ich habe da keine Angst [unhörbar] oder mich jetzt unterdrückt gefühlt oder so 
ein Scheiß. Schwachsinn. Mein Vater war zwar mal ein bisschen auffällig, aber nicht in so 
fern dass sie ihm auf den Sack gegangen sind. Die haben ihn jetzt nicht gefoltert oder mitge-
nommen oder irgendwas. Aber nur, kann man ja verstehen, weil da will jemand wo hinfahren, 
Systemwechsel. Und da durfte nur er fahren, meine Mutter nicht. 
68 Georg tycks utgå ifrån att jag vet att Stasi körde Lada, medan folk i allmänhet körde Tra-
bant eller Wartburg. 
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Elisabeth berättar, som jag tidigare nämnt, att hennes föräldrar stannade i 

Västtyskland när de var på besök där, och att det dröjde sex månader innan 

de lyckades få ut sina barn från DDR. Hon blev inte bara tvungen att ta hand 

om sig själv och sin fem år yngre syster, utan fick också hantera myndighe-

ternas utredning av föräldrarnas så kallade ”republikflykt”. 

Och då var jag tvungen att åka till Pirna. Där blev jag förhörd, vid sjutton års 
ålder blev jag förhörd: ‟Varför? Varför?‟ Jag sa: ‟Jag vet inte. Mina föräldrar 
stannade helt enkelt på andra sidan (drüben).‟ Jag var tvungen att låtsas som 
om jag inte hade känt till något. Tja, då kunde de inte göra något. Då blev jag 
kallad till Dresden, det var den högre instansen. Där kände jag mig som i ett 
fängelse. Där blev jag också förhörd men då tog jag ett papper och en penna. 
Sedan sa jag: ‟Så, varsågoda och fråga ut mig.‟ Och jag antecknade allt som 
sades och då sa de: (med hotfull stämma) ‟Ni får inte anteckna här!‟ Jag sä-
ger: ‟Varför? Var står det? Varför får jag inte anteckna?‟ (med upprörd röst) 
‟Ja, vi vill inte hamna i den västtyska pressen. Ni får inte anteckna!‟ Och jag 
säger: ‟Då får Ni visa mig den lag som säger att jag inte får anteckna här. Ni 
bandar ju också allt som jag säger här.‟ Då avbröt de det hela och skickade 
hem mig.69 

Elisabeths skildring av sina erfarenheter av att ha blivit förhörd skiljer sig 

markant från övriga intervjupersoners berättelser. Visserligen framstår hon i 

allra högsta grad som ett offer för vad hon kallar ”trakasserier”, något som 

förstärks av att hon som sjuttonåring var utelämnad åt myndigheterna efter-

som hennes föräldrar befann sig i Västtyskland. Men framförallt handlar 

hennes berättelse om hur hon gång på gång lyckas bemästra situationen, 

först genom att förneka all kännedom om föräldrarnas flykt, sedan genom att 

hota sina förhörare genom att föra egna anteckningar. Här framstår DDR:s 

polis som allt annat än maktfullkomlig. Tvärtom upprepar Elisabeth att de 

”inte kunde göra något” och till slut blev tvungna att skicka hem henne. 

Hennes agerande framstår som särskilt modigt med tanke på att det låg helt i 

myndigheternas makt huruvida Elisabeth och hennes syster skulle få lämna 

DDR och återförenas med sina föräldrar. Hon positionerar sig alltså i högre 

grad som en hjälte än som ett offer när hon berättar om sina erfarenheter av 

DDR:s rättsväsende. Elisabeths berättelse om flykten och förhören har en 

                                                      
69 Und dann musste ich dann irgendwie nach Pirna. Dort wurde ich verhört, mit siebzehn 
wurde ich verhört: ‚Warum? Weshalb?„ Ich habe gesagt: ‚Ich weiß es nicht. Meine Eltern sind 
einfach drüben geblieben.„ Ich musste ja immer so tun, als hätte ich das nicht gewusst. Tja, 
könnten sie auch nichts machen. Dann haben sie mich noch nach Dresden, das war dann die 
höhere Stelle, eingeladen. Da kam ich mir vor wie im Gefängnis. Dort wurde ich auch verhört 
aber da habe ich mir dann einen Zettel und ein Stift genommen. Dann habe ich gesagt: ‚So, 
jetzt fragen Sie mich mal bitte.„ Und ich habe alles mitgeschrieben und dann haben sie gesagt: 
(mit bedrohlicher Stimme) ‚Sie schreiben da nichts mit.„ Ich sage: ‚Warum? Wo steht das? 
Warum kann ich da nichts mitschreiben?„ (mit aufgeregter Stimme) ‚Ja wir möchten hier 
nicht in der westdeutschen Presse stehen. Sie dürfen nichts mitschreiben.„ Und [ich] sage: 
‚Dann zeigen Sie mir das Gesetz, dass ich hier nicht mitschreiben darf. Sie nehmen es ja auch 
mit Band auf, was ich hier von mir gebe.„ Dann haben sie das abgebrochen, mich nach Hause 
geschickt. 
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framträdande plats i intervjun. Hon kommer genast in på detta tema och 

återkommer till det flera gånger. Berättelsen blir en del av hennes presenta-

tion av sig själv som ett aktivt subjekt.  Detta står i skarp kontrast mot de 

andra intervjupersonernas berättelser om hur de tvingats till passivitet genom 

förtäckta eller öppna hot från Stasis sida. 

Föga förvånande är denna utsatthet och anpassning något man inte gärna 

framhäver i sin självpresentation. Det vore dock cyniskt att påstå att oviljan 

att tala om erfarenheter av repression och övergrepp bara beror på att man 

inte vill framstå som en osjälvständig individ. Att tala om dessa saker väcker 

hemska minnen till liv, minnen som man helst vill lägga bakom sig, enligt 

flera av intervjupersonerna (jfr Gallinat 2006). Steffi berättar: 

Alltså det var naturligtvis ingen som ville ha med detta [Stasi] att göra. Och 
det var verkligen svårt, tror jag, Alltså, som sagt, jag var ju lite mindre. Mig 
berörde det inte så mycket, men jag uppfattade det. För du visste ju, vem som 
helst kunde vara med. Det kunde vara grannen, det kunde vara din fru och det 
var verkligen svårt för många människor, även för mina föräldrar. Min far har 
tittat på de här akterna efter die Wende och var riktigt chockad för många av 
hans vänner var med och man hade verkligen antecknat allting. Och min mor 
sa att hon inte tittar på det där. Det behöver hon inte. Vad tjänar det till i slut-
änden? Sånt var systemet.70 

Att i teorin veta att övervakningssystemet byggde på att människor rapporte-

rade om varandra och att få svart på vitt vem som lämnat uppgifter om en är 

två vitt skilda saker. När Steffi beskriver hur hennes föräldrar valt att hantera 

detta på skilda sätt visar hon att det inte är självklart hur man bör förhålla sig 

till det förgångna. Att de som själva varit uppgiftslämnare inte är intressera-

de av att detta ska komma ut kan tyckas självklart, men i Steffis skildring 

handlar det om att även potentiella offer inte vill veta vem som spionerade 

på dem. Steffi själv tycks också vara kluven inför detta. Å ena sidan konsta-

terar hon: ”Den tiden är förbi. Jag vill inte veta något om det.” Å andra sidan 

berättar hon att hon själv konfronterat en av faderns uppgiftslämnare genom 

att tilltala honom med hans täcknamn när hon mötte honom. Frågan om hur 

man ska hantera Stasis historia, och i synnerhet dess många så kallade ”inof-

ficiella medarbetare”, blir således mycket komplicerad på individnivå. Även 

om det var medborgarrättsaktivister som såg till att arkiven bevarades och 

öppnades är det inte självklart att det ligger i de enskilda offrens intresse att 

få veta vilka övergrepp de utsatts för och av vem. På ett teoretiskt plan råder 

                                                      
70 Also, da wollte natürlich keiner irgendwas damit [ mit Stasi] zu tun haben. Und das war halt 
auch wirklich schwierig, glaube ich. Also, wie gesagt, ich war ja noch ein bisschen kleiner. 
Mich hat das alles nicht so berührt, aber ich habe es mitgekriegt. Weil du wusstest ja, jeder 
konnte ja dabei sein. Das konnte der Nachbar sein, es konnte deine Frau sein und das war 
schon wirklich heftig für viele Leute, auch für meine Eltern. Mein Vater hat nach der Wende 
diese Akten eingesehen und war auch ganz schön geschockt, weil viele Freunde halt dabei 
waren und da wirklich alles aufgezeichnet wurde. Und meine Mutter hat gesagt, sie guckt sich 
das nicht an, braucht sie nicht. Im Endeffekt, was soll es also? War halt das System. 
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det dock ingen tvekan hos de flesta intervjupersoner om att Stasis verksam-

het utgör en del av DDR:s historia som man inte får glömma. 

*** 

Berättelserna om skolan, Pionjärerna och FDJ samt Stasi handlar om delta-

gande, anpassning, motstånd och maktlöshet i förhållande till den socialistis-

ka regimen. De är i hög grad politiserade i den meningen att det tycks omöj-

ligt att berätta sin livshistoria utan att relatera den till DDR som politiskt 

system. Att gå till skolan eller delta i Pionjäraktiviteter beskrivs dock inte i 

första hand som politiska aktiviteter eftersom alternativen undertrycktes 

effektivt. Även om man var medveten om att det fanns alternativ utanför 

DDR så utgjorde dessa knappast något alternativ i praktiken eftersom det var 

förbjudet att lämna DDR utan tillstånd. Skolan, Pionjärerna och till och med 

muren uppfattades istället som ”normala” i betydelsen sociala realiteter, en 

absolut närvaro som inte var förhandlingsbar. Detta gäller inte Stasis verk-

samhet. De intervjuade beskriver hur säkerhetstjänsten på ett maktfullkom-

ligt sätt grep in i människors vardagsliv, men den framstår aldrig som nor-

mal. Oavsett om man har egna erfarenheter av Stasi eller inte blir den syno-

nym med diktaturen. Därigenom står den per definition både för något 

onormalt och för något negativt. 

Historikern Thomas Lindenberger har konstaterat att begreppet ”diktatur” 

fungerar reducerande när det gäller människors erfarenheter av livet i DDR 

och deras ställning i det förenade Tysklands ”minneskultur”. 

Begreppet ”diktatur” räcker inte ensamt för att beskriva de erfarenheter som 
gjorts av DDR-medborgarna i deras vardagliga närkamp med regimen, oav-
sett hur absolut nödvändig denna kategori är för att förstå DDR som politiskt 
system. Icke desto mindre vore det fel att föreställa sig den sociala vardagen 
som ett sammanhang helt lösgjort från regimens diktatoriska karaktär, så att 
säga som dess ickediktatoriska motvärld (Lindenberger 2000:11).71 

Intervjupersonerna både reproducerar och gör motstånd mot diskurser som 

definierar DDR som en totalitär diktatur i betydelsen att SED-regimen kon-

trollerade alla medborgares förehavanden på alla områden. Genom sitt urval 

av händelser och företeelser inordnar de sina liv i ett diktatoriskt samman-

hang. Många gånger är det regimens maktfullkomlighet som står i centrum 

för berättelsen, men lika ofta handlar det om intervjupersonernas sätt att göra 

motstånd, skapa sig frirum eller förhålla sig strategiskt gentemot systemet. 

                                                      
71 Die in diesem alltäglichen Nahkampf mit dem Regime gemachten Erfahrungen der DDR-
Bürger lassen sich ausschließlich mit dem Begriff „Diktatur“ nicht hinreichend beschreiben, 
so unverzichtbar diese Kategorie für das Verständnis der DDR als politisches System ist. 
Nicht weniger irreführend wäre es aber, sich den sozialen Alltag als vom diktatorischen Cha-
rakter des Regimes völlig losgelösten Zusammenhang, gewissermaßen als seine nichtdiktato-
rische Gegenwelt vorzustellen (Lindenberger 2000:11). 
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De framstår därmed inte bara som produkter av diktaturen, utan även som 

aktörer. Men även den sociala vardagen och motståndet är, som Lindenber-

ger konstaterar, inte att betrakta som lösryckta, utan får sin betydelse i för-

hållande till en socialistisk hegemoni. På samma sätt får berättelserna om hur 

man föll offer för, anpassade sig till och gjorde motstånd mot denna hege-

moni sin betydelse i relation till den postsocialistiska/neokapitalistiska 

diskursordning inom vilken intervjuerna äger rum. 

Dislokationen tvingar de intervjuade att förhålla sig till två olika sätt att 

konstituera subjektet: Ett som förläggs till ett dåtida DDR, där man var ett 

politiskt subjekt inom ramen för SED-regimen, samt ett samtida politiskt 

subjekt som konstitueras i egenskap av att ha gjort motstånd mot SED-

regimen. Den här dubbelheten gör självpresentationen till en balansakt mel-

lan anpassning och motstånd, mellan att förklara utifrån vilka ramar man 

agerade under DDR-tiden och att framhålla sig själv som en självständig 

individ. 
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Kapitel 4: Vändpunkten 

Liksom i övriga Öst- och Centraleuropa kom den socialistiska regimens fall, 

murens öppnande och DDR:s avskaffande oväntat, både för DDR:s invånare 

och för utomstående. I efterhand är det dock möjligt att se flera faktorer som 

ledde fram till händelserna 1989-1990. Gorbatjovs reformpolitik och inte 

minst hans ställningstagande att inte ingripa militärt för att slå ned motstånd 

i de socialistiska staterna öppnade för förändringar i Öst- och Centraleuropa. 

I slutet av 1980-talet var DDR bankrutt. Den av Honecker införda socialpoli-

tiken, som skulle skapa legitimitet för den socialistiska staten, kunde inte 

finansieras genom DDR:s produktion utan ledde till växande skulder. 

Missnöjet växte då de materiella bristerna blev särskilt påtagliga i förhållan-

de till Västtyskland. Parallellt med detta växte det politiska missnöjet med 

SED-regimen, särskilt när det gällde bristen på mänskliga fri- och rättighe-

ter, men också beträffande miljöförstöring. Under 1989 stärktes den organi-

serade oppositionen och de spontana protesterna ökade i antal och omfatt-

ning. Mest kända är måndagsdemonstrationerna i Leipzig, men fredliga pro-

tester hölls på många orter i DDR och kulminerade i samband med firandet 

av DDR:s 40-årsdag den 7 oktober. Samtidigt skedde en massflykt från DDR 

till Västtyskland, via ambassaderna i Polen och Tjeckoslovakien, men fram-

förallt via Ungern sedan landet i maj 1989 öppnat sina gränser mot Österri-

ke. Situationen blev alltmer ohållbar för regimen. Den 18 oktober avgick 

Honecker och efterträddes av Egon Krenz, som dock avstod från reformer in 

i det längsta. Länge var det också ovisst huruvida SED skulle slå ned protes-

terna med massivt våld. Öppnandet av gränsen mot Västtyskland den 9 no-

vember kom därför mycket oväntat. För första gången sedan muren byggdes 

1961 blev det möjligt för DDR:s medborgare att lämna DDR och besöka 

Västtyskland utan restriktioner. Utvandringen ur DDR fortsatte samtidigt 

som oppositionsgrupper fortsatte att driva på reformer i DDR. När de första 

fria valen hölls i mars 1990 blev resultatet en tydlig seger för Allianz für 

Deutschland och därmed för förespråkarna för ett snabbt enande av de två 

tyska staterna.72 

                                                      
72 Denna redogörelse kan inte göra rättvisa åt ett mycket komplicerat händelseförlopp. Men 
syftet är att ge läsaren en kort bakgrund till intervjupersonernas berättelser om die Wende. För 
en utförlig bakgrund till och beskrivning av skeendet i DDR 1989-1990, se Kowalczuk 
(2009). 
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Händelserna i DDR under 1989-1990 benämns i Tyskland die Wende – 

vändpunkten. Begreppet har varit omstritt. I delar av den medborgarrättsrö-

relse som fick SED-regimen på fall avvisas det eftersom det användes av 

Erich Honeckers efterträdare Egon Krenz för att beteckna de, ur medborgar-

rättsrörelsens perspektiv, otillräckliga reformer som regimen genomförde 

som en reaktion på protesterna. Idag används begreppet dock i såväl media-

la, vetenskapliga som vardagliga diskurser (Herberg, Steffens & Tellenbach 

1997:19ff, Reiher & Baumann 2000:9). De personer jag har intervjuat an-

vände det på ett självklart sätt och ingen opponerade sig mot det. De folkliga 

resningar som i andra före detta socialistiska stater i Öst- och Centraleuropa 

beskrivs som en fredlig revolution, har alltså fått en betydligt mer diffus 

benämning i Tyskland (Thompson 2004). Detta innebär att die Wende i sig 

kan betraktas som en flytande signifikant som kan rymma olika definitioner 

av händelserna 1989-1990. I detta kapitel diskuterar jag hur die Wende be-

skrivs av intervjupersonerna både som de folkliga protesterna mot SED-

regimen och som murens öppnande. Jag analyserar vidare hur de förhåller 

sig till Tysklands enande. Dessa händelser griper in i varandra, men skildras 

samtidigt på skilda sätt. 

Berättelserna om händelserna 1989-1990 präglas av att intervjupersonerna 

var unga vid den tiden. Det är också i dessa berättelser som åldersspannet i 

gruppen märks. Medan flera av de äldre har egna erfarenheter av att ha del-

tagit i demonstrationerna, handlar de yngres berättelser mer om förändringar 

i skolan och första besöket i Väst. De skillnader och likheter som finns i 

deras sätt att berätta om händelserna har dock inte bara med deras ålder att 

göra. När de skildrar die Wende ur dagens perspektiv beskriver de hur hän-

delserna kom mycket oväntat för dem själva och för deras omgivning. Ingen 

hade kunnat föreställa sig att regimen skulle störtas och att muren skulle 

falla på det sätt och vid den tidpunkt som skedde. Händelseutvecklingen 

under hösten 1989 beskrivs som en mycket stor och, i de flesta fall, positiv 

överraskning. Samtidigt skildras utvecklingen som oundviklig därför att 

DDR anses ha varit kört i botten. Så som läget var före die Wende kunde det 

inte fortsätta enligt de flesta intervjupersoner, varken politiskt, men framför-

allt inte ekonomiskt. Systemet beskrivs som i grunden så ohållbart att det 

underminerade sig självt. 

Politiska subjekt 

Flera av de intervjuade beskriver att de på olika sätt deltog i offentliga pro-

tester mot regimen under hösten 1989, medan deras föräldrar ofta var mer 

avvaktande och i flera fall ovetande om sina barns aktiva medverkan. Ge-

nom sitt deltagande framstår de som politiska subjekt på ett helt annat sätt än 

i övriga delar av livsberättelsen. Medan berättelserna om barndomen i DDR, 

som jag beskrivit ovan, handlar om att hantera, anpassa sig till, undvika och i 
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vissa fall trotsa SED-regimens repressiva makt genom att strö grus i maski-

neriet, handlar berättelserna om händelserna hösten 1989 om att utmana den 

hegemoniska maktens legitimitet. Genom dislokationen förvandlas sociala 

aktörer, som definieras inom en struktur, till politiska aktörer med nya iden-

titeter (Laclau 1990:35, Howarth 2005:317). Omvänt kan man även säga att 

det är när de sociala aktörerna börjar förstå sig själva som politiska aktörer 

och agera som sådana, till exempel genom att demonstrera, som en disloka-

tion kan uppstå. På grund av denna relation mellan det sociala och det poli-

tiska innehåller varje hegemonisk samhällsordning en revolutionär potential. 

Stephan berättar att han deltog i fredagsdemonstrationerna i Karl-Marx-

Stadt. Han var då 16 år och demonstrerade med föräldrarnas tillåtelse, även 

om de själva var tveksamma och höll sig utanför protesterna. 

Det var en mycket upplyftande känsla därför att man för första gången såg att 
tusentals människor samlades helt, alltså relativt spontant och av sig själva 
ville samma sak, alltså inte var tvungna att uttrycka samma sak, utan gjorde 
det själva. Och det var precis motsatsen till det som man hittills alltid var 
tvungen till och var tvungen att säga och var tvungen att vörda. Det var raka 
motsatsen till detta. Det var en mycket fin tid. Det var en fin tid därför att 
man vid den tiden hade en känsla av att det blir bättre, att det blir underbart.73 

Stephan positionerar sig som en del av en ny medborgarrörelse, utan att lyfta 

fram sina individuella insatser. Wolanik Boström har i sin studie om Polen 

konstaterat att blotta hänvisandet till deltagande i händelser av det här slaget 

är en tillräcklig positionering därför att händelserna i sig utgör ett så starkt 

symboliskt kapital i den nationella historieskrivningen (Wolanik Boström 

2005:152). När intervjupersonerna berättar om sitt deltagande gör de det 

med vetskap om utgången av protesterna: SED-regimens fall och Tysklands 

enande. De kan också förutsätta att de delar denna vetskap med resten av den 

tyska befolkningen och med mig som intervjuare. Framhävandet av massan 

snarare än av individuella insatser kan även fylla en särskild funktion. När 

Stephan, och flera andra, berättar om demonstrationerna på detta sätt beskri-

ver de inte bara sig själva utan det östtyska folket som ett politiskt subjekt 

som står i ett motsatsförhållande till diktaturen. Visserligen var det långt 

ifrån alla som protesterade offentligt mot regimen – som nämnts beskriver 

flera att deras föräldrar inte deltog – men demonstrationerna samlade ändå 

”tusentals” personer. 

                                                      
73 Das war schon ein sehr erhebendes Gefühl, weil du zum ersten Mal gesehen hast, dass da so 
Tausende von Menschen sich ganz, also relativ spontan versammelt ist und von sich aus das 
Gleiche wollen, also, nicht das Gleiche ausdrücken müssen, sondern es selbst tun. Und das 
war genau das Gegenteil von jenem was man bis dann immer musste und sagen musste und 
hochhalten musste. Das war genau das Gegenteil von dem. Das war eine sehr schöne Zeit. 
Das war eine schöne Zeit, weil man damals das Gefühl hatte, dass es besser wird, dass es toll 
wird. 
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Rebecca är uppvuxen i Neu Brandenburg och beskriver denna stad som 

”röd”, ”vänster” och ”mycket socialistisk” under DDR-tiden. Jag frågar där-

för om det ägde rum demonstrationer under hösten 1989 även där. 

Rebecca: Ja, ja mm, självklart. Och det var naturligtvis en kraft, en energi 
som man ju aldrig har upplevt annars. Jag menar, det fanns ju alltid de här of-
fentliga, de här första maj-demonstrationerna som var ålagda och dit alla var 
(betonat) tvungna att gå (skratt). Det var ju egentligen bara beordrat om man 
så säger. Men ja, det är verkligen förvånande hur det här borgerskapet, som 
annars knappt går att få på benen (skrattande) skulle jag vilja säga, hur det 
sattes i rörelse. Det är förvånande på nåt sätt. 

Sofi: Och du deltog också riktigt i de här demonstrationerna? 

Rebecca: Ja, ja, vi var alla med där, visst. Det var på nåt sätt så, alltså jag vet 
inte, alltså på nåt sätt verkade det som om (skrattande) alla gick dit. Det var 
inte nån fråga (viskande) ‟Går du dit eller inte?‟ utan vid nån tidpunkt så var 
det självklart att det gick i den riktningen.74 

Rebecca beskriver ingen motsättning mellan folk som var för och folk som 

var mot regimen, utan motsättningen står mellan ”alla” som demonstrerade 

och den regim de demonstrerade mot. Att demonstranterna positionerade sig 

som folket framgår inte minst av den laddade parollen: ”Wir sind das Volk!” 

(”Vi är folket!”), med vilken de utmanade SED:s anspråk på att regera i fol-

kets namn (Hirschmann 1993:199). 

I sin historieskrivning har det förenade Tyskland två diktaturer att förhålla 

sig till, varav den ena avskaffades utifrån och den andra inifrån. Under 1990-

talet kretsade den offentliga debatten om DDR mycket kring vem som haft 

samröre med Stasi. Den dominerande mediala diskursen definierade DDR 

som en hänsynslös totalitär diktatur. Mot denna ställdes en ursäktande 

diskurs som såg DDR som ett experiment. Mittemellan befann sig de som 

förespråkade en mer nyanserad historieskrivning (Jarausch & Geyer 

2003:77f). Berättelserna som skiljer folket från diktaturen får sin betydelse i 

relation till en diskurs där man snarare har fokuserat på före detta DDR-

medborgare i egenskap av offer eller förövare i en diktatur än på att SED-

                                                      
74 Rebecca: Ja, ja mm, auf jeden Fall. Und das ist natürlich eine Kraft, eine Energie gewesen, 
die man ja sonst nie so erlebt hat. Ich meine, das waren ja immer diese öffentlich, diese erste 
Mai-Demonstrationen, die so auferlegt waren und jeder hingehen (betont) muss (Lachen). Das 
war ja eigentlich nur bestellt sage ich jetzt mal, ne. Aber ja, das ist schon erstaunlich, wie so 
praktisch dann so dieses Bürgertum, was man ja sonst irgendwie kaum auf die Beine be-
kommt (lachend) sage ich jetzt mal, wie das da in Bewegung geraten ist ja. Das war schon 
erstaunlich irgendwie. 
Sofi: Und da hast du auch richtig mitgemacht, in den Demonstrationen? 
Rebecca: Ja, ja da waren wir alle mit dabei, doch. Das war auch irgendwie so, also ich weiß 
ich nicht, also irgendwie wirkte das so, als würden da (Lachend) alle hingehen. Da stand jetzt 
gar nicht die Frage (flüsternd) ‚Gehst du da hin oder nicht?„, sondern das war dann irgend-
wann so selbstverständlich, dass das so in diese Richtung ging. 
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regimen föll som en följd av en folklig resning. När de intervjuade framhä-

ver sig själva och östtyskarna som de som avskaffade SED-regimen intar de 

en positivt laddad aktörsposition. Samtidigt får den fredliga revolutionen sin 

betydelse i relation till diskursen om DDR som diktatur. Det är genom sina 

protester mot diktaturen som östtyskarna blir aktörer. 

Det framgår tydligt av intervjupersonernas berättelser att demonstratio-

nerna under hösten 1989 representerar något nytt. Till skillnad från de tidiga-

re gängse demonstrationerna i DDR, till exempel på första maj, som var 

organiserade av det styrande partiet och syftade till att legitimera dess makt, 

beskrivs dessa demonstrationer som spontana och med ett motsatt budskap 

och syfte. På så vis passar de både in i och utmanar bilden av en totalitär stat 

som kontrollerade sina medborgares förehavanden in i minsta detalj. Berät-

telserna bekräftar en bild där DDR:s medborgare har tigit still och traskat i 

”beordrade” massdemonstrationer, men bara till en viss punkt. När SED:s 

legitimitet väl hade börjat vackla förvandlades folket till politiska aktörer 

med kraft att störta ett förtryckande system. ”Vändpunkten” i dessa berättel-

ser består således inte i att DDR avskaffades utan i att människor gick ut på 

gatan för att visa sitt missnöje och få till stånd en förändring. 

I och med att den ”fredliga revolutionen” mycket snabbt fick ge vika för 

termen die Wende i den tyska diskursen om händelserna i DDR 1989 ned-

värderas händelsernas radikalitet och medborgarnas agens tonas ned 

(Hirschmann 1993:201, Thompson 2004:51f). I intervjupersonernas berättel-

ser om protesterna framhävs istället folkets agens. Att beskriva sig själv som 

en del av en massrörelse i opposition mot SED-regimen är således att posi-

tionera sig och andra östtyskar som minst lika demokratiska och aktiva sub-

jekt som de före detta västtyskarna. Rebecca pekar explicit på detta när hon 

konstaterar att det är förvånande att man lyckades få borgerskapet, ”som 

man annars knappt kan få på benen”, i rörelse på detta sätt. Medborgarrörel-

sen blir därmed inte bara exceptionell ur ett DDR-perspektiv, utan ur ett 

allmänt medborgerligt perspektiv. Berättelserna kan alltså ses som ett ifråga-

sättande av en diskurs där före detta DDR-medborgare antingen ses som 

aktiva förövare i en totalitär stat eller som passiva offer för densamma. 

Tanja deltog som sjuttonåring i protestdemonstrationerna i Berlin i sam-

band med DDR:s 40-årsfirande den 7 oktober 1989. Efter de officiella de-

monstrationerna intog ”vi”, ”folket”, gatorna, berättar hon. 

Det är en av de finaste dagarna som jag kan minnas från den här tiden för det 
var så befriande. Alltså det var ju som en underbar dröm, men som man verk-
ligen kunde ta på. Alltså verkligen, jag tyckte att det var storartat att en gång 
ge sig själv luft och tillsammans med andra, äntligen. Det var ju som om man 
hade befriat Törnrosa ur slottet, att äntligen få öppna munnen efter så många 
år. [---] Och vi var ju så starka också. Naturligtvis kom Stasi också, poliser 
och så, och de var inte trevliga. De slog på folk riktigt med batonger, även på 
kvinnorna för att statuera exempel: ‟Så behandlar vi er‟. Alltså de ville bryta 
sig igenom olika vägspärrar som vi hade byggt, men det hade uppstått en sån 
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styrka. Alltså ja, man kände sig storartad och riktig också på nåt sätt i det här 
ögonblicket. Ja det är rätt ord. Man kände sig riktigt ärlig mot sig själv.75 

Tanja använder många starka ord och bilder för att beskriva sin egen upple-

velse av demonstrationen. Hennes sätt att berätta om dessa upplevelser, 17 år 

efter att de ägt rum, är så laddat att jag själv blir känslomässigt berörd varje 

gång jag läser den delen av intervjuutskriften. Liksom Stephan och Rebecca 

lyfter hon fram det nya i situationen när hon beskriver den som ett uppvak-

nande ur en djup sömn. Det är som om hon och hennes meddemonstranter 

blir till det de verkligen är i den stund då de gemensamt uttrycker sin vilja. 

Denna tillblivelse är förbunden med eufori, men också med rädsla. Starka 

känslor, både positiva och negativa, kan motivera människor att agera poli-

tiskt (Svašek 2002). Detta kan förklara varför känslor spelar en så central roll 

i berättelserna om demonstrationerna. Den mycket starka upplevelse av gläd-

je, befrielse, styrka och av rädsla som de förmedlar ska då inte ses som en 

bieffekt av deras politiska agerande utan som en central del av detta ageran-

de. 

Förmedlandet av känslorna fångar på ett påtagligt sätt radikaliteten i hän-

delseförloppet och subjektens omvandling från sociala till politiska aktörer. 

Att erfara sig själv och omvärlden på ett nytt sätt ger upphov till starka käns-

lor, som i sin tur motiverar fortsatt politiskt agerande. Franz har deltagit i ett 

par demonstrationer, men talar ogärna om dessa händelser, just därför att de 

är förbundna med så stor rädsla. SED-regimens repression är central i hans 

berättelse om händelserna kring die Wende, även om den tar sig uttryck i 

hans tystnad. Till skillnad från de berättelser där rädslan för repressalier legi-

timerar berättarens anpassning till ”systemet” (se kap. 3) framhävs Tanjas 

och Franz agens snarare genom deras berättelser om regimens repressiva 

svar på demonstrationerna. Genom att trotsa rädslan gjorde de inte bara mot-

stånd mot systemet och bidrog till dess avskaffande. De konstituerar även sig 

själva som en ny form av subjekt i förhållande till DDR:s diskursiva struktur. 

Beskrivningarna av känslor är avgörande för berättelsernas autenticitet. 

Vem som helst kan redogöra för händelseförloppet i DDR 1989, men bara 

den som deltog kan beskriva hur det verkligen kändes. Att lyfta fram käns-

lorna är därför också ett sätt att poängtera att ”jag var med”. Förmedlandet 

                                                      
75 Das war einer der schönsten Tage woran ich mich aus dieser Zeit erinnern kann, weil das 
war so was von befreiend gewesen. Also, das war ja wie ein wunderschöner Traum, der aber 
wirklich zum Anfassen war. Also, wirklich, fand ich großartig sich da mal selber Luft zu 
machen halt und mit anderen, endlich. Das war ja wie als wenn man halt Dornröschen aus 
dem Schloss da befreit halt, nach so vielen Jahren halt endlich mal sein Mund aufmachen darf 
ja. [---] Und wir waren ja auch so stark. Natürlich kamen ja auch die Stasi dann, Polizisten 
und so ne und die sind nicht fein gewesen. Die gingen richtig auf die Leute zu mit Schlagstö-
cken, auch auf Frauen um dann einfach ein Beispiel zu zeigen: ‚So gehen wir mit euch um.„ 
Also, sie wollten dann halt verschiedene Straßenabsperrungen durchbrechen, die wir halt 
gebaut haben, aber das war halt so eine Stärke gerade entstanden halt ne. Also, ja man fühlte 
sich halt großartig und auch richtig irgendwie in diesem Moment. Ja, das ist das richtige 
Wort. Man fühlte sich richtig ehrlich mit sich selbst ja. 



 

107 

av starka positiva och negativa känslor bidrar också till att framhäva händel-

sernas exceptionella karaktär. De lyfts upp till omvälvande, omskakande 

historiska händelser som inte bara berör berättaren utan som kan inlemmas i 

en stor, kollektiv berättelse som sträcker sig utanför DDR och Tyskland. När 

intervjupersonerna berättar om dessa händelser sjutton år efter att de ägt rum 

kan de utgå ifrån att deras åhörare kommer att inordna det de berättar i histo-

rieskrivningen om de fredliga revolutionerna i Östeuropa i slutet av 1980-

talet. Berättelserna erhåller därför sin intensitet genom att de både är själv-

upplevda och historiska på så vis att dessa båda komponenter förstärker var-

andra ömsesidigt: När den historiska händelsen lyfts upp genom den själv-

upplevda, autentiska berättelsen och den självupplevda berättelsen lyfts upp 

genom att vara historisk blir berättaren både subjekt och objekt i skeendet 

(Svensson 1997b:72). Därför kan Franz beskriva sitt deltagande i demonstra-

tionerna som något positivt, trots att han förbinder händelserna med rädsla 

när han konstaterar: ”Jag har inte bara upplevt historien utan har till en liten, 

liten del också varit med och skrivit den och det är något mycket fint.”76 

Sociologen Paul Connerton har visat att individen relaterar sin livsberättelse 

till berättelser som omfattar de grupper med vilka hon identifierar sig. En 

enskild handling får sin betydelse i relation till historien om det sociala ske-

ende som den är en del av (Connerton 1989:21). Franz skriver in sitt liv i den 

kollektiva historien på ett sätt där hans egen agens betonas. Han identifierar 

sig med den grupp människor som bidragit till en diktaturs fall. Med sin 

berättelse inordnar han den socialistiska regimens fall i det förenade Tysk-

lands demokratiska historia och positionerar sig som en aktiv del i detta ske-

ende. 

De flesta av intervjupersonerna deltog inte själva i demonstrationerna, 

vilket är föga förvånande med tanke på att de fortfarande var barn och ung-

domar 1989. Men även de som inte själva har deltagit aktivt förhåller sig till 

händelserna kring die Wende. Här finns det olika uppfattningar om vilka som 

var drivande i förändringsprocessen. Steffi konstaterar att hon själv inte bi-

dragit till händelseförloppet och menar att ”vi” har en liten grupp personer 

som tog stora risker när de satte sig upp mot regimen att tacka för att die 

Wende ägde rum. Enligt Steffi är det alltså inte ”folket” som störtat regimen. 

Istället lyfter hon fram en liten grupp dissidenter, ett avant garde, som gått 

folkets ärenden och befriat det från sin förtryckande regim. Karl ger snarast 

en motsatt bild. I föregående kapitel har jag diskuterat att han under stora 

delar av intervjun uppehåller sig vid repressionen i DDR i allmänhet och 

Stasi i synnerhet. Detta förhållningssätt till DDR präglar även hans förståelse 

av die Wende: 

                                                      
76 „Ich habe die Geschichte nicht nur erlebt, sondern einen ganz, ganz geringen Teil mitge-
schrieben und das ist etwas total Schönes.“ 
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Och det faktum att Ni fruktar staten och egentligen inte kan lita på Er nästa 
längre gör Er naturligtvis också kontrollerbar. Tills knuten brister, tills tryck-
et i kitteln blir för stort, det är klart, så som det hände i DDR senare, att det 
inte fanns något som höll tillbaka längre. Och Ni skrattar kanske, men de in-
tellektuella, de som insåg allt detta, de antingen anpassade sig eller stack, el-
ler smidde planer på att göra det. Men, en arbetar- och bondestat var det ju, 
inte sant. Det var arbetare och bönder som störtade den och skälen var säkert 
av väldigt enkel natur. De ville resa, de ville ha bananer och de ville ha nya 
bilar.77 

Karl delar här in DDR:s medborgare i två kategorier: Å ena sidan de intel-

lektuella som hade genomskådat systemet och som försökte undkomma det 

genom att fly eller emigrera eller som anpassade sig just därför att de insåg 

vilka risker det innebar att utmana det. Å andra sidan ”arbetarna och bönder-

na” som avskaffade ”sin egen” stat av materiella skäl. Som jag har beskrivit 

tidigare positionerar sig Karl i den första kategorin. Han anpassade sig, men 

planerade samtidigt hur han skulle kunna fly DDR. Även om Steffi och Karl 

har skilda förståelser av vem som störtade regimen kan deras berättelser 

tolkas som en förklaring till varför de inte själva deltog aktivt. Om Steffi 

hade beskrivit protesterna som något folkligt som alla deltog i hade det varit 

konstigt att hon själv inte var en av dessa. Med denna beskrivning tillhör hon 

istället den stora massa som har andra att tacka för sin befrielse. Karl skriver 

istället ut sig ur den stora massa som han menar störtade regimen därför att 

den ”ville ha bananer”. Med denna beskrivning kan det framstå som mer 

ädelt att ha genomskådat systemet utan att agera mot det, än att störta det av 

skäl som kan sägas vara av ”enkel natur”.  

Några av intervjupersonerna beskriver att de stod utanför händelsernas 

centrum därför att de saknade verktyg att förstå vad uppståndelsen gick ut 

på. När jag frågar Georg hur han upplevde die Wende svarar han: 

Jag var ung och dum. Jag var verkligen en komplett superidiot, alltså ur da-
gens perspektiv. Jag var nitton år. Nionde november föll muren, åttionio. Mu-
ren öppnades först vid Bornholmer Straße. Jag bodde femhundra meter från 
den gränsövergången. Och jag såg live på TV hur Günther Schabowski, då-
varande SED-ordförande i Berlin, sa: ‟Var och en som vill resa till Väst kan 
också göra det, den släpper vi över, eller den kommer över.‟ Det var säkerli-
gen en olycklig formulering, men det tolkades som att muren var öppen. Sen 
sprang de alla till muren och jag såg livebilder på hur folk på Bornholmer 
Straße, femhundra meter bort, stod vid muren och ville över. Och jag gick 

                                                      
77 Und die Tatsache, dass Sie vor dem Staat Angst haben und eigentlich Ihrem Nächsten nicht 
mehr trauen, macht Sie natürlich auch kontrollierbar. Bis irgendwann Mal der Knoten platzt, 
bis zu viel Druck im Kessel ist, das ist ganz klar, wie es nachher in der DDR war, dass der 
Rückhalt nicht mehr da war. Und Sie lachen vielleicht, aber die Intellektuellen, denen das 
alles klar war, die haben sich entweder arrangiert oder sind abgehauen oder haben Pläne dazu 
geschmiedet. Aber, der Staat der Arbeiter und Bauern war das ja nicht. Zum Stürzen haben 
ihn die Arbeiter und Bauern gebracht und die Beweggründe waren wahrscheinlich ganz einfa-
che Natur. Die wollten Reisen, die wollten Bananen und die wollten neue Autos haben. 



 

109 

och la mig och sov. Så som det alltid är, vet du. Att känna igen en historisk 
händelse är alltid relativt svårt ibland. [---] De verkligt historiska händelserna 
är relativt sällsynta och för det mesta känner man igen dem först i efterhand 
för de verkligt historiska händelserna är till exempel för det mesta relativt 
obetydliga i det ögonblicket.78 

Med sitt påpekande att han var en ”fullständig idiot”, men bara ”ur dagens 

perspektiv” sätter Georg fingret på att historiska händelser, liksom historiens 

subjekt, skapas först i efterhand. Han befann sig mitt i händelsernas centrum 

och ger vad man skulle kunna definiera som en mycket autentisk beskrivning 

av något som återberättats och analyserats i åtskilliga populära och veten-

skapliga verk. Men till skillnad från Franz som menar att han varit med om 

att skriva historia, har Georg, enligt egen utsaga, varken upplevt eller skrivit 

historia, utan sovit sig igenom den. När han förklarar sin passivitet med att 

han inte kunde förstå det skeende som förmedlades till honom via TV tonar 

han inte bara ner sin egen agens, utan även andra DDR-medborgares. En 

förutsättning för att kunna missa die Wende genom att gå och lägga sig är 

nämligen Georgs definition av begreppet som det ögonblick då muren öpp-

nades. De händelser som föranledde öppnandet tematiseras inte i hans svar 

på hur han har upplevt die Wende. Därmed skriver han in sig i en diskurs där 

vändpunkten snarare förstås som Östs öppnande mot Väst än som en folklig 

revolution. 

Inge beskriver också die Wende som något som ”kom” och definierar sig 

själv som ”dum” i förhållande till det som hände. Liksom Georg berättar hon 

att hon fick tillgång till händelserna via TV, där hon såg människor som 

firade på muren. Med sin beskrivning av die Wende gör Inge själva händel-

sen till aktör, medan människorna blir till förhållandevis passiva objekt som 

gladde sig åt något som redan var ett faktum. Inge menar att hon inte förstod 

vad som hände och framförallt inte varför människor var så glada därför att 

hon själv inte hade någon kontakt med Väst, som var ”som en annan värld” 

för henne. Hennes uppdelning av världen i Öst och Väst innebär en tydlig 

hierarkisering, där hennes inordnande av sig själv i den östra delen innebar 

att hon var ”så dum” och ”inte fattade något”. Ur dagens perspektiv, med 

                                                      
78 Ich war jung und dumm. Ich war wirklich ein totaler Vollidiot, also aus heutiger Perspekti-
ve. Ich war neunzehn Jahre alt. Neunte November ist die Mauer gefallen, neunundachtzig.  
Die Mauer ist erst geöffnet in der Bornholmer Straße. Fünfhundert Meter entfernt von diesem 
Grenzübergang habe ich gewohnt. Und ich habe live im Fernsehen gesehen wie Günther 
Schabowski, damalige SED-Vorsitzender von Berlin, sagte: ‚Jeder der in den Westen reisen 
will, der kann auch, den lassen wir rüber oder er kommt auch rüber.‟ Das war sicherlich eine 
unglückliche Formulierung, wurde aber so interpretiert, die Mauer ist offen. Dann sind sie alle 
zur Mauer gerannt und ich habe Livebilder gesehen, wie die Leute in Bornholmer Straße, 
fünfhundert Meter weiter, an der Mauer standen und da rüber wollten. Und ich bin schlafen 
gegangen. Wie das immer so ist, weißt du. Historische Ereignisse zu erkennen ist immer 
relativ schwierig manchmal. [---] Die wirklich historischen Ereignisse sind relativ selten und 
meistens erkennt man sie erst im nachhinein, weil das tatsächlich historische Ereignis zum 
Beispiel ist in der Regel relativ unbedeutend in dem Moment. 
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facit i hand, kan det te sig enfaldigt att inte ha deltagit i det historiska skeen-

det då det ägde rum. Inge beskriver varken sig själv eller andra östtyskar 

som aktiva subjekt. Förmågan att vara en aktiv del i händelseförloppet fram-

ställs inte som en intern östtysk fråga, utan som en extern, där Väst spelade 

den avgörande rollen. 

Elisabeth lämnade, som redan beskrivits, DDR sommaren 1989 för att bo-

sätta sig i Västtyskland. När jag frågar henne hur hon upplevt die Wende från 

den sidan svarar hon: 

Elisabeth: Ja, det var väldigt konstigt, när man sitter i Väst och man sitter och 
tänker att: ‟Åh Gud, det kan ju inte vara sant, att gränsen plötsligen är borta.‟ 
Det var konstigt. 

Sofi: Och såg du det direkt samma kväll på TV? 

Elisabeth: Jag följde alltihop. Ja, så hade jag ju haft en väninna och hon var 
verkligen med på demonstrationerna där i Dresden och så. Man befann sig 
mitt i på nåt sätt. Hon höll mig informerad och så och skrev hela tiden hur det 
var.79 

Elisabeth tycks också definiera die Wende som det ögonblick då gränsen till 

Väst öppnades för alla DDR-medborgare. På min fråga om hon såg detta på 

TV samma kväll som det hände backar hon dock bandet och beskriver att 

hon redan var insatt i händelserna genom sin väninna i Dresden. På så vis 

utvidgar hon inte bara sin definition av die Wende till att även omfatta de-

monstrationerna. Hon poängterar också att hon inte var utestängd från dessa 

utan befann sig ”mitt i” händelserna, trots att hon befann sig i Väst. Ekono-

men Albert O. Hirschmann (1993) har använt begreppen ”exit” och ”voice” 

för att analysera vändpunkten i DDR. ”Exit” omfattar dem som valde att 

lämna DDR. De gjorde det tyst och som ett individuellt val som inte påver-

kade någon annan än deras närmaste. ”Voice” utgörs av de protestdemon-

strationer som hade för avsikt att förändra för alla. Dessa båda strategier 

representerar olika former av politiska subjekt i intervjupersonernas berättel-

ser. Medan de förstnämnda lämnar eller drömmer om att lämna det system 

de lever i för att kunna vara subjekt blir de andra till subjekt genom att pro-

testera mot systemet. Som jag beskrivit i föregående kapitel berättar inter-

vjupersonerna om att de gjort motstånd redan tidigare, men genom demon-

strationerna 1989 får protesten en helt annan dimension. Den blir till en stark 

                                                      
79 Elisabeth: Ja das ist ganz komisch ja, wenn man im Westen sitzt und man sitzt und dann 
denkt man: ‚Oh Gott, das kann doch nicht wahr sein, dass diese Grenze jetzt auf einmal weg 
ist.„ Das war schon komisch. 
Sofi: Hast du das gleich an dem Abend gesehen im Fernsehen? 
Elisabeth: Ich habe das alles verfolgt. Ja, dann habe ich ja auch eine Freundin gehabt und die 
war dann richtig da in Dresden bei den Demos mit dabei und so. Man war irgendwie so mitten 
drin. Die hat mich dann immer informiert und so und geschrieben, wie das so ist. 
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och kollektiv berättelse om ett protesterande folk som intervjupersonerna 

kan skriva in sig själva i. Elisabeth blir alltså å ena sidan ett subjekt genom 

att utvandra till Väst, men är, genom att befinna sig i Väst, å andra sidan 

utestängd från den andra möjligheten att vara subjekt, som i efterhand kan-

ske ter sig starkare. Genom att berätta om sin väninna i Dresden skriver hon 

dock in sig i berättelsen om demonstrationerna på ett sätt som om den nästan 

var självupplevd. 

Die Wende innefattar inte bara demonstrationerna och murens öppnande. 

Ett tema som återkommer är att klimatet i skolan förändrades i DDR:s slut-

skede. Flera intervjupersoner berättar att det blev möjligt att diskutera saker 

som förut varit tabu, till exempel varför ryska var obligatoriskt men engelska 

frivilligt och förlagt till sena eftermiddagar. Skildringarna av hur eleverna 

ifrågasätter och bidrar till förändringar av skolsystemet står i kontrast mot 

beskrivningarna av skolan före die Wende, där man som elev tvingades an-

passa sig till ett repressivt och politiserat skolsystem. Die Wende framstår 

därmed inte bara som något som skedde mot utan även inom systemet, i det 

här fallet inom de alltmer uppluckrade ramar som skolan som statlig institu-

tion erbjöd. Jana berättar att hon vid tiden för murens öppnande befann sig i 

Pionjärrepubliken. Hon beskriver denna som en liten stad dit barn som inne-

hade förtroendeposter fick åka för att utbilda sig och menar att den hade 

politiska syften. Vid tiden för die Wende präglades även Pionjärrepubliken 

av förändringens vindar enligt Jana. Tillsammans med de andra barnen dis-

kuterade hon hur man skulle kunna reformera och demokratisera DDR. Ett 

par dagar efter att hon kommit hem meddelades dock i nyhetssändningarna 

att pionjärorganisationen hade upplösts. 

Av det som jag hade med mig därifrån var det inte mycket som jag kunde an-
vända någonstans. [---] Det var ett riktigt sammanbrott för mig själv, just ef-
ter det här lägret där man hade diskuterat mycket och så, ville jag också gärna 
engagera mig. Och med ens finns inte det längre som jag så gärna ville enga-
gera mig i. Alltså det upplevde jag själv som en förlust. Fast i efterhand står 
det klart för mig att de inte kunde göra annat än att upplösa det för det kunde 
inte fortleva i den formen.

80
 

I Janas tolkning av die Wende definieras förändringarna som något som även 

skedde inom ramarna för de rådande strukturerna. Detta får också konse-

kvenser för hennes sätt att beskriva sig själv. Här finns inte dikotomin mel-

                                                      
80 Ich konnte von dem, was ich da irgendwie so mitgebracht hatte, gar nicht mehr viel ir-
gendwie noch anbringen irgendwo. [---] Das war ein schöner Einbruch für mich selber ir-
gendwie. Gerade nach diesem  Lager dort, wo man viel diskutiert hatte und so, wollte ich 
mich auch gerne mich dort engagieren. Und auf einmal gibt es das nicht mehr, für das was ich 
mich eigentlich engagieren wollte so gerne. Also, das habe ich auch selber als einen Verlust 
erlebt. Wobei mir natürlich im nachhinein völlig klar ist, dass die nichts anderes machen 
konnten als das so aufzulösen, weil das  konnte auch so in der Form nicht weiter bestehen, 
klar. 
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lan att vara mot systemet och att vara för systemet och därmed naiv. Tvärt-

om identifierar hon sig som en aktiv pionjär som ville förändra genom orga-

nisationen. Lite tillspetsat kan man säga att när pionjärorganisationen upp-

löstes, upplöstes hon som politiskt subjekt. Hon ville förändra men visste 

inte hur, då den struktur hon ville förändra inte längre fanns. 

Även om Jana är den som går längst när det gäller att definiera sig själv 

inom snarare än mot systemet, är hon långt ifrån ensam om att poängtera att 

det primära målet med protesterna inte var att avskaffa DDR. Påfallande 

många av intervjupersonerna framhäver att de som tog initiativ till protester-

na inte hade för avsikt att avskaffa systemet, utan att förändra det. Franz 

berättar: 

Demonstrationerna som ägde rum där, de har ju i grunden inget med den 
verkliga vändpunkten att göra, tycker jag. För de människor i DDR som gick 
ut på gatan, vi demonstrerade ju inte för att avskaffa DDR. Alltså vi gick inte 
ut på gatorna och sa: ‟Ner med DDR. Vi vill bli anslutna till Förbundsrepu-
bliken‟ utan vi gick ut på gatan och sa: ‟Vi har yttrandefrihet också i DDR:s 
författning. Vi har tryckfrihet i DDR:s författning och allt detta trampar man 
på i detta land.‟81 

Franz skiljer demonstrationerna från det som han definierar som den verkli-

ga vändpunkten, nämligen DDR:s avskaffande. Den här synen, där målet 

med de ursprungliga demonstrationerna frikopplas från Tysklands enande, 

delas av andra som också deltagit i demonstrationerna, men också av flera av 

dem som själva inte positionerar sig som en del av proteströrelsen. Man kan 

fråga sig varför det tycks vara så viktigt för dem att trycka på det, när de 

flesta av dem inte ifrågasätter själva avskaffandet av DDR och Tysklands 

enande utifrån dagens perspektiv. 

Enligt antropologerna Richard G. Fox och Orin Starns definition är ”mass 

action” alltid mindre än revolution såtillvida att den syftar till ”konfrontation 

och förändring, inte sabotage och upphävande” (1997:6 min övers.). Jag har 

beskrivit hur intervjupersonerna utifrån dagens diskursiva kontext positione-

rar sig själva som individer och östtyskarna som kategori som aktiva subjekt 

genom berättelser om protester mot den då rådande ordningen. Att poängtera 

ett mindre revolutionärt agerande kan därmed, hur paradoxalt det än kan 

tyckas, tolkas som ett sätt att framhäva östtyskarnas agens. Det är i själva 

dislokationen, det vill säga i förändringarna av de rådande strukturerna, som 

                                                      
81 Die Demonstrationen, die da stattfanden, die haben ja mit der eigentlichen Wende grund-
sätzlich erst mal nichts zu tun, finde ich. Weil die Leute, die in der DDR auf die Straße ge-
gangen sind, wir haben ja nicht dafür demonstriert, die DDR abzuschaffen. Also, wir sind 
nicht auf die Straßen gegangen und [haben] gesagt: ‚Nieder mit der DDR. Wir wollen ange-
schlossen werden an die Bundesrepublik‟, sondern wir sind ja auf die Straße gegangen und 
haben gesagt: ‚Wir haben eine Meinungsfreiheit, auch in der Verfassung der DDR. Wir haben 
eine Pressefreiheit in der Verfassung der DDR, und all das wird in diesem Land mit den 
Füssen getreten'. 
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de sociala aktörerna blir till politiska aktörer (Laclau 1990:35). Den politiska 

agensen avtar dock så snart det system man protesterat mot är avskaffat och 

en ny hegemoni har etablerats. Detta förhållande accentueras i östtyskarnas 

fall av att avskaffandet sammanfaller med sammanslagningen med Västtysk-

land. Inom den nya diskursiva ordningen kan östtyskarna positioneras som 

politiska aktörer i egenskap av att ha avskaffat en diktatur, men de kan också 

underordnas ett västtyskt subjekt, som inte haft med denna diktatur att göra. 

Det förlovade landet 

Jag har i tidigare kapitel beskrivit hur Väst, och då särskilt Västtyskland, 

spelar en roll som alternativ och som jämförelseobjekt i intervjupersonernas 

berättelser om livet i DDR. I beskrivningarna av die Wende intar Väst en 

central plats, dels genom att själva öppnandet av gränsen mot Väst ses som 

(en del av) die Wende, dels genom att det stora antalet DDR-medborgare 

som lämnade DDR under 1989 ses som en bidragande orsak till SED-

regimens fall. Hirschmann (1993) har pekat på vilken betydelse den tysk-

tyska relationen och det faktum att DDR:s medborgare även innehade med-

borgarskap i Västtyskland hade både på DDR-medborgarnas vardagsliv och 

på DDR:s legitimitet som stat. 

From the very day of its founding, the stability of the German Democratic 
Republic was undermined by its coexistence with the Federal Republic. The 
possibility of improving one‟s lot by just getting out – by moving to the 
other, bigger, freer, and soon to be more prosperous Germany – fundamen-
tally distinguished the East German postwar experience from that of the 
Poles, Czechoslovaks, and Hungarians, who had no such alternatives or pros-
pects and who by and large were confined to their countries (Hirschmann 
1993:178). 

Emigrationen och utvisningarna till Västtyskland hade tidigare undergrävt 

motståndet mot SED-regimen genom att kritiska människor flydde eller 

tvingades lämna landet. Under sommaren 1989, sedan Ungern öppnat sina 

gränser mot Österrike, kom den massiva utvandringen snarare att undergräva 

regimens legitimitet (Hirschmann 1993, Ritter 2005). Antalet flyktingar och 

emigranter ökade lavinartat: Från att ha varierat mellan 10 000 och 40 000 

personer per år sedan murens byggande 1961 steg antalet till över 340 000 

1989 (Effner & Heidemeyer 2005:28). Elisabeth är, som framgått, en av 

dessa personer. När jag frågar om hon eller hennes föräldrar ångrar att de 

utsatte sig och sina barn för denna extrema påfrestning, när de i efterhand 

visste att gränsen öppnades för alla bara några månader senare, svarar hon: 

Nej, det kunde man ju inte veta. Nej, nej. I juli var det verkligen fortfarande 
djupaste DDR. När vi åkte över gränsen gick de längs med tåget med hundar 
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och tittade under tågen om det var nån som hängt sig fast där. Då satt vi bara 
som paralyserade i tåget och tänkte: ‟Åh, Gud‟.82 

Med sin beskrivning av hur hon och hennes syster lämnade ”djupaste DDR” 

tycks Elisabeth värja sig mot att jag med min fråga förringar betydelsen av 

hennes familjs flykt från DDR. Hon beskriver inte utresan som en subversiv 

handling eller som en del av en massrörelse som bidrog till att regimen föll. 

Tvärtom inordnar hon den som en högst personlig och dramatisk, för att inte 

säga traumatisk, händelse och poängterar att hon manövrerade situationen 

helt på egen hand. 

För de kvarvarande ter sig dock situationen annorlunda. Tanja beskriver 

situationen sommaren 1989 snarast som ett slags exodus. Många av hennes 

bekanta försvann till Väst och de klubbar hon brukade besöka blev allt tom-

mare. Till slut frågade man sig: ”Vem ska släcka ljuset här till slut?”, berät-

tar hon. Till skillnad från hennes beskrivning av demonstrationerna, som var 

fyllda med kraft och vilja att förändra, ger hon här en bild av ett sjunkande 

skepp. Det handlar inte om att ta över rodret utan om att lämna skeppet till 

förmån för det attraktivare Väst. Tanja kritiserar inte dem som valde bort 

DDR, men positionerar sig själv som en av få kvarvarande i en sönderfallan-

de stat vars framtid framstod som alltmer oviss. Franz menar att inställning-

en till dem som utvandrade var att man unnade dem ett liv i Väst, vilket im-

plicerar att detta var något folk i allmänhet drömde om, även om inte alla 

realiserade det. SED-regimen valde dock att hålla fast vid sin negativa bild 

av allt som hade med Väst att göra och tidningarna beskrevs de som lämnade 

DDR som ”fosterlandsförrädare”. Detta var, enligt Franz, ”förolämpande” 

och gjorde ”folket riktigt förbannat”. Om medborgarna tidigare hade kunnat 

identifiera sig med, acceptera eller leva med SED:s utpekande av den kapita-

listiska världen och Västtyskland i synnerhet som fiende, blev läget ett helt 

annat när det var ens egna vänner, grannar och kollegor som utpekades som 

förrädare. På grund av denna taktik miste även de kvarvarande sitt eventuella 

förtroende för regimen. Franz målar inte upp någon motsättning mellan dem 

som lämnade DDR för Väst och dem som stannade kvar i Öst. Tvärtom be-

tonar han motsättningen mellan regimen och ”folket” i singularis, som blev 

uppretat när dess utvandrade del förolämpades i pressen. 

I och med att gränsen till Väst oväntat öppnades den 9 november 1989 

upphörde utvandringen att vara förknippad med fara, exklusivitet, förräderi 

och blev istället en händelse som omfattade hela befolkningen. Som diskute-

rats ovan uppfattar flera av intervjupersonerna själva denna händelse som 

den verkliga vändpunkten. Marcus förmedlar en mycket tät, detaljrik och 

inlevelsefull berättelse om den dag då muren öppnandes: 

                                                      
82 Ne, das konnte man ja nicht wissen. Ne, ne. Im Juli war das wirklich noch tiefste DDR. Als 
wir da über die Grenze gefahren sind mit dem Zug, die sind da mit den Hunden lang gegan-
gen und haben unter den Zügen geguckt, ob sich da einer rangehangen hat. Da saßen wir nur 
irgendwie gebannt im Zug und haben gedacht: ‚Oh Gott!„ 
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Åttionio, die Wende, upplevde jag på lördagen med mina föräldrar. Vi hade 
haft turen att få hämta vår husvagn, som vi hade väntat på i sex år, två dagar 
tidigare och använde den i princip på dagen för die Wende när gränserna 
öppnades för första gången. Vi tog motorvägen i riktning mot Hof och till-
bringade tio timmar i kö i Hof i väntan på att få komma över nån gång. Och 
efter tio timmar kom vi över. [---] Det var ju en skillnad som dag och natt när 
man kom från Öst till Väst. Man upplevde Öst som trist och grått. Kom till 
Väst: Gräset var grönare, husen var vitare, luften var renare. Man hade för-
väntat sig att det skulle vara annorlunda och de här förväntningarna bekräfta-
des när man såg det.83 

Marcus definierar explicit die Wende som den dag då gränserna öppnades. 

Här handlar det inte om flykt eller att lämna ett sjunkande skepp. Marcus 

skildring påminner snarare om en folkfest där massor av människor samlas 

vid gränsövergången, där barnen spelar boll och mamman lagar mat i den 

nyförvärvade husvagnen medan de väntar på att få komma över till Väst. Det 

handlar heller inte om en definitiv migration utan om att ”se hur det såg ut på 

andra sidan gränsen”. Denna lördag återkommer i många av intervjuperso-

nernas berättelser, även bland dem som inte var i Väst denna dag. Flera av 

dem berättar att skolan, som då hade undervisning även på lördagar, var 

halvtom men att flera av lärarna försökte att låtsas som ingenting och fortsat-

te att undervisa som om ingenting hänt. Målet för massutflykten var självfal-

let Västtyskland, som Marcus beskriver närmast som ett förlovat land. 

Elisabeth använder nästan exakt samma ordvändning när hon berättar om 

hur hon och hennes syster reste med tåget över gränsen till Västtyskland 

sommaren 1989. Hon hade känslan av att komma till ett färggladare land, 

där till och med gräset var grönare. Till skillnad från Marcus, som menar att 

han fick sina föreställningar bekräftade, avfärdar hon dock ur dagens per-

spektiv denna perception av Väst som ”dumheter”. Men även om inte gräset 

var bokstavligt talat grönare på andra sidan, så var varuutbudet desto mer 

överväldigande, enligt Elisabeth: 

Jag minns fortfarande första gången i Plusladen (matvarubutik) och för mig 
var det totalt, det var för mycket för mig för de här intrycken, det här utbudet, 
det drabbade en verkligen. Och Plus är ju egentligen ingenting, bara en van-
lig lågprisbutik. Och så var jag första gången på Karstadt (varuhus). Det 
kunde jag inte alls smälta. Jag var tvungen att gå ut för alla de här intrycken, 

                                                      
83 Neunundachtzig, die Wende, habe ich erlebt am Samstag mit den Eltern. Wir hatten das 
Glück gehabt zwei Tage vorher unseren Wohnwagen abzuholen, auf den wir sechs Jahre 
gewartet haben und haben den dann quasi an dem Tag der Wende, wo die Grenzen aufge-
macht worden sind, das erste Mal benutzt. Sind auf der Autobahn Richtung Hof, und haben 
dann zehn Stunden lang in Hof im Stau verbracht um zu warten, dass man dann rüber durfte 
irgendwann. Und sind auch nach zehn Stunden rübergekommen. [---] War ja ein Unterschied 
wie Tag und Nacht, wenn man vom Osten in den Westen gekommen ist. Man hat den Osten 
trist und grau erlebt. Ist in den Westen gekommen: Die Wiese war grüner, die Häuser waren 
weißer, die Luft war sauberer. Man hat es ganz anders erwartet und diese Erwartungen haben 
sich auch bestätigt, wo man es dann gesehen hat. 
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de här ljusen och allt, de fanns ju aldrig hos oss i varuhuset. Och sen proppa-
de jag magen full med yoghurt. (skratt) Hos oss fanns ju bara två sorters yog-
hurt, om ens det, och då måste man ju prova sig igenom allt först, mm.84 

Det är svårt att tänka sig att detta är samma Elisabeth som just berättat hur 

hon utmanat och överlistat myndigheterna i DDR under förhör, när hennes 

föräldrar befann sig i Västtyskland. I förhållande till det västtyska konsum-

tionssamhället framstår hon inte längre som förslagen och självständig utan 

som oerfaren, naiv och överkänslig. Elisabeth är långt ifrån den enda som 

beskriver sig själv på detta sätt. Flera av intervjupersonerna beskriver hur de 

under sina första besök i Väst stod i affärerna med gapande munnar, hur de 

lät sig förföras av västtysk choklad eller elektronikartiklar som inte hade sin 

motsvarighet i DDR annat än i de Intershop där bara de med västvaluta kun-

de handla. 

Dessa självexotiserande berättelser bekräftar både Västs ekonomiska 

överlägsenhet i förhållande till ett underutvecklat Öst och bilden av östtys-

karna som naiva, lättförförda och lättlurade i förhållande till de förslagna och 

konsumtionsmedvetna västtyskarna (jfr Volčič 2005). Ur dagens perspektiv 

kan de dock även både kritisera det hierarkiska förhållandet och ifrågasätta 

sin egen naivitet i förhållande till Väst. Skildrandet av Begrüßungsgeld, det 

vill säga de hundra D-mark som alla östtyskar fick som ”välkomstpengar” 

när de kom till Västtyskland, utgör ett sådant explicit exempel. Dessa var en 

förutsättning för att östtyskarna, som i de flesta fall inte hade tillgång till 

västvaluta, skulle kunna ta del av den överväldigande värld av konsumtion 

som intervjupersonerna skildrar att de möttes av i Väst. Några intervjuperso-

ner berättar helt enkelt hur de hämtade sina pengar och vad de köpte för 

dem, medan andra berättar att de tog emot dem, men att de inte skulle göra 

det idag. Begrüßungsgeld uppfattas av dessa personer snarast som vad som 

med Marcel Mauss (1990) terminologi skulle kunna kallas ”gåvan som biter 

sig fast”, det vill säga en introducerande gåva som försätter mottagaren i en 

underlägsen position som mottagare. Denna position, där västtyskarna är de 

som förväntas ge och östtyskarna förväntas ta emot reproduceras genom 

olika praktiker även efter Tysklands enande enligt många av intervjuperso-

nerna, vilket jag kommer att diskutera utförligare längre fram. Det paradoxa-

la i situationen är att östtyskarna beskrivs som de som ville ha detta. De har 

alltså själva, i sin strävan att få det bättre, försatt sig i en underordnad posi-

tion. 

                                                      
84 Das erste Mal weiß ich noch im Plusladen und das hat mich irgendwie total, das hat mich 
schon überfordert, ja weil diese ganzen Eindrücke, dieses Angebot das ist, das hat einen rich-
tig erschlagen. Und Plus ist ja eigentlich gar nichts, also das ist ein normaler Discountladen. 
Und dann war ich das erste Mal bei Karstadt. Das konnte ich gar nicht verarbeiten. Ich musste 
da noch rausgehen, weil diese ganzen Eindrücke die sind, diese Lichter und alles, das gab es 
ja nie bei uns im Kaufhaus ne. Und dann habe ich erst meinen Bauch voll geschlagen mit 
Yoghurt. (Lachen) Bei uns gab es ja immer nur zwei Sorten Yoghurt wenn überhaupt, und 
dann musste man erst Mal alles durchkosten, mm. 
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I de flesta berättelser om den första resan till Väst intar det överväldigan-

de varuutbudet, som kontrasteras mot ett grått och enformigt liv i Öst, en 

central plats. På andra sidan gränsen kunde östtyskarna, enligt intervjuperso-

nerna, låta sina konsumtionsdrömmar gå i uppfyllelse. Att skildringarna 

befäster bilden av Västtyskland som ett konsumtionssamhälle ska dock inte 

tolkas som att alla intervjupersoner beskriver mötet med Väst som att kom-

ma till paradiset. Tvärtom poängterar flera att Väst inte förmådde leva upp 

till de förväntningar de skapat utifrån de bilder de fått sig förmedlat.85 Så här 

berättar Stephan: 

Jag var besviken på Västtyskland därför att första gången åkte vi till Hof i 
Franken eller så, alltså det som låg närmast gränsen helt enkelt. Och det är en 
stad som man idag inte besöker frivilligt och som inte alls är representativ för 
Västtyskland. Men det var okej, allt var snyggare, husen var målade snyggare 
och i de här teknikaffärerna stod det ju teknik (skratt), vet du. Det var häftigt 
men där fanns hela tiden den här känslan: ‟Och, är det allt? Är det det hela? 
All denna uppståndelse på grund av detta? För att vi vill ha det här?‟ Alltså 
jag var besviken, väldigt besviken.86 

Stephan positionerar sig som en som redan vid sitt första besök i Väst ge-

nomskådade att Väst inte höll vad det lovade. Hans syrliga kommentar om 

att det fanns elektronik i elektronikaffärerna låter oss förstå att så inte var 

fallet i DDR. Men denna skillnad var, trots att Stephan var mycket intresse-

rad av elektronik, inte tillräcklig för att övertyga Stephan om Västtysklands 

förträfflighet. Hans besvikelse rör inte bara det västtyska samhället som så-

dant, utan kanske snarare att det var detta som skulle vara frukten av ”upp-

ståndelsen” i DDR. Väl hemma i Karl-Marx-Stadt reproducerade han ändå 

bilden av det fantastiska Väst, berättar han. Den aura som omgav Väst om-

fattade även Stephan då han var den första i klassen som varit på andra sidan 

gränsen. Att berätta om sin besvikelse för kamraterna hade varit detsamma 

som att sänka sin egen status, varför han istället, enligt egen utsago, bättrade 

på berättelsen om Väst. 

Franz berättar att han tyckte att likheten mellan Öst- och Västberlin var 

”irriterande” när han redan samma natt som muren öppnades korsade grän-

sen. 

                                                      
85 Se Stolzfus (1997) för en diskussion om västmedias betydelse för östtyskarnas uppfattning 
av Västtyskland som ett bättre samhälle att leva i. 
86 Ich war auch enttäuscht von Westdeutschland, denn wir sind das erste Mal nach Hof in 
Franken oder so gefahren also, was einfach am nächsten lag an der Grenze. Und das ist eine 
Stadt, die besucht man heute freiwillig nicht und das ist auch eine Stadt, die ist auch über-
haupt nicht repräsentativ für Westdeutschland. Aber es war alles okay, es war alles hübscher, 
die Häuser waren hübscher angestrichen und in diesen Technikgeschäften stand eben Tech-
nik, ( Lachen) weiß du. Das war toll, aber da war immer dieses Gefühl: ‚Und das ist alles? 
Und das ist es? Darum ist dieser ganze Aufstand? Deswegen, weil wir das wollen?‟ Also war 
ich enttäuscht, sehr enttäuscht. 
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Och jag åkte med motorcykeln till Berlin och vid Bornholmer Straße över 
gränsen så att säga, över järnvägen. Och det första som jag minns är att det 
slog mig att jag var lite irriterad över att husen var precis lika gråa som i 
Prenzlauer Berg. För besökande som kom från Berlin, eller från Väst sa: ‟Åh, 
hos er är allting så grått och husen har ingen färg.‟ Och så kom jag till Wed-
ding och tänkte: ‟Här ser det precis likadant ut.‟ När man hade svängt en eller 
två gånger så såg man att det såg annorlunda ut, men det område som man 
kom till det var ju utkanten även för Västberlin. Alltså nu är det centralt men 
på den tiden var det världens ände även för dem och då var de uppenbarligen 
inte så angelägna att underhålla husen.87 

Det tycks inte vara husens gråhet i sig som irriterade Franz, utan den falska 

varudeklaration som besökande västtyskar underförstått hade ägnat sig åt när 

de pekat ut färglösheten som ett typiskt östtyskt fenomen. Stephan och Franz 

relativiserar båda Väst i egenskap av det förlovade landet när de berättar om 

sin besvikelse över att Väst inte levde upp till förväntningarna. Samtidigt 

bekräftar de föreställningen om det västerländska idealet genom att säga att 

de områden de först kom i kontakt med inte var ”representativa för Västtysk-

land” eller utgjorde ”världens ände”. Hierarkiseringen blir således inte något 

som bara tar sig uttryck mellan Öst och Väst, här materialiserade som Öst- 

och Västtyskland, utan den finns även inom det som ur ett tidigare ”östper-

spektiv” uppfattats som enhetligt Väst. I synnerhet i Franz beskrivning blir 

det tydligt att närheten till Öst i allra högsta grad utgör ett viktigt kriterium i 

denna hierarkisering. Antropologen Galia Valtchinova (2004) har analyserat 

hur den inbördes hierarkiseringen av länderna på Balkan skett och sker ut-

ifrån en skala där Öst och Väst utgör polerna. Liksom erfarenheten av Väst å 

ena sidan får Stephans och Franz bild att krackelera, men ändå inte raserar 

hierarkin, beskriver Valtchinova hur bulgarernas korsande av gränsen till 

dåvarande Jugoslavien, som de uppfattade som Väst, fick dem att inse att 

”West was more a destination than a fact of life” (2004:146). Som destina-

tion var Väst således lika eftersträvansvärt, även om det blev uppenbart att 

det inte räckte med att korsa gränsen för att uppnå den. 

När Jana ska berätta om sitt första besök i Väst börjar hon med att konsta-

tera att hon inte hade särskilt höga tankar om Västtyskland. Hon förklarar 

detta med att DDR:s propaganda, förmedlad via skolan, hade haft sin verkan 

på henne. Hon blev inte särskilt imponerad av det hon såg i det som då var 

                                                      
87 Und ich bin Motorrad nach Berlin gefahren und bin an der Bornholmer Straße über die 
Grenze so zu sagen da, über die Eisenbahn. Und das erste, woran ich mich erinnere ist, dass 
mir aufgefallen ist, dass ich so ein bisschen irritiert war, dass die Häuser genau so grau sind 
wie im Prenzlauer Berg. Weil der Besuch der aus Berlin kam oder aus dem Westen haben 
gesagt: ‚Ah bei euch ist alles so grau und die Häuser gar nicht farbig.‟ Und dann kam ich da 
in Wedding und dachte: ‚Hier sieht es genau so aus.‟ Ist man dann ein, zweimal abgebogen, 
hat man schon gesehen, dass es da anders aussieht, aber die Gegend wo man denn da hinkam, 
das war ja für Westberlin auch Randbezirk. Also, jetzt ist es Mitte, aber damals war es halt für 
die auch das Ende der Welt und da war offensichtlich auch nicht so viel Angelegenheit die 
Häuser  im Schuss zu halten. 
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Västberlins utkanter, men till skillnad från Stephan och Franz blev hon inte 

besviken, utan fick snarare sin bild bekräftad. 

Alltså det var inte så fantastiskt. Alltså jag tyckte att det var kul att dricka en 
Fanta och så, att äta en ananas, som jag i efterhand tyckte var väldigt äcklig. 
Och att se allt i skyltfönstren, det som här bara fanns i Intershop eller så. Det 
fanns ju de här affärerna, där man behövde de här forumcheckarna men där 
gick jag heller aldrig in för jag hade inte känslan av att jag saknade något el-
ler så, att jag inte hade västtuggummi. Det behövde jag inte på nåt sätt. Allt-
så, på DDR-tiden hade jag känslan att jag har allt jag kan behöva som barn 
och jag är helt nöjd med det egentligen och jag saknar inget.88 

Här blir det uppenbart att Jana inte bara ser sitt ointresse för Väst som orsa-

kat av DDR:s propaganda. Det är i synnerhet hennes egen upplevelse av att 

ha varit väl omhändertagen både i materiellt och socialt hänseende i DDR 

som får förklara varför hon inte saknade Väst. Hon bekräftar visserligen att 

det fanns konsumtionsvaror i Väst som inte var tillgängliga för det stora 

flertalet i Öst, men hon tillmäter inte dessa varor något värde. Förutom att 

ananasen i efterhand smakade äckligt var den överflödig, eftersom Jana re-

dan hade allt hon kunde önska sig. Med sin berättelse ifrågasätter hon en 

hierarkisering mellan Öst och Väst som grundar sig på respektive samhälles 

förmåga att erbjuda konsumtionsvaror och positionerar sig samtidigt som en 

person som lägger vikt vid andra saker än de materiella. 

Rebecca gör en liknande koppling mellan sin upplevelse av gränsens 

öppnande och livet i DDR. Frågan om hur hon upplevde die Wende föranle-

der först en tystnad och sedan en lång berättelse om hur hon upplevde sin 

barndom i DDR som skyddad och trygg, präglad av mer säkerhet och mer 

sociala kontakter och nätverk än idag. Efter detta återkommer hon till min 

fråga och det märks att hon väljer orden med omsorg:  

Och ja, precis, och då när muren föll var i princip Väst, om jag säger så, 
egentligen väldigt främmande för mig. Alltså jag kände inget tvång att nu 
måste jag genast åka dit och jag måste genast gå och handla där eller se hur 
det är där. Det var inte så. Där var jag lite… Jag vet inte. Det var en annan 
kultur, där man kände att man nu inte nödvändigtvis var tvungen att genast 
dyka in i den.89 

                                                      
88 Also, es war nicht so toll. Also, ich fand es mal toll eine Fanta zu trinken und so, eine Ana-
nas mal zu essen, die ich im nachhinein aber dann total eklig fand. Und irgendwie so alles mal 
zu sehen im Schaufenster, was hier denn eben nur im Intershop oder so. Es gab ja diese spezi-
ellen Läden, wo man diese Forumschecks brauchte aber bin ich halt auch nie reingegangen, 
weil ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwas vermisse oder so ne, dass ich da eben 
nicht Westkaugummis hatte. Brauchte ich irgendwie nicht. Also, ich hatte zu DDR-Zeit das 
Gefühl, ich habe alles, was ich als Kind brauche und bin damit irgendwie ganz zufrieden 
eigentlich und mir fehlt da nichts. 
89 Und ja, genau, und als dann die Mauer gefallen ist, war mir das praktisch, der Westen sage 
ich jetzt mal, eigentlich immer sehr fremd. Also, ich habe mich auch nicht gedrängt gefühlt, 
ich muss da jetzt gleich hin und ich muss da jetzt gleich einkaufen gehen oder sehen wie das 
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Jag tolkar Rebeccas tveksamhet, liksom hennes långa beskrivning av sin 

upplevelse av livet i DDR som förekommer svaret på frågan om die Wende, 

som att hon förhåller sig till förväntningar på att hon borde ha längtat efter 

Väst. Att hon inte uppfattade Väst som attraktivt eller eftersträvansvärt utan 

som ”främmande” tycks kräva både en förklaring och ett väl avvägt svar. 

Ute beskriver också Väst som främmande när hon berättar om familjens 

besök i Västberlin några dagar efter att muren öppnats. Både hon och hennes 

föräldrar kände att de befann sig på osäker mark och att det när som helst 

kunde hända något. Det var ”som ett annat land” berättar hon. Det lilla ordet 

”som” visar på en paradox som präglar flera av intervjupersonernas berättel-

ser. Å ena sidan framställs Väst som annorlunda i både positiv och negativ 

bemärkelse och skillnaderna mellan Öst och Väst framhävs i berättelserna 

om korsandet av gränsen. Å andra sidan tonas gränsöverskridandet ner och 

görs till något tillfälligt, historiskt situerat. Öst- och Västtyskland utgjorde 

vid tiden för murens fall två länder och det kan te sig självklart att Ute upp-

levde Västberlin som ett annat land. Hennes poängterande av detta fungerar 

dock snarare som ett ifrågasättande av gränsen. Ute säger själv att det ur 

dagens perspektiv ter det sig märkligt att korsandet av denna gräns, som hon 

idag passerar i princip dagligen, kunde ge upphov till så starka känslor. Ge-

nom att lyfta fram det unika och absurda i sitt korsande av gränsen bidrar 

hon till en naturalisering av ett enat Tyskland. 

Marcus ger en helt annan beskrivning av sin första upplevelse av Väst. 

Den festliga stämningen vid gränsövergången präglar även hans berättelse av 

mötet med västtyskarna på andra sidan gränsen. 

Vi fick också hjärtligt mottagande av människor i Münchberg vid Hof, som 
hade märkt vad som hänt, blev inkvarterade hos dem på kvällen, trots att vi 
hade vår husvagn, fick Karpfen Blau (karp) hos dem, med Klößen (potatis-
bullar) och Blaukraut (rödkål) och samtalade med dem på kvällen. [---] Vi 
gick upp framemot sju eller åtta på morgonen och smög ut i husvagnen och åt 
frukost där ute och sedan kom redan fler människor och gratulerade till detta 
och att det är fint att det är öppet nu och så fick man ännu en förpackning 
Toffifee (choklad) och så fick man ytterligare fem mark.90 

                                                                                                                             
da ist so. Das war nicht so. Da habe ich mich irgendwie so ein bisschen... Ich weiß nicht. Das 
war halt schon eine andere Kultur, wo man einfach das Gefühl hatte, dass man nicht da jetzt 
unbedingt gleich eintauchen muss oder so. 
90 Wir sind auch in Münchberg bei Hof herzlich aufgenommen worden von Leuten, die das 
halt mitbekommen hatten, sind dort abends bei denen einquartiert worden, trotz dass wir 
unseren Wohnwagen mit hatten, haben Karpfen Blau bekommen bei denen mit Klößen und äh 
Blaukraut und haben dann abends mit denen uns unterhalten. [---] Sind morgens gegen sieben 
oder acht dann dort aufgestanden, haben uns in unseren Wohnwagen raus geschlichen, haben 
dort draußen gefrühstückt und dann kamen schon die nächsten Leute und haben halt gratuliert 
dazu und dass es doch schön ist, dass es jetzt offen ist und da gab es dann dort noch eine 
Packung Toffifee und dann gab es da noch fünf Mark. 



 

121 

Marcus berättar väldigt inlevelsefullt och detaljerat och trots att han bara var 

elva år denna lördag minns han vad värdfamiljen bjöd på till middag. Här 

finns inget av det främlingsskapande och den osäkerhet som präglar Rebec-

cas och Utes berättelser. Istället är det den osedvanliga gästfriheten, giv-

mildheten och glädjen över att mötas över den tidigare så hårt bevakade 

gränsen som står i fokus. Die Wende blir här snarast till en händelse som 

förenar östtyskar och västtyskar i vad som framstår som en stor familj, även 

om det finns en tydlig asymmetri i förhållandet där den ena är givare och den 

andra är mottagare. I skildrandet av detta specifika moment finns inga essen-

tiella skillnader mellan människorna på respektive sida om gränsen mellan 

Öst och Väst. Det hjärtliga och självklara förhållandet verkar dock ha varit 

kortvarigt. Denna berättelse står nämligen i bjärt kontrast mot Marcus be-

skrivning av sitt nuvarande förhållande till västtyskar som han menar ”inte 

intresserar honom” och med västra Tyskland, som han beskriver som ”ett 

annat land”. 

Återförening eller anpassning? 

De flesta intervjupersoner framhäver att de uppfattar die Wende som något 

mycket positivt. Många använder superlativer för att beskriva vilken avgö-

rande betydelse omvälvningarna spelade i deras liv. Händelserna definieras 

som ”det bästa som kunde ha hänt”, ”en befrielse”, ”ett under”, ”tusen gång-

er julafton”. Här tillkommer ytterligare en aspekt på 1989 års protester och 

murens öppnande, som diskuterades i föregående avsnitt. Die Wende är inte 

bara ett skeende som ägt rum, utan också ett resultat som öppnade möjlighe-

ter till ett nytt liv. Den beskrivs av flertalet intervjupersoner som något som 

avsevärt ökade den personliga friheten. I första hand är det den nyvunna 

friheten att resa utanför DDR och den ”icke-socialistiska”91 delen av världen, 

som man tidigare varit avstängd ifrån, som lyfts fram. Att så många inter-

vjupersoner tematiserar resandet visar att detta kan ses som en metafor för 

ett nytt sätt att leva. Enligt Bauman (2000) är människors rörlighet avgöran-

de för stratifieringen i det senmoderna samhället. Högst upp befinner sig de 

som är fria att röra sig över alla gränser och är välkomna vart än de kommer. 

Längst ner befinner sig de som är dömda att stanna på en plats. Att poängtera 

att man har möjlighet och uppskattar att resa blir då ett sätt att visa att man 

har höjt sin status i förhållande till DDR-tiden. 

De intervjuade beskriver att die Wende innebar ökade möjligheter att själv 

gestalta sitt liv genom att välja utbildnings- och yrkesväg liksom boende- 

                                                      
91 Med hjälp av begrepp som sozialistisches respektive nichtsozialistisches Ausland, delades 
världen in i en socialistisk och en icke-socialistisk del. Som jag diskuterat tidigare var det 
svårt, i synnerhet för barn, att få tillstånd att besöka länder som definierades som icke-
socialistiska. Även bland de vuxna var det bara de som bedömdes som ”politiskt pålitliga” 
som fick tillstånd att besöka icke-socialistiska länder. 
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och arbetsort. Denna ökade frihet kontrasteras implicit och explicit mot ett 

mer inskränkt liv i DDR. De identifierar sig som människor som både har ett 

behov av och en förmåga att själva forma sina liv och Västvärlden som den 

plats där detta kan förverkligas. Därigenom bidrar de till en diskurs där indi-

videns frihet att bestämma över sig själv värderas mycket högt. Som en kon-

sekvens ter det sig, ur dagens perspektiv, svårt att föreställa sig ett liv som 

vuxen i DDR. Flera av de intervjuade menar att om DDR inte hade upphört 

att existera då de var unga så hade de ansökt om utresetillstånd eller på annat 

sätt tagit sig därifrån. 

Omvälvningarna får också sin positiva laddning genom att intervjuperso-

nerna ofta poängterar, med mer eller mindre emfas, att de inte önskar sig 

DDR eller muren tillbaka. Die Wende symboliserar det abrupta slutet på en 

epok och ett samhällssystem som man inte kan tänka sig att återvända till. 

Att detta ofta uttalas explicit kan ses som ett svar på en diskurs om östtys-

karna som gnälliga och otacksamma bakåtsträvare, så kallade Jammerossis. 

Detta är ett fack de intervjuade ogärna vill hamna i. I berättelserna är det 

således i första hand de ökade individuella friheterna att resa och gestalta sitt 

liv som står i centrum. De politiska förändringarna, såsom införandet av fria, 

demokratiska val, införandet av mänskliga fri- och rättigheter och avskaf-

fandet av den repressiva kontrollapparaten, tematiseras i betydligt mindre 

utsträckning. Detta kan tolkas som att det positiva i dessa förändringar ses 

som så självklart av de intervjuade att det inte behöver poängteras. Uteläm-

nandet av demokratiseringsprocessen kan också vara generationsbetingat. 

Eftersom de intervjuade var barn och ungdomar när omvälvningarna inträf-

fade var det sannolikt andra saker som intresserade dem i första hand.  

Det är alltså avgörande när die Wende inträffade biografiskt, eftersom det-

ta har betydelse för hur man påverkats av förändringarna. Detta framhävs 

explicit, framförallt genom jämförelser med dem som var vuxna, och då 

framförallt föräldragenerationen, när de stora förändringarna inträffade. Så 

här säger Georg: 

Min generation, de tar det naturligtvis helt annorlunda än folk ur mina föräld-
rars generation till exempel. Om du är nitton år och börjar livet från början 
ändå, då är det verkligen en optimal startpunkt, vet du. Men om du är femtio 
och livet börjar om på ett helt nytt sätt, då är det bittert och det tror jag har 
med stolthet att göra.92 

Georgs beskrivning av sin åldersgrupp är vanlig bland intervjupersonerna. 

De konstituerar sig själva och sin generation som flexibla, anpassade och 

som vinnare i förhållande till förändringarna. Die Wende inträffade när de 

                                                      
92 Meine Generation, die sind natürlich ganz anders drauf als die Leute zum Beispiel der 
Generation meiner Eltern. Wenn du neunzehn bist und sowieso das Leben von vorne anfängt, 
dann ist das echt der optimale Startpunkt, weißt du. Aber wenn du fünfzig bist und das Leben 
fängt noch Mal ganz anders an, das ist schon bitter und das hat glaube ich mit Stolz zu tun. 
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stod i begrepp att frigöra sig från föräldragenerationens förväntningar och 

gestalta sina vuxna liv, det vill säga under adolescensen. De beskriver sig 

som den generation som kunde dra mest nytta av förändringarna, som de för 

sin egen personliga del framförallt uppfattar som ökade friheter. Detta står i 

skarp kontrast till beskrivningarna av hur föräldragenerationen drabbats av 

förändringarna, som i ett slag ändrade förutsättningarna för de liv de byggt 

upp och vant sig vid. Här görs således en dikotomisering mellan å ena sidan 

de unga vinnarna och å andra sidan de äldre förlorarna. De senare blir otid-

senliga i samma stund som det system de ingått i blir det. Genom att de unga 

konstitueras som en generation som haft lättare att hantera övergången defi-

nieras de också som personer som inte formats av det gamla systemet i 

samma utsträckning. Samtidigt innebär det att de institutioner och generatio-

ner som de unga kan förväntas göra motstånd mot när de går in i vuxenlivet 

upphörde att existera. Detta sammanföll med att ungdomarna själva befann 

sig i en transformationsfas eller tappade fotfästet i samband med omvälv-

ningarna som följde med socialismens fall (jfr Kovacheva 2001:43). (Jag 

kommer att diskutera detta utförligare längre fram.) 

Intervjupersonerna definierar sig också som en generation i förhållande 

till yngre personer, som inte har egna erfarenheter av det socialistiska sam-

hällssystemet. De blir därmed den sista generation som har egna minnen av 

ett land som inte längre finns. Flera poängterar, som jag diskuterat tidigare, 

att de hade en bra barndom i DDR, men att staten upphörde att existera innan 

dess krav på anpassning blev alltför kännbara. De upplevde trygghet som 

barn i DDR, men befriades i det ögonblick de hade behov av att frigöra sig. 

De egna erfarenheterna garanterar en autenticitet som också är förknippad 

med en förmåga att uttala sig om hur livet verkligen gestaltade sig i DDR. 

Således kan även negativa erfarenheter ligga till grund för vad man uppfattar 

som positiva egenskaper i dagens samhälle. Intervjupersoner som inte upp-

fattar att DDR möjliggjort en positiv uppväxt kan ändå framhäva erfarenhe-

terna av DDR som en tillgång, sett ur dagens perspektiv. Franz är en av dem: 

När jag var tjugofem år kunde jag redan säga: Jag har upplevt två system. Jag 
har bott i en diktatur, är uppvuxen i en diktatur, proletariatets diktatur – det är 
ju många som glömmer det – uppvuxen [i en] diktatur och nu i en demokrati. 
Och jag har ett försprång gentemot varenda stenkastare och punkare: Jag har 
upplevt ren anarki, rent kaos, att ingen polis, inga, inga regler gällde längre. I 
fyra till åtta veckor gjorde folk helt enkelt vad de ville. [---] Det var helt en-
kelt den här övergångstiden, då alla regler och alla lagar var satta ur kraft, 
mellan DDR och Förbundsrepubliken. Och vem kan säga det om sig själv? 
Alltså, jag tycker det är spännande.93 

                                                      
93 Als ich fünfundzwanzig war konnte ich schon sagen: Ich habe zwei Systeme erlebt, ja. Ich 
habe in der Diktatur gewohnt, bin in der Diktatur aufgewachsen, eine Diktatur des Proletariats 
ne –  vergessen ja auch viele Leute –  [in der] Diktatur aufgewachsen, und jetzt in der Demo-
kratie. Und das habe ich jedem Steineschmeißer und Punk voraus: Ich habe die blanke Anar-
chie erlebt, das blanke Chaos, dass irgendwie keine Polizei, keine, keine Regel galt mehr. Die 
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Det är alltså inte erfarenheterna av DDR i sig som Franz ser som en tillgång, 

utan det faktum att han har möjlighet att jämföra de två olika systemen med 

varandra. Dislokationen, av Franz beskriven som ”ren anarki”, utgör jämfö-

relsens nav och definieras som erfarenheter som de mest radikala i hans sam-

tid bara kan drömma om. Här blir die Wende till en liminal fas, som varken 

är DDR eller Förbundsrepubliken, och denna gör något med den som ge-

nomgått den. Omvälvningen beskrivs som en unik erfarenhet, som dessutom 

ger upphov till den unika erfarenheten av att ha upplevt två system. Detta 

blir till en värdefull tillgång i Franz självpresentation, där den egna förmågan 

att ”tänka själv” lyfts fram som en avgörande och positiv egenskap. Franz 

hävdar inte att erfarenheterna av två system med nödvändighet föder kritiskt 

tänkande människor, men att det finns en potential i denna erfarenhet som 

den som förstår att använda sig av kan dra nytta av. 

Die Wende beskrivs som något som förändrat livet på ett mycket positivt 

sätt. Mot bakgrund av detta vill jag diskutera hur erfarenheten av dislokatio-

nen ändå kan upplevas som traumatisk för den enskilde. Transformationen 

uppfattas också ha lett till försämringar på vissa områden och för vissa män-

niskor i samhället. Berättelserna om DDR:s upplösning och Tysklands enan-

de präglas av ambivalens. Intervjupersonerna beskriver detta som en både 

spännande och svår tid. Ord som ”eufori” och ”existentiell ångest” kan an-

vändas av samma person och i samma mening för att beskriva tiden efter 

1989. Detta gäller inte minst för Karl, som berättar att omvälvningen, trots 

att han definierar den som ett under, var mycket svår för honom. 

Jag ägnade min tid åt att hata DDR och åt att planera hur jag skulle försvinna 
från DDR. Det hade blivit mitt viktigaste livsinnehåll och det försvann plöts-
ligt helt av sig själv, utan att jag hade gjort något för att det skulle ske. Jag 
hade redan tänkt ut vilka hav jag måste simma över och vilka staket jag måste 
klättra över. Allt det försvann med ens och då kände man sig liksom tom och 
utbränd. Man sökte då efter nya mål.94 

Karls berättelse visar på ett mycket tydligt sätt att även förlusten av en nega-

tiv identifikation, i det här fallet med en hel stat, är just en förlust och att 

denna kan uppfattas som mycket traumatisk. Centralt i citatet är Karls själv-

påtalade brist på agens: Han hade planerat att fly från DDR, men inte vågat 

drömma om och än mindre ansträngt sig för att landet skulle upphöra att 

                                                                                                                             
Leute haben einfach vier bis acht Wochen gemacht was sie wollen. [---] Das war einfach 
diese Übergangszeit in der alle, alle Regeln und alle Gesetze aus der Kraft gesetzt war, zwis-
chen DDR und Bundesrepublik. Und wer kann das schon von sich sagen? Also, das finde ich 
schon spannend. 
94 Ich habe meine Zeit damit verbracht mit Hass auf die DDR und mit Plänen aus der DDR zu 
verschwinden. Das war der wichtigste Inhalt meines Lebens geworden, und der fiel plötzlich 
ganz von alleine weg, ohne dass ich was dafür getan habe. Ich habe schon überlegt, welche 
Seen ich durchschwimmen muss und über welche Zäune ich klettern muss. Das fiel alles weg 
auf einmal, und da fühlte man sich wie leer und ausgebrannt. Man suchte dann nach neuen 
Zielen. 
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existera. Den existentiella ångest som följer med die Wende återkommer mer 

eller mindre uttalat i de flesta intervjuer. Ibland beskrivs den som självupp-

levd, ibland tillskrivs den andra personer. Det som utlöser och kännetecknar 

ångesten är själva dislokationen, det vill säga att de strukturer, normer och 

handlingsmönster som både format och utgjort vardagen upphör att existera 

och lämnar ett stort tomrum eller kaos efter sig. De flesta, men inte alla, 

intervjupersoner poängterar att förändringarna skedde mycket snabbt och att 

detta bidrog till att människor hade svårt att hänga med och uppleva att de 

hade kontroll över sin egen livssituation. Jana kallar die Wende för en ”bråd-

störtad process” och liknar den vid en flodvåg som tornade upp sig och slog 

över. När den dragit förbi var man tvungen att finna sig tillrätta i den föränd-

rade världen, menar hon. Die Wende utgör alltså en liminal fas, som skapar 

ett tydligt före och efter i de intervjuades beskrivningar både av sig själva 

och av samhället. 

Den 3 oktober 1990, mindre än elva månader efter murens öppnande, blev 

DDR en del av Förbundsrepubliken Tyskland. Redan den 1 juli hade D-

marken införts i DDR.95 En mycket vanlig ståndpunkt bland de intervjuade är 

att Tysklands enande gick mycket snabbt och att detta haft negativa konse-

kvenser för östtyskarna. Samtidigt påpekar de ofta, som jag beskrivit ovan, 

att det kanske inte fanns några alternativ, då detta hade inneburit en massut-

vandring. Historikern Konrad H. Jarausch har beskrivit just den extremt 

snabba utvecklingen, från protester mot regimen, dess avsättande och utly-

sandet av demokratiska val till valutaunionen, DDR:s upplösning och upp-

gång i BRD, som det mest utmärkande draget i Tyskland enande. Han menar 

att förändringstakten, som drevs upp alltmer under processens gång, hade 

både interna och externa orsaker. Dels drevs förändringarna på av massornas 

protester i DDR, av de många emigranterna samt av valresultatet i mars 

1990, dels av västtyska politiker och då framförallt CDU och förbundskans-

ler Helmut Kohl som såg möjligheten att förverkliga en återförening efter 

västtysk modell (Jarausch 1994:201ff). 

Problemen med ett snabbt enande beskrivs i intervjuerna vara av två slag. 

För det första krävde den mycket snabba förändringstakten en motsvarande 

snabb anpassningstakt hos de före detta DDR-medborgarna, vilket anses ha 

drabbat många människor negativt. Återföreningen beskrivs i detta avseende 

återkommande som ”omänsklig” just därför att ”människorna har kommit till 

korta” eller därför att ”många har slagits ut på vägen”. För det andra beskrivs 

det snabba enandet ha bidragit till asymmetrin i processen, då allt övertogs 

urskillningslöst från Väst medan allt från Öst förklarades vara dåligt. En 

verklig återförening hade krävt att man investerat betydligt mer tid och kraft, 

                                                      
95 Den 1 juli 1990 ingick BRD och DDR en valuta- ekonomi- och socialunion som innebar att 
DDR övertog D-marken och skulle anpassa sitt ekonomisa och sociala system till BRD. Den 3 
oktober 1990 uppgick DDR i BRD och länderna blev en politisk och juridisk enhet efter 
västtysk federal modell (Gros & Wagner 1999:818ff). 
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enligt Ute. Hon liknar de båda staterna vid ett vägguttag och en stickpropp 

och menar att man inte kan koppla ihop dem utan att först ha sett till att de 

överhuvudtaget är kompatibla. Detta hade förutsatt en utvärdering av de 

båda statssystemen och deras respektive ekonomiska system och dess män-

niskor. Stephan menar att om processen hade gått långsammare hade östtys-

karna fått möjlighet att göra sig en uppfattning om Väst genom fria media, 

öppen kommunikation och genom att åka dit. De hade då kunnat avgöra vad 

som var bra och dåligt med Väst, vad man ville ha och inte ville ha. Nu lät 

man sig bländas och köpte därför grisen i säcken. Själv positionerar sig Ste-

phan dock inte som en person som lät sig luras. Han berättar att han redan 

vid tiden för die Wende var en anhängare av det tyska socialdemokratiska 

partiet SPD som han menar förespråkade en långsammare förändringstakt i 

jämförelse med CDU som propagerade för snabba förändringar och en snabb 

återförening. För dessa åsikter fick han löpa gatlopp i familjen, som ankla-

gade honom för att vara en ”rödstrumpa”. Idag har släktingarna anammat 

mer extrema åsikter och gått både åt höger och åt vänster, berättar han, me-

dan han själv fortfarande är socialdemokrat. Stephan positionerar sig själv 

som en sansad och reflekterande person genom att ta avstånd från dem som 

ville ha snabba förändringar och som nu ångrar sig och därför, enligt hans 

tolkning, placerar sig i ytterkanterna av den politiska skalan. 

Jürgen menar också att en del av de problem som finns idag beror på att 

människor i Öst hade alltför bråttom att få ta del av kapitalismens fördelar. 

Här fanns många människor som ville berika sig snabbt. Alltså som många 
chefer, de ville helt enkelt klara av något på tio år som… Jag känner en 
byggherre, en byggföretagare som bor i Lübeck och han sa: ‟Det har tagit 
mig fyrtio år att bygga upp det som jag har nu.‟ Ja, de här, de ville klara det 
på tio år. Då får de skylla sig själva att det gick som det gick. De hade kunnat 
göra det lika lugnt som de i Lübeck till exempel eller i München eller vad vet 
jag. De har byggt upp sin förmögenhet långsamt. Ja, de här har bara förslavat 
människor. Alltså, på så vis är det kanske fortfarande så att det finns en skill-
nad, men skillnaden kommer inte från människorna själva, alltså inte från de 
små människorna, utan de blir ju förslavade av dem som vill bli rika väldigt, 
väldigt snabbt. Det är det som är problemet.96 

                                                      
96 Hier waren viele Leute, die sich halt schnell bereichern wollten. Also, wie viele Chefs, die 
wollten halt das schaffen in zehn Jahren was… Ich kenne einen Bauherr, einen Bauunterneh-
mer, der wohnt in Lübeck und der hat gesagt: ‚Ich habe einfach vierzig Jahre dazu gebraucht, 
um mir das aufzubauen, was ich jetzt habe.‟ Ja, die hier, die wollten das in zehn Jahren schaf-
fen. Da haben sie dann auch selber dran Schuld, dass das alles so gelaufen ist. Sie hätten es ja 
genau so in Ruhe machen können wie die in Lübeck zum Beispiel oder in München oder was 
weiß ich. Die haben halt langsam ihr Vermögen aufgebaut. Ja diese haben den Leuten nur 
geknechtet. Also, von daher ist das vielleicht noch so, dass es da einen Unterschied gibt, aber 
der Unterschied kommt ja nicht von den Leuten an sich, also nicht von den kleinen Leuten 
sondern sie werden ja geknechtet von denen die halt sehr, sehr schnell reich werden wollen. 
Und da finde ich ist irgendwo das Problem. 
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Det intressanta med det här citatet är att Jürgen delar in människor i dem 

som vill bli rika och dem som förslavas. Indelningen följer inte kategorierna 

Öst och Väst, utan skär på tvärs genom dessa efter Tysklands enande. Jürgen 

är dock inte kritisk mot det nya ekonomiska systemet i sig. Han definierar 

det snarare som ett system som erbjuder möjligheter att bygga upp ekono-

miskt lönsamma och produktiva verksamheter, förutsatt att det sker på rätt 

sätt. Det han vänder sig mot är det han uppfattar som en extrem form av 

rovdriftskapitalism som bedrevs i det före detta DDR efter enandet. Det är 

människors otålighet att berika sig som har gjort att vanligt folk förslavas. På 

grund av denna otålighet finns det fortfarande en skillnad mellan Öst och 

Väst såtillvida att östtyskarna drabbas negativt av kapitalismen på ett annat 

sätt än västtyskarna. 

Franz är också kritisk till att många i Öst var så otåliga och förväntade sig 

att de skulle vara likställda med västra Tyskland inom ett par år. Något av 

det dummaste han hört efter die Wende är uttalanden som ”Jamen, Kohl har 

ju sagt” och ”Blommande landskap i Öst”, som folk kom dragandes med i 

åratal. Liksom Jürgen anser inte Franz att det är kapitalismen i sig som utgör 

problemet. Inte heller är det Helmut Kohls orimliga löften om ett blomman-

de Öst som är föremålet för hans kritik. Det är östtyskarnas orimliga för-

väntningar, som bland annat tog sig uttryck i att de trodde på Kohls löften, 

som han ser som absurda. Östtyskarna själva borde veta hur kört i botten 

DDR var ekonomiskt, menar han, och därför inte förvänta sig att dessa pro-

blem ska kunna trollas bort på ett par år. Jürgen och i synnerhet Franz defi-

nierar DDR som efterblivet såtillvida att den har fyrtio års kapitalistiskt för-

språng i Västtyskland att inhämta. När DDR och de östra delarna av nuva-

rande Tyskland definieras som ekonomiskt efterblivet konstitueras samtidigt 

Väst som ekonomiskt framstående. Genom detta tidsliga avstånd mellan Öst 

och Väst bekräftas Västs hegemoniska position (jfr Schneider 2001:189ff). 

Medan Franz betonar att folk i allmänhet måste ha tålamod menar dock Jür-

gen snarare att det är de nya kapitalisterna som borde ta det lugnare. 

Ett återkommande yttrande bland de intervjuade är att båda systemen har 

sina för- och nackdelar. Detta kan tyckas självklart och ett sådant uttalande 

skulle kunna uppfattas som en harmlös floskel. I diskursen om Tysklands 

enande, med dess tydliga vinnare och förlorare, kan det dock betraktas som 

en tydlig och kanske till och med kontroversiell positionering att hävda att 

DDR skulle vara överlägset BRD på vissa områden. Flertalet intervjuperso-

ner är dock kritiska till att man så snabbt gjorde sig av med allt som härrörde 

från DDR, från materiella produkter till sociala strukturer och institutioner. 

Vad de framförallt vänder sig mot är att detta skedde urskillningslöst, det vill 

säga utan att man först utvärderat DDR i dess enskilda delar. Många upprörs 

över att östtyskarna dumförklarades och inkompetensförklarades i samband 

med enandet. Detta har lett till att många östtyskar, särskilt på ledande eller 

prestigefulla positioner, fått träda tillbaka till förmån för västtyskar. Genom 

att ”västtysk elit transplanterades i Öst” skedde ingen förnyelse inifrån, me-



 

 128 

nar Melanie. Hon är inte ensam om att berätta att borgmästarna i de båda 

orter hon kommer ifrån är västtyskar. Andra kategorier som de intervjuade 

menar blivit utbytta är akademiker och chefer. Ingen av de intervjuade har i 

princip något mot att västtyskar fått ledande positioner i de nya förbundslän-

derna. Däremot menar de att östtyskarna har förlorat sina jobb på osakliga 

grunder, ibland bara i egenskap av att vara före detta DDR-medborgare, och 

att dessa poster sedan besatts med västtyskar. Karl berättar att han upplevde 

detta då han studerade i Berlin kring die Wende, då professorer från Öst er-

sattes med professorer från Väst. 

Karl: Efter omstruktureringsåtgärderna var det inte bra längre. Överallt blev 
det nya professorer, de skulle ju alla komma från Väst, det var bara så. Ut-
bildningen blev inte nödvändigtvis bättre på grund av det, men okej, vi klara-
de oss också på något sätt. 

Sofi: Och vad hände med de gamla? 

Karl: Ja, de gamla blev antingen, det var alltid, det var ett liknande schema. 
Det var en tid då, om Ni tänker Er, om jag säger till Er nu, om jag hävdar i 
motsvarande omgivning att: ‟Ni är en häxa!‟ Hur ska Ni bevisa för mig att Ni 
inte är en häxa? Hur ska Ni göra det? Ni kan det inte, och när jag nu, eller 
någon pekar på Er och säger: ‟Ni var med i Stasi!‟ Försök bevisa att Ni inte 
var det. Det kan Ni ju kanske bevisa, men Ni blir först suspenderad från Er 
tjänst och när Ni har bevisat att det var en falsk anklagelse har Er tjänst redan 
gått till någon annan. Ni har visserligen vunnit, men det hjälper Er inte. Så 
gick det till i många fall. Där blev verkligen mycket duktiga professorer an-
klagade, suspenderade och tjänsten gick till någon annan. Sen blev de rehabi-
literade men det tjänade inte längre någonting till. Tjänsten var borta. Det var 
en mycket målmedveten historia. Det handlade bara om tjänster.97 

Karl beskriver sin besvikelse över att det nya systemet inte utgår från männi-

skors kompetens, utan att det handlar om att ha kontakter och att kunna sälja 

                                                      
97 Karl: Das blieb nicht gut, nach den Umstrukturierungsmaßnahmen. Es wurden ja überall 
neue Professoren, die mussten ja alle aus dem Westen kommen, das war halt so. Die Lehre hat 
sich nicht unbedingt verbessert dadurch, die Ausbildung, aber na gut, wir haben es auch ir-
gendwie geschafft und. 
Sofi: Und was ist aus den Alten geworden? 
Karl: Na die Alten sind entweder, das war immer, es war ein ähnliches Schema. Das war eine 
Zeit in der, wenn Sie sich überlegen, wenn ich Ihnen jetzt sage, wenn ich jetzt einfach in dem 
entsprechenden Umfeld behaupte: ‚Sie sind eine Hexe!‟ Wie wollen Sie mir beweisen, dass 
Sie keine Hexe sind? Wie wollen Sie das? Sie können es nicht, und wenn ich jetzt, oder ir-
gendjemand mit dem Finger auf Sie zeige und sage: ‚Sie waren in der Stasi!‟ Beweisen Sie es, 
dass Sie es nicht waren. Das können Sie ja beweisen vielleicht, aber Sie werden erstmal von 
Ihren Posten suspendiert und wenn Sie es bewiesen haben, dass es eine falsche Beschuldigung 
war, ist Ihr Posten neu vergeben. Sie haben zwar gewonnen, aber es bringt Ihnen nichts. So 
lief das auch in vielen Fällen ab. Da wurden wirklich sehr gute Professoren beschuldigt, dann 
wurden sie suspendiert, der Posten neu vergeben. Dann wurden sie rehabilitiert aber das 
nützte dann nichts mehr. Der Posten war weg. Das war eine ganz gezielte Geschichte. Da ging 
es auch nur um Posten. 
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sig själv. Västtyskarna var alltså överlägsna östtyskarna på detta område, 

inte när det gällde fackkompetens, med de utnyttjade möjligheten att manöv-

rera ut sina nya östtyska kollegor med hjälp av anklagelser om samröre med 

Stasi, enligt Karl. Hans jämförelse med häxprocesserna, där han vänder sig 

direkt till mig, framhäver förloppets godtycklighet, där vem som helst – det 

kunde ha varit jag – kunde bli utpekad, liksom på den hysteri som omgav 

utpekandet.98 Han antyder också att utbildningen snarare blev sämre än bättre 

med de nya professorerna. 

Denna beskrivning återkommer hos Georg, men i betydligt mer explicita 

ordalag. Han menar att det saknades kompetens i Öst när det gällde att im-

plementera systemet från Väst och att man därför skickade västtyskar för att 

utföra detta. 

Människor som helt enkelt hade misslyckats där, som inte hade lyckats där, 
där de var eller tänkte: ‟Jag kommer inte vidare här. Jag går under här.‟ Vet 
du, de kom allihop till Öst, den vägen. Vad gjorde de? Ställde till med ännu 
mer skit, vet du. Där borta i Väst, hemma hade de redan ställt till med skit 
och då säger [man]: ‟Hallå där, du ställer bara till med skit här. Du stannar 
där du är. Du blir inte befordrad. Du kommer inte vidare. Du får inte mer 
pengar, men till Öst kan du flytta. Där finns det mer pengar för varenda en, 
för alla fullständiga idioter.‟ Punkt slut.99 

Problemet låg, enligt Georg, inte i att västtyskar kom till Öst utan i vilka 

västtyskar som kom. På samma sätt som de intervjuade beskriver hur varor 

som inte var gångbara i Väst såldes i Öst, menar Georg att de arbetstagare 

som inte gjorde bra ifrån sig i Väst dög att skicka till Öst. Den asymmetriska 

relationen tar sig inte bara uttryck i att östtyskar får lämna plats åt västtyskar 

utan också i att de västra och de östra förbundsländerna inte kan förvänta sig 

samma kvalitet. Öst beskrivs både som attraktivt ur Västs synpunkt såtillvida 

att det erbjuder eftertraktade tjänster och möjligheter att göra pengar, men 

också som Västs sophög. Relationen mellan Öst och Väst beskrivs således 

                                                      
98 Fram till 1997 prövades 1 420 000 personer mot Stasi-arkiven. Uppskattningsvis avskeda-
des högst omkring 55 000 personer för samröre med Stasi, de flesta inom offentlig tjänst. 
Olika förbundsländer tillämpade olika regler vid anställningar inom offentlig tjänst. I Berlin 
ansågs aktivt deltagande diskvalificerande, medan det i Saxen räckte med någon form av 
samröre med Stasi. Hur många som avskedades var också beroende av situationen på arbets-
marknaden. I de yrkeskategorier och förbundsländer där det fanns gott om arbetskraft, ofta 
från Väst, tenderade fler att diskvalificeras på grund av samröre med Stasi, medan man såg 
genom fingrarna med yrkesgrupper där det var svårt att rekrytera ny personal (McAdams 
2001:72-77). 
99 Leute, die einfach gescheitert sind, dort, die dort, wo sie waren es irgendwie nicht geschafft 
haben oder gedacht haben: ‚Ich komme hier nicht weiter. Ich versacke hier.‟, weißt du, die 
sind dann alle in den Osten gekommen, so rum. Was haben sie gemacht? Noch mehr Scheiße 
gebaut, weißt du. Die haben drüben im Westen, zu hause haben sie schon Scheiße gebaut und 
dann sagt [man]: ‚He, du baust hier nur Scheiße. Du bleibst schön da wo du bist. Du wirst 
nicht gefördert. Du kommst nicht weiter. Du kriegst nicht mehr Geld, aber in den Osten 
kannst du gehen. Da gibt es mehr Geld jeden, für jeden Vollidioten.‟ Punkt so. 
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snarast som kolonial, där Väst utnyttjar Öst för sina egna syften och där Öst 

underordnar sig Västs hegemoni. 

Både Karls och Georgs uttalanden kan i allra högsta grad ses som vad 

som i postkolonial teori benämns ”talking back” (Cooke 2005). Genom att 

beskriva västtyskarna i Öst som inkompetenta såtillvida att de inte fått sina 

jobb på yrkesmeriter utan i värsta fall på grund av brist på desamma, vänder 

de på stereotyper om östtyskarna som inkompetenta. Det kan ses som ett sätt 

att hantera känslor av underordning och göra motstånd mot asymmetriska 

maktrelationer. Kritiken av det asymmetriska förhållandet bidrar samtidigt 

till att bekräfta det. Det upprepade definierandet av Väst som vinnare och 

”kolonisatör” liksom av Öst som förlorare och ”koloniserad” bidrar till att 

kategorierna återskapas. Intressant är dock att varken Karl, Georg eller nå-

gon av de andra intervjupersonerna anser att de själva missgynnats eller bli-

vit av med jobbet på grund av sitt ursprung i DDR. I beskrivningen av öst-

tyskarna som offer och västtyskarna som kolonisatörer framstår de själva 

som något slags in between, varken eller, eller både och. Denna position 

skulle kunna uppfattas som en brist på tillhörighet. Utifrån en senkapitalis-

tisk diskurs, där individens förmåga att klara sig själv värderas högt, kan den 

också ses som en tillgång. De intervjuade framstår då varken som kollektivt 

drabbade eller som kollektivt gynnade, utan som individer utifrån sina egna 

meriter. 

De intervjuade beskriver föreningsprocessen som asymmetrisk på alla 

samhällsområden då strukturerna från Väst övertogs på bekostnad av dem 

från Öst. Inge menar att detta inte bara drabbade östtyskarna utan att även 

västtyskarna därmed gick miste om de förbättringar som en jämförelse hade 

möjliggjort. 

Alltså det finns ju mycket som man övertagit [från Väst] som är bättre nu, 
men man hade precis lika gärna kunnat ta saker som fanns i DDR till Väst, 
alltså man hade åtminstone kunnat titta på dem. Och det fanns, finns många 
saker som fanns i DDR som först avskaffades och tio år senare så kom man 
på (med förundran i rösten) ‟Åh, det skulle vi ju egentligen kunna införa‟, 
något som alltid funnits i DDR. Du vet, om man hade tänkt efter före, visst, 
det fanns inte så mycket tid, innan man raderar ut allt komplett över en kam, 
om man kollar snabbt, jag tar skolsystemet nu, men det finns ju också många 
andra saker. Hur fungerar det här? Vad är kanske bra med det? Kan man kan-
ske lära sig något av det? Kan man kanske behålla delar av det eller behålla 
principer och sedan faktiskt införa dem i Väst? Men det var från början allt 
DDR, allt bort, utan att titta. Det är dumt. Om man tittar och sedan bestäm-
mer sig för att det inte duger, okej. Men att utan att titta först komplett. Och 
därför tycker jag att man till båda sidors fördel, alltså, man hade kunnat ta det 
bästa av båda så att säga och göra något nytt av det och inte bara ta bort det 
ena med alla sina fördelar.100 

                                                      
100 Also, es gibt ja vieles was man [aus dem Westen] übernommen hat, was jetzt besser ist, 
aber man hätte genau so gut Dinge, die es in der DDR gab in den Westen, also wenigstens 
mal angucken können. Und es gab, gibt viele Sachen, die gab es in der DDR, die wurden 
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När Inge kritiserar att allt som kom från DDR har raderats ut ifrågasätter hon 

en absolut uppdelning i Öst och Väst, liksom i socialism och kapitalism. 

Tysklands enande hade inte nödvändigtvis behövt innebära det ena systemets 

undergång och det andra systemets seger. I Inges beskrivning positioneras 

inte östtyskarna i egenskap av att ha tillhört det socialistiska systemet som 

förlorare och västtyskarna i egenskap av att ha tillhört det kapitalistiska som 

segrare. Visserligen beskriver hon Öst och Väst som två sidor, men dessa 

förenas av att de båda hade haft något att vinna på att ta det bästa av de båda 

systemen, liksom de båda har förlorat på att så inte skedde. 

De saker som ofta nämns som värda att bevara är framförallt det enhetliga 

skolsystemet i DDR som uppfattas som bättre än det tredelade skolsystemet i 

BRD, där barnen delas upp efter fjärde klass, liksom barnomsorgen som inte 

är lika utbyggd i BRD som den var i DDR. Den i princip allomfattande 

barnomsorgen, som innefattade fritidsverksamhet för skolbarnen beskrivs ha 

möjliggjort att båda föräldrarna kunde arbeta. Intervjupersonerna menar 

dessutom ofta att denna verksamhet varit bra för barnen som därigenom 

utvecklat sina sociala förmågor och inte som idag ”hänger på gatan och hit-

tar på dumheter”, som Jürgen uttrycker det. Det finns stora skillnader när det 

gäller barnomsorgens omfattning i de ”gamla” och de ”nya” förbundsländer-

na. 2006 var 36 % av ettåringarna och 69,1% av tvååringarna i de nya län-

derna inskrivna i barnomsorgen, medan siffrorna för de gamla länderna var 

4,2. respektive 16,8. Ju äldre barnen blir desto mindre blir skillnaden (Deut-

sches Jugendinstitut, 2007). Under mitt fältarbete 2006-2007 fanns det en 

uttalad politisk vilja att utjämna dessa skillnader genom stora satsningar på 

utbyggnaden av barnomsorgen till vad förbundsfamiljeminister Ursula von 

der Leyen definierat som ”europeisk nivå” (Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend webbsida [2009-07-30]). I debatten kring re-

former som fördes i tyska media, möttes utbyggnaden av barnomsorgen inte 

sällan av en diskurs där barnomsorg ses som ett sämre eller till och med 

skadligt alternativ till att barnen tas om hand i familjen, eller, ofta explicit 

uttalat, av sina mödrar. De intervjuades uttalanden om barnomsorgen i DDR 

som föredömlig kan därför ses som positioneringar i en högst aktuell och 

laddad debatt. Som Inge påpekar i citatet ovan håller alltså flera av de saker 

                                                                                                                             
erstmal abgeschafft, wo man sich dann zehn Jahre später überlegt hat (mit verwunderte Stim-
me) ‚Oh, wir könnten ja eigentlich das einführen‟, was es in der DDR immer gegeben hat. 
Weißt du, wenn man sich vorher überlegt hätte, gut war nicht so viel Zeit aber, eh man halt 
komplett alles erstmal pauschal wegradiert, dass man kurz sich anguckt wie, sage ich jetzt 
mal, Schulsystem, aber es gibt ja auch viele andere Sachen. Wie funktioniert das hier? Was ist 
daran vielleicht gut? Kann man sich daran vielleicht ein Beispiel nehmen? Könnte man davon 
vielleicht Teile erhalten oder Prinzipien erhalten und dann tatsächlich auch im Westen einba-
uen? Aber das war von vorne herein alles DDR, alles weg, ohne zu gucken. Das ist blöde. 
Wenn man anguckt und dann entscheidet, na gut, es taugt nichts, okay. Aber ohne sich das 
anzugucken komplett erstmal. Und von daher finde ich, man hätte zur beiderseitigen Nützen, 
also, das Beste aus beiden so zu sagen nehmen können und dann was Neues draus machen 
können und nicht einfach das eine wegmachen und mit allen seinen Vorteilen. 
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som de intervjuade menar var bättre i DDR på att (åter)införas i det förenade 

Tyskland. Under mitt fältarbete var också införandet av Gesamtschule, det 

vill säga en sammanhållen skola för alla barn oavsett kapacitet och presta-

tion, liksom Ganztagsschule, som innebär att barnen är hela dagen i skolan 

med möjlighet till läxläsning och fritidsaktiviteter på eftermiddagen, aktuella 

politiska frågor i Berlin.101 De intervjuade tycks dock inte uppfatta dessa 

reformer som ett slags återupprättelse såtillvida att det skulle göra att deras 

egen delvis stigmatiserade skolgång (se kap 3) nu uppgraderas. Istället ironi-

serar de, liksom Inge, ofta över att dessa reformer framställs som ett nytt 

påfund. I den offentliga debatten framställs reformerna sällan som ett återin-

förande av något som fanns i DDR och som avskaffats i samband med åter-

föreningen. Istället framhålls länder som Sverige och Finland som föredöm-

liga. 

Uppfattningen att allt från DDR avskaffades för kategoriskt och för 

snabbt delas alltså av många av de intervjuade, men inte av alla. Franz är 

kritisk mot dem som tycker att det var bättre i DDR och som vill plocka 

russinen ur DDR-kakan. 

De väljer ut det som de tycker om och säger: ‟Tryggt jobb i Öst, det tar jag 
ifrån DDR‟, men på nåt sätt så: ‟Den stora platt-TV:n, den tar jag från Väst‟. 
Alltså när det gäller jobb så säger jag att jag vill ha Öst, men jag vill också 
behålla den stora TV:n. Då duger så att säga Väst. Men att man inte kan skil-
ja det ena från det andra, det är så att säga nästa steg i tänkandet, och där tar 
det redan stopp. Elakt va? (skratt)102 

Franz menar att det är inkonsekvent att tycka att det var bättre förr och att 

samtidigt vilja njuta av konsumtionssamhällets fördelar. Huruvida det fanns 

bra saker i DDR, som är värda att längta tillbaka till är inte förhandlingsbart, 

utan handlar om logiskt tänkande. Kapitalism och socialism definieras här 

som två åtskilda system som är helt oförenliga. Franz är medveten om att 

kapitalismen har sina brister, såsom arbetslöshet, men tycks mena att man får 

ta dessa på köpet om man inte vill ha det så som det var i DDR, vilket fram-

står som ett otänkbart alternativ. Genom att komma till den ”elaka” slutsat-

sen att de som inte har förstått detta inte har tänkt tanken till slut, positione-

rar han sig själv i den tänkande kategorin. 

Sociologen Krishan Kumar har beskrivit hur revolutionerna i Östeuropa 

1989 har betraktats både som ett återvändande och som något nytt. Enligt 

                                                      
101 Skol- och utbildningsfrågor sorterar i Tyskland under respektive Bundesland, varför skol-
systemet, liksom debatten kring det, kan se olika ut i olika förbundsländer. 
102 Sie suchen sich dann eben wieder das aus, was ihnen gefällt ne und sagen: ‚Sicheren Job 
im Osten, den nehme ich mir aus der DDR.‟ Aber irgendwie so: ‚Einen großen Flachbildfern-
seher, den nehme ich aus dem Westen.‟ Also, wenn es sich um Job handelt sage, ich will den 
Osten haben, aber ich will auch meinen großen Fernseher behalten, dann ist der Westen so zu 
sagen gut genug, ne. Aber dass man das nicht von einander trennen kann, das ist dann so zu 
sagen der nächste Schritt im Denken, und da hört es dann schon auf. Böse, ne? (Lachen) 
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den första uppfattningen, kanske framförallt företrädd av Jürgen Habermas, 

syftade störtandet av de socialistiska regimerna inte till att skapa något nytt, 

utan till Östeuropas återvändande till Europa och den historia som de varit 

avskurna ifrån under den socialistiska eran. De protesterande folken ville 

komma ikapp den utveckling som skett i Väst och som de inte fått ta del av i 

den socialistiska delen av Europa (Kumar 1996:139f). Denna restaurations-

diskurs kan utan tvekan sägas ha tagit sig tydligast uttryck i DDR/Tyskland 

genom kraven på och genomförandet av en återförening. Enligt den andra 

uppfattningen, bland annat företrädd av Zygmunt Bauman, innebar revolu-

tionerna kring 1989 däremot något nytt, inte bara för Östeuropa utan även 

för Väst. De satte definitiv punkt, inte bara för den socialistiska formen av 

modernitet, utan för moderniteten som sådan med dess grand narratives om 

människans möjligheter att skapa det perfekta, rationella samhället. Utifrån 

detta perspektiv blir det motiverat att tala om samhället efter 1989 som 

postmodernt (Kumar 1996:148f). Jag vill dock, i likhet med Kumar, hävda 

att processen kan skrivas in både i en återföreningsdiskurs och i en postmo-

dernitetsdiskurs och att det är just denna dubbelhet som kommer till uttryck i 

intervjuerna. Medan återförenandet oftast framkommer implicit uttrycks 

förlusten av det moderna explicit. 

De flesta intervjupersoner beskriver återföreningen som oundviklig, 

främst därför att östtyskarna själva ville ha samma villkor som Väst och de 

ville ha det snabbt. När gränsen väl hade öppnats tycks det inte ha funnits 

någon återvändo. Franz beskriver återföreningen som ett återupprättande av 

en enhet som varit delad. Detta tog sig konkreta uttryck i att bil- järn- och 

vattenvägar kopplades ihop igen efter att ha varit kapade i fyrtio år. En an-

nan aspekt som nämns av flera intervjupersoner är att gränsen mellan DDR 

och Västtyskland skilde familjemedlemmar åt och att Tysklands enande 

innebar att de fick möjlighet att återförenas. På infrastrukturell nivå samt på 

individnivå kan enandet alltså förstås som just en återförening. Ett par av 

intervjupersonerna ifrågasätter dock återföreningen explicit genom att ställa 

sig kritisk till själva tanken på att det fanns något att återförena. De ifrågasät-

ter därmed att tysk etnicitet skulle utgöra en självklar eller önskvärd gemen-

skap eller organiseringsgrund. 

Den nationalistiska diskurs som tog sig uttryck i uttalanden som: ”Jetzt 

wächst zusammen, was zusammen gehört!” (Nu växer det ihop som hör 

ihop!)103 vid tiden för die Wende är inte framträdande i intervjuerna. Inte 

heller den kritiska diskussion som föregick enandet om huruvida ett nytt 

stort Tyskland överhuvudtaget var önskvärt, eller om inte Tredje Riket borde 

ha omöjliggjort sådana nationalistiska strävanden för gott (Jarausch 

                                                      
103 Detta numera historiska uttalande ska ha fällts av Willy Brandt i ett tal i Västberlin den 10 
november 1989, det vill säga dagen efter murens öppnande (Ylönen 2007). Senare har det 
ifrågasatts om Brandt verkligen sa detta, eller om det var ett felcitat av Berliner Morgenpost, 
som Brandt själv i efterhand gjort till sitt eget (Hensel 2009:11ff). 
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1994:93), tas upp av de intervjuade. Diskurser om tyskarna som ett folk arti-

kuleras inte explicit i intervjuerna. Att demonstranterna i DDR övergick från 

att skandera ”Wir sind das Volk!” till ”Wir sind ein Volk!” skulle kunna 

tolkas som uttryck för en nationalistisk diskurs. Med denna betydelseglid-

ning, där betoningen kom att ligga på tyskarna som ett folk istället för på 

folket som de demonstrerande massorna, ifrågasattes inte bara SED:s legiti-

mitet utan hela DDR:s existens (Hirschmann 1993:199f, Reiher & Baumann 

2000:10). Denna utveckling tolkas dock inte heller i etniska termer av de 

intervjuade. Deras beskrivningar av förloppet handlar snarare om att kraven 

övergick från att gälla mänskliga rättigheter inom DDR till att vilja ta del av 

konsumtionssamhället i Väst.  

Att öst- och västtyskar uppfattas som ett folk utifrån etniska kriterier lig-

ger snarare implicit i föreställningen om att östtyskarna hade möjlighet och 

rätt att uttrycka önskemål om och krav på att få bli som västtyskarna. Berät-

telserna handlar om att det inte fanns något alternativ till återföreningen där-

för att Västtyskland fanns som ett möjligt och åtråvärt alternativ. Detta för-

hållande accentuerades i och med att gränserna öppnades, men var i sig inte 

något nytt, enligt Melanie. 

Då massorna hade mobiliserats var deras mål ju främst mot den här resefrihe-
ten och mot konsumtionen och mot D-marken. Den här möjligheten, att på 
nåt sätt forma en ny stat fanns på intet sätt i Östtyskland, eftersom man alltid 
hade den här västtyska förebilden. Jag tror att det var annorlunda i Polen eller 
så.104 

Melanie gör en skillnad mellan DDR/Tyskland och andra (post)socialistiska 

stater i Europa. I hennes beskrivning framstår till exempel Polen som mer 

autonomt i förhållande till Väst än DDR eftersom man i DDR inte bara lät 

sig inspireras av Väst i skapandet av något nytt utan strävade efter att uppgå 

i sin västtyska förebild. Då Melanie konstaterar att man ”alltid” hade denna 

förebild upprättar hon en kontinuitet där DDR och BRD var förbundna i en 

asymmetrisk relation redan innan murens fall. Förutsättningen för detta var 

att alla etniska tyskar hade rätt att få medborgarskap i BRD. Denna möjlighet 

fanns således inte för medborgare i andra (post)socialistiska stater, med 

mindre att de kunde visa att de hade tyskt etniskt ursprung. 

Hade inte DDR snabbt blivit en del av BRD hade sannolikt en stor del av 

DDR:s invånare lämnat DDR för BRD, menar flera av de intervjuade. Denna 

process var, som jag beskrivit tidigare, i full gång redan innan gränserna 

öppnats formellt. Att enandet inte skulle råda bot på avfolkningen av stora 

                                                      
104 Als die Massen mobilisiert waren, waren ihre Ziele ja vorrangig auf diese Reisefreiheit und 
auf den Konsum und auf die D-Mark. Diese Möglichkeit, irgendwie einen neuen Staat ir-
gendwie zu formen, war in Ostdeutschland auf keinem Fall, weil man immer dieses west-
deutsche Vorbild hatte. Glaube ich, dass es in Polen oder so schon was anderes  noch gewesen 
ist. 
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delar av östra Tyskland, då arbetslösheten tvingat många framförallt unga 

människor att flytta, var inget man tycks ha räknat med. Genom att förutsätta 

att östtyskarna skulle ha samma rätt till konsumtionssamhället som västtys-

karna görs DDR till en parentes som oförskyllt drabbat östtyskarna under 

fyrtio år. Genom en snabb återförening skulle östtyskarna genast få ta del av 

det som de gått miste om eller undanhållits under DDR-tiden. Det är viktigt 

att påpeka att detta inte är en ståndpunkt som de intervjuade själva intar. 

Snarare beskriver de detta förhållande som ett oundvikligt förlopp som var 

omöjligt att hejda sedan massorna väl mobiliserats och möjligheterna öpp-

nats. Anspelningarna på förloppet som ett naturfenomen som levde sitt eget 

liv bidrar till att ge processen ett sken av naturlighet. Med tanke på att rela-

tionen mellan öst- och västtyskar och återföreningens konsekvenser är en så 

laddad fråga, vilket ju varit en utgångspunkt för mitt val av avhandlingsäm-

ne, hade jag väntat mig att möta betydligt fler uttalanden kring själva grund-

tanken att dessa två kategorier hör ihop i en stat. Istället tycks det som om 

kontingensen i det nationella projektet, det vill säga att detta är ett möjligt 

sätt att organisera världen, osynliggjorts. För de flesta tycks frågan inte 

handla om huruvida öst- och västtyskar hör ihop och bör förenas i en stat, 

utan på vilket sätt de gör det och bör göra det. 

Att intervjupersonerna knappast tar upp de etniska aspekterna av Tysk-

lands enande ska alltså inte tolkas som att de intervjuade är odelat positiva 

till föreningen. Tvärtom har den massiva och skarpa kritik som jag mött hos 

de flesta intervjupersoner när det gäller enandets genomförande och dess 

konsekvenser gjort mig förvånad. En stor del av de intervjuade ifrågasätter 

om processen överhuvudtaget kan uppfattas som en återförening. De använ-

der istället andra uttryckssätt, som de menar bättre beskriver vad som verkli-

gen ägde rum. Begreppen Anpassung och Angliederung, vilka kan översättas 

med anpassning och anslutning/inkorporering används ofta. Andra liknar det 

vid att Väst ”stjälpts över” Öst eller att Öst ”tagits i besittning” av Väst. Till 

skillnad från begreppet ”återförening”, som uttrycker ett positivt återupprät-

tande, eller ”Beitritt”, som utgör en mer formaljuridisk beteckning, innehål-

ler Angliederung ett visst mått av kritik eller distansering. Genom att använ-

da detta begrepp blir Väst till aktör, medan DDR blir till objektet för skeen-

det (Herberg, Steffens & Tellenbach 1997:421ff).  George uttrycker det så-

här: 

Västtyskland tänkte: ‟Ok, nu tar vi och unnar oss Öst.‟ Punkt slut. Alltså, 
återförening skulle innebära, återförening innebär ju två likvärdiga partner – 
förening. Två likvärdiga partner gör gemensam sak. Det gjorde vi inte i Öst. 
Vi sa ju till dem i Väst: ‟Ni gör det så som ni vill och så är det bra.‟105 

                                                      
105 Westdeutschland hat sich gedacht: ‚Ok, wir gönnen uns jetzt mal den Osten.‟ Punkt, ganz 
einfach. Also, Wiedervereinigung würde heißen, Wiedervereinigung heißt ja, zwei gleichwer-
tige Partner – Vereinigung. Zwei gleichwertige Partner machen zusammen gemeinsames 
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George uttrycker här två saker som återkommer hos flera intervjupersoner. 

För det första beskrivs processen ha haft en tydlig segrare och en förlorare. 

Det kalla kriget har alltså inte runnit ut i sanden eller lösts genom att de två 

motståndarna försonats, utan det har vunnits av den ena parten utan att någon 

militär strid har utkämpats. För det andra har detta skett med Östs goda min-

ne. Enligt Georges beskrivning var det östtyskarna själva som ansåg att det 

skulle bli bäst om enandet skedde på Västs villkor eftersom det ju var Väst 

människor ville ha. Denna förståelse av processen leder till en paradox: Å 

ena sidan har östtyskarna vunnit sin frihet och möjlighet att få ta del av och 

bli en del av Väst. Å andra sidan har de blivit detta under förutsättning att de 

positioneras som förlorare i relation till det ”ursprungliga” Väst eller till de 

”gamla” förbundsländerna. Det socialistiska systemet, som förlorat i kampen 

mot det kapitalistiska systemet, smittar av sin förlust på sina före detta med-

borgare, trots att det är de själva som varit med om att avskaffa det. Väst blir 

därmed vinnarna som å ena sidan delar med sig av sitt system till Öst, men 

som å andra sidan också ”unnar sig Öst”, det vill säga de gör inte detta utan 

egen ytterligare vinning. 

Avskaffandet av den socialistiska regimen och avskaffandet av DDR ge-

nom Tysklands enande är så nära förbundna att de inte tycks gå att skilja 

från varandra. De båda processerna, i den mån man kan tala om dem som 

två, ägde båda rum inom ett och samma år. Detta får konsekvenser för hur 

både socialismens avskaffande beskrivs och hur DDR:s före detta medborga-

re uppfattas. Inge jämför, liksom flera av de intervjuade, utvecklingen i (före 

detta) DDR med andra postsocialistiska stater. 

Alltså, det irriterade mig väldigt, väldigt, väldigt mycket att det i princip inte, 
som i Tjeckien till exempel, i Tjeckien, alltså de delade sig, Tjeckoslovakien, 
och Tjeckien omvandlades eller reformerades sedan i sin helhet från en socia-
listisk till en kapitalistisk stat eller så. Men hos oss var det annorlunda därför 
att DDR inte omvandlades utan ströks helt enkelt och allt från Väst lades 
ovanpå, så att man knappt hade möjlighet att utvecklas. Man var mer syssel-
satt med att anpassa sig och man mognade inte eller så utan man accepterade 
det, var tvungen att acceptera det, om man så vill, var tvungen att finna sig 
tillrätta. Och där fick var och en se till själv hur man klarade av det.106 

                                                                                                                             
Ding. Haben wir aber nicht gemacht im Osten ja. Wir haben ja den Westlern gesagt: ‚Ihr 
macht das so wie ihr das wollt, und dann ist gut.‟ 
106 Also, mich hat sehr, sehr, sehr gestört, dass es im Grunde nicht, wie zum Beispiel in 
Tschechien, in Tschechien, also die haben sich getrennt, Tschechoslowakei, und Tschechien 
hat dann sich als ganzes gewandelt oder reformiert und wurde als ganzes von einem sozialisti-
schen Staat zu einem kapitalistischen oder so. Aber bei uns war das ein bisschen anders, weil 
die DDR sich nicht gewandelt hat sondern die wurde einfach mal gestrichen und alles aus 
dem Westen drüber gelegt, so dass man im Grunde kaum Möglichkeit hatte sich zu entwick-
eln. Man war mehr mit Anpassen beschäftigt und man ist nicht gereift oder so sondern hat das 
akzeptiert, akzeptieren müssen, wie auch immer, und sich selber zu Recht wurschteln müssen. 
Und da hat jeder für sich gesehen, wie er damit klar kommt. 
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Inge sätter skiljetecken mellan att utvecklas och mogna å ena sidan och att 

anpassa sig och acceptera de nya förhållandena å den andra. De förstnämnda 

begreppen, som är positivt laddade, tycks bara vara möjliga då förändring 

sker inifrån, medan de negativt laddade begreppen förbinds med förändring 

utifrån. Inifrån är här synonymt med DDR och utifrån med Väst. Att den 

socialistiska regimen störtades av DDR-medborgarna själva och att det före 

detta DDR blev en del av BRD som en konsekvens av majoritetens vilja 

uttryckt i demokratiska val ses alltså inte som en garanti för att förändringar-

na skedde inifrån. Det tycks heller inte vara kapitalismens expansion österut 

som uppfattas som en förändring utifrån, då Inge kontrasterar utvecklingen i 

DDR med den i till exempel Tjeckien. Istället är det Tysklands enande, eller 

det sätt på vilket det genomfördes, som orsakar detta utifrån-inifrån-

förhållande.  

Det måste tilläggas att inte alla jämförelser mellan det före detta DDR och 

andra postsocialistiska stater107 utfaller till de senares fördel. Flera intervju-

personer påpekar att på det ekonomiska planet har de före detta DDR-

medborgarna haft mycket att vinna på att bli en del av BRD, eftersom de 

”gamla” förbundsländerna bidragit med stora summor pengar i form av Auf-

bau Ost. Några menar också att de andra postsocialistiska länderna har haft 

det svårare att göra sig av med gamla kommunister på ledande positioner. 

Det tycks framförallt vara när det gäller vad Stephan kallar ”vår identitet” 

som östtyskarna drabbats på ett annat sätt än till exempel tjecker och polack-

er. Det problematiska i den östtyska identiteten består i att den kan definieras 

som en förlorarposition och att vinnarpositionen redan existerar och är fixe-

rad. Östtyskarnas identitetsskapande efter Tysklands enande handlar därför, 

enligt Inge och flera andra intervjupersoner, om anpassning till en mall som 

de flesta visserligen har valt men som man inte varit med om att utforma. De 

kunde heller inte överblicka vad det nya systemet innebar när de valde det 

framför det gamla. Östtyskarnas anpassning till vad de uppfattar som Väst, 

men också deras brist på anpassning eller direkta motstånd mot densamma, 

kan därför sägas bekräfta Västs hegemoni. Både anpassningen och motstån-

det bidrar till att skapa ett samförstånd kring vad det är som anses efter-

strävansvärt, även om inte alla eftersträvar det. 

Detta sätter fingret på intressanta aspekter av identitetsskapandet. Enligt 

de intervjuades beskrivningar av östtyskarna som de som måste anpassa sig 

framstår västtyskarna som friare i sitt identitetsskapande än östtyskarna. 

Utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv är subjekt inte fria i sig själva. Huru-

                                                      
107 Ordvalet blir oundvikligen något missvisande då det före detta DDR inte är någon postso-
cialistisk stat. I samband med att den upphörde att vara socialistisk och blev post, upphörde 
den också som stat. Den existerar inte annat än som en del av det utvidgade BRD, som i sin 
helhet inte definieras postsocialistiskt. I en internationell kontext positioneras det före detta 
DDR därför sällan som postsocialistiskt, utan ses som inlemmat i Väst. Detta begreppsliga 
problem i mitt eget skrivande fångar dock på ett intressant sätt det som intervjupersonerna 
problematiserar. 



 

 138 

vida ett subjekt är en aktör eller inte är beroende av de betydelsestrider som 

konstituerar det (Lindelöf 2006:18). Det finns en avgörande skillnad i hur 

positionerna Öst och Väst konstitueras i egenskap av ”fria” subjekt i det 

förenade Tyskland och denna tar sig uttryck i de intervjuades berättelser om 

anpassning. Medan de före detta västtyskarna är omarkerade i sin egenskap 

av Väst är östtyskarna markerade av sitt ursprung i Öst/DDR. Därmed upp-

fattas deras tillhörighet till Väst inte som essentiell, varken av dem själva 

eller av andra, utan blir en fråga om anpassning och att passera. Etnologen 

Birgitta Svensson (1993) har i sin studie av tattarna i Sverige på ett tydligt 

sätt visat att genom disciplinerandet av dem som anses avvikande definieras, 

befästs och förändras även regler och normer för dem som uppfattas som 

normala. Det är de potentiellt markerade som tydligast får känna av var 

gränserna går för vilka positioner som anses möjliga och acceptabla, men 

gränserna dras därmed upp även för de omarkerade. Östtyskarna är därmed 

inte mindre av aktörer och mer disciplinerade än västtyskarna i absolut me-

ning, då dessa omfattas av samma hegemoni som östtyskarna förväntas an-

passa sig till. Däremot konstitueras östtyskarna som mer ofria subjekt, med 

mindre aktörskap, utifrån sin markerade position. Handlingsutrymmet tycks 

helt enkelt vara mindre för den som från början definierats som den som ska 

anpassa sig. 

*** 

Die Wende utgör en flytande signifikant som omfattar både protesterna mot 

SED-regimen och mötet med Väst. Jag har visat hur intervjupersonerna tol-

kar begreppet och händelserna olika och att de positionerar sig olika i förhål-

lande till berättelsen om die Wende som historisk händelse. Medan vissa 

betonar sin position som politiskt subjekt i förhållande till SED-regimen 

fokuserar andra snarare sin naivitet i förhållande till Väst. Det intressanta är 

dock att det inte går att dra någon skiljelinje mellan dessa förhållningssätt, 

utan att en och samma person ofta intar båda positionerna. Skildringarna av 

demonstrationerna under hösten 1989 och av murens öppnande 9 november 

samma år utgör täta berättelser där intervjupersonerna återger sina egna erfa-

renheter på ett detaljerat och ofta känsloladdat sätt. De beskriver hur de upp-

levde glädje, kraft och eufori, men också rädsla för repressalier. Både protes-

terna och mötet med Väst kontrasteras mot vad de tidigare upplevt i DDR 

och representerar något nytt i intervjupersonernas liv. Berättelserna får också 

sin laddning genom att de utgör en del av ett skeende som är starkt historise-

rat. 

Intervjupersonerna förhåller sig väldigt annorlunda till Tysklands enande. 

Märkligt nog förekommer det inga erfarenhetsberättelser vare sig från infö-

randet av valuta- ekonomi- och socialunionen den 1 juli 1990 eller av DDR:s 

uppgång i BRD den 3 oktober 1990. Faktum är att ingen av intervjuperso-

nerna nämner denna dag, som idag är helgdag och under namnet Tag der 
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Einheit (enhetens dag) firas som en nationaldag. Tysklands enande tycks inte 

uppfattas som en händelse på samma sätt som protesterna mot SED-regimen 

och gränsens öppnande, utan snarare som en process. Även om de intervjua-

de ser enandet som en självklar och oundviklig utveckling, är de mycket 

kritiska till hur det gick till. Det i Tyskland vedertagna begreppet ”återföre-

ning” ifrågasätts av ett flertal som menar att det snarare handlar om att Öst 

har inlemmats i eller tagits över av Väst. Kritiken gäller således asymmetrin 

i processen, som inte sällan beskrivs som en konsekvens av att östtyskarna 

själva gav upp sitt eget till förmån för allt som kom från Väst. Det finns även 

en mycket skarp kritik mot att allt som kommer från Öst har dömts ut ur-

skillningslöst av Väst. Av de saker som hade varit värda att bevara nämns 

framförallt den väl utbyggda barnomsorgen och det enhetliga skolsystemet. 

Många är också besvikna över att östtyskar ersatts av västtyskar på vad de 

uppfattar som osakliga grunder, särskilt på framträdande positioner inom 

akademin, politiken och näringslivet. Genom att beskriva enandet som en 

kolonial process framför de intervjuade sin kritik mot Västs hegemoni, men 

de bidrar också till den genom att bekräfta Öst som underlägset och avvi-

kande. 
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Kapitel 5: Det nya landet 

De förändringar som följde med DDR:s upplösning och Tysklands enande 

beskrivs av de intervjuade som mycket dramatiska och omvälvande. Zyg-

munt Bauman (2000) har beskrivit att vi i det senmoderna samhället omöjligt 

kan stå stilla därför att våra referenspunkter ständigt är i rörelse. Denna ut-

veckling träffade hela befolkningen i DDR och övriga före detta socialistiska 

stater i Central- och Östeuropa med oerhörd kraft i samband med de socialis-

tiska regimernas fall. På mycket kort tid upplöstes referenspunkterna på i 

princip alla vardagslivets områden: omvandlingen omfattade politiska struk-

turer, ägandeformer, arbetsliv, skola och utbildning, fritidsaktiviteter, sociala 

relationer, konsumtion, boende och nationell gränsdragning. 

De ekonomiska och politiska förändringarna i Central- och Östeuropa 

kring 1990 och framåt har inom samhällsvetenskaperna ofta gått under be-

teckningen ”transition”.  Med detta begrepp definieras förändringarna i för-

sta hand som en övergång från en socialistisk planekonomi och diktatur till 

kapitalistisk marknadsekonomi och demokrati. Övergången till den senare 

samhällsformen ses ofta som en naturlig konsekvens av den förstas miss-

lyckande (Lindelöf 2006:35f, Burawoy & Verdery 1999:4ff). Att föränd-

ringarna även skulle kunna innebära försämringar på vissa områden eller för 

vissa grupper riskerar därmed att osynliggöras inom transitionsforskningen. 

”To define the turmoil in which people in East Central Europe have been 

living during the 1990s as a ‟transition‟ is perhaps too positive”, konstaterar 

sociologen Siyka Kovacheva (2001:42). Liksom Burawoy & Verdery (1999) 

och Lindelöf (2006) menar hon att de omvälvningar som följde på de fredli-

ga revolutionerna måste förstås och studeras som en komplex och på många 

sätt motsägelsefull process. När det gäller DDR och Tyskland omfattar den-

na process även sammanslagningen av två stater som tidigare konstituerats 

som varandras motparter (Borneman 1992:3, Gerber 2004). Den politiska 

och ekonomiska transformationen av samhället i före detta DDR är oskiljak-

tigt sammanflätad med den tyska ”återföreningen”. Även om DDR uppgick i 

BRD den 3 oktober 1990, var övergången för de före detta DDR-

medborgarna inte avslutad. Snarare stod de inför en mycket stor transforma-

tionsprocess som skulle fortsätta under hela 1990-talet och in på 2000-talet. 

Andrea konstaterar mot slutet av intervjun att det har varit bra att prata så 

intensivt om sitt liv eftersom det är först i och med detta som hon verkligen 

blivit på det klara med att hon är född i ett land som plötsligt inte existerade 

längre, att hon faktiskt har levt sitt liv i två skilda länder. Intervjusituationen 
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tycks erbjuda en möjlighet att reflektera över saker som hon inte sätter ord 

på i vardagen. Ett återkommande tema i intervjuerna är att samhället genom-

gått så stora och snabba förändringar efter die Wende att människor har haft 

fullt upp att hänga med. Omvandlingen tar sig tydliga uttryck i det materiel-

la. Vardagliga bruksföremål, symboler, byggnader, lekplatser och diskotek 

har försvunnit, bytts ut eller transformerats. I det här kapitlet analyserar jag 

intervjupersonernas berättelser om platsers och den fysiska miljöns omvand-

ling i bred bemärkelse. Det kan röra sig om allt från omvandlingen av hela 

städer eller regioner till små, vardagliga föremål. Kapitlet handlar också om 

den betydelse de intervjuade tillmäter föremål och platser när det gäller möj-

ligheten att minnas DDR. Slutligen analyseras de nya materialiseringar som 

kommer med konsumtionssamhället och hur de intervjuade förhåller sig till 

dem. 

En eliminerad plats 

Flera intervjupersoner nämner, ofta med en ironisk underton, den gröna pilen 

som tillåter bilarna att svänga höger vid rödljus, samt Ampelmännchen, den 

knubbiga motsvarigheten till västs slankare gröna och röda gubbar, som det 

enda som finns kvar av DDR. Att det så tydligt går att sätta fingret på de få 

saker som finns kvar, och att det dessutom är något så trivialt som två tra-

fikmärken, understryker ytterligare de drastiska förändringar som samhället 

genomgått. Även dessa trafikmärken var på väg att försvinna efter die Wen-

de. Efter starka protester beslöt sig några av de nya förbundsländerna för att 

behålla den östtyska Ampelmännchen (Ahbe 2005:54). I Berlin används idag 

båda varianterna, ibland till och med i en och samma gatukorsning. Det fak-

tum att trafikmärkena varit omstridda kan förklara varför de nämns av så 

pass många intervjupersoner. Ampelmännchen har blivit en laddad symbol i 

en diskursiv strid om vilka föremål från DDR som är värda att bevara och 

återskapa i det förenade Tyskland. Inge berättar om tiden efter die Wende, då 

bland annat dessa vägmärken försvann. 

Ja, det fanns ju ingen som helst anledning att byta ut de här skyltarna. De 
fungerade och, ja, och så blev, det spelade ingen roll. Bort med allt och allt 
nytt. Pffut. [---] Om det kanske hade varit en sak så hade man kunnat erfara 
den, kunnat koncentrera sig på den. Allt, varje, varje aspekt av vardagen, allt. 
Din mat, dina kläder, din bil, ditt arbete, dina vänner, allt.108 

                                                      
108 Ja, es gab überhaupt kein Grund diese Schilder auszutauschen. Die haben funktioniert und, 
ja, und so wurde, egal. Mit alles weg und alles neu. Pffut. [---] Wenn es vielleicht eine Sache 
gewesen wäre, hätte man die wahrnehmen können, sich drauf konzentrieren können. Alles, 
jeder, jeder Aspekt des Alltags, alles. Deine Ernährung, deine Kleidung, dein Auto, deine 
Arbeit, deine Freunde, alles. 



 

 142 

Inge menar att det finns många som först i efterhand inser vad det är som de 

gått miste om, men att de inte reagerade när det hände just därför att föränd-

ringarna var så omfattande att alla hade fullt upp med att överhuvudtaget 

orientera sig i allt det nya. Genom att peka på det absurda i att byta ut saker 

som fungerar ifrågasätter Inge det asymmetriska förhållandet mellan Öst och 

Väst. Saker från Öst måste helt enkelt bort därför att de är markerade av sitt 

DDR-ursprung. Väst utgör den självklara normen på alla områden, även när 

det gäller till synes opolitiska symboler som vägmärken, där det är svårt att 

hitta kriterier för varför den ena skulle vara bättre än den andra. 

 
Ampelmännchen vid Puschkinallee, Berlin. Foto: Clara Gerber 

I beskrivningarna av förändringsprocessen materialiseras det koloniala för-

hållandet mellan Öst och Väst, då omvandlingen av den fysiska miljön sker 

utifrån Västs normer utan hänsyn till det som varit (jfr Cooke 2005). Samti-

digt beskrivs östtyskarna ha drivit på denna process själva genom att upp-

värdera allt som kom från Väst och rata det som kom från Öst. Som jag be-

skrivit tidigare var detta ett förhållande som fanns redan före die Wende, 

men som tycks ha accentuerats i och med Tysklands enande (Ahbe 

2005:15ff). Inge är inte ensam om att hävda att östtyskarna så småningom 
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kommit att ifrågasätta Västs förträfflighet i förhållande till Öst. Jag kommer 

att diskutera detta ytterligare i avsnittet om konsumtion. 

Stephan pekar på ännu en anledning till varför östtyskarna inte protesterat 

då saker försvunnit eller förändrats. 

I Östtyskland har i princip allt förändrats de senaste åren. Alltså hur det so-
ciala livet fungerar har förändrats fullständigt, infrastrukturen har förändrats 
fullständigt, allt har förändrats fullständigt, allt. Och i Västtyskland har rela-
tivt lite förändrats, alltså det har växt så som något växer under tiden, helt 
normalt alltså. Och då fanns det den här fruktansvärt högljudda diskussionen 
att Bahnhof Zoo inte skulle vara någon fjärrtågstation längre utan bara pen-
deltågstation och regionaltågstation. Ett beslut som är helt normalt, att Berlin 
har en stor centralstation mitt i stan. Det är ett helt normalt beslut. Och då 
fanns det så många människor i Västberlin som, och det fanns så många tid-
ningar som hade det på förstasidan att det inte får hända, att man måste käm-
pa och att det ska strejkas på grund av detta och så vidare. Det var bara en 
pytteliten, minimal förändring i Västberlin medan allt förändrades i Östtysk-
land. Och västberlinarna klarar inte, eller några västberlinare klarar inte av 
det, denna enda förändring klarar de inte. Det är ju skrattretande! Till oss 
hade man genast [sagt] att vi inte är tillräckligt flexibla, men själva var de det 
inte på långa vägar.109 

Stephans uppräkning av allt som förändrats utgör ytterligare ett exempel på 

hur intervjupersonerna skildrar förändringarna som extremt genomgripande. 

Återigen kontrasteras det mot västtysk kontinuitet, eller mer specifikt mot 

Västtyskland som en plats där saker förändrats i normalt takt. Samtidigt får 

dock västtyskarna stå för det onormala eftersom de inte förmår att hantera 

vad Stephan definierar som ”ett helt normalt beslut”. Det naturliga i det här 

fallet är ett enat Berlin med en centralstation mitt i staden. Västberlinarnas 

påstådda motsträvighet kontrasteras då mot östtyskarna flexibilitet som de 

tvingats förvärva i samband med de extrema förändringarna. På så vis skri-

ver Stephan in östtyskarna i en senkapitalistisk diskurs där flexibilitet är ett 

ledord (jfr Lindqvist 2008, Sennett 2000), medan västtyskarna positioneras 

                                                      
109 In Ostdeutschland hat sich im Grunde in den letzten Jahren alles geändert. Also, wie das 
soziale Leben funktioniert hat sich komplett geändert, die Infrastruktur hat sich komplett 
geändert, alles hat sich komplett geändert, alles. Und in Westdeutschland hat sich relativ 
wenig verändert, also es ist also gewachsen wie in der Zeit eben etwas wächst, ganz normal 
eben. Und da gab es diese furchtbar laute Diskussion, dass der Bahnhof Zoo kein Fernbahn-
hof mehr ist sonder nur noch S-Bahnhof und Regionalbahnhof. Eine Entscheidung die völlig 
normal ist, dass Berlin einen großen Hauptbahnhof in der Mitte der Stadt hat. Das ist eine 
völlig normale Entscheidung. Und es gab in Westberlin so viel Leute die, und es gab so viel 
Zeitungen, die das als Titelthema hatten, dass es nicht passieren darf, dass man kämpfen muss 
und dass es Streiks gibt deswegen und so weiter und so fort. Ist nur eine klitze kleine winzige 
Veränderung in Westberlin gewesen, während sich in gesamt Ostdeutschland alles verändert 
hat. Und die Westberliner kommen, oder einige Westberliner kommen einfach damit nicht 
klar, mit dieser eine Veränderung, kommen die nicht klar. Das ist doch lächerlich, also. Uns 
wären da sofort [gesagt] dass wir da nicht flexibel genug sind, sie selber sind das lange nicht 
gewesen. 
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som konservativa och stagnerade. Han ifrågasätter därmed Västs överläg-

senhet. Samtidigt bekräftar han Västs hegemoni då han konstaterar att väst-

tyskar kan ta sig friheten att vara konservativa på ett sätt som aldrig skulle 

accepteras när det gäller östtyskar. 

Det finns stora skillnader i hur intervjupersonerna beskriver den fysiska 

miljöns omvandling efter die Wende. Skillnaderna är kopplade till vilka plat-

ser de intervjuade kommer ifrån, vilket de ofta reflekterar över under inter-

vjun. Förändringsprocessen blir därmed till ett specifikt östtyskt fenomen 

som dock samtidigt innehåller stora regionala skillnader. De olika platserna 

erbjuder olika möjligheter för identifikation såväl som för disidentifikation. 

Dresden är en ekonomiskt sett förhållandevis välmående stad jämfört med de 

flesta städer i de nya förbundsländerna.110 Här har man också lagt ned myck-

et pengar och energi på att renovera och återskapa det gamla Dresden, så 

som det såg ut före kriget. Jag har redan nämnt återuppbyggnaden av Frau-

enkirche (se kapitel 2) som ett exempel på ett sådant projekt. Under mitt 

fältarbete i Dresden pågick ombyggnadsarbeten i centrum, där DDR-typiska, 

skulpturala husfasader revs till förmån för nya, släta fasadmaterial. Neu-

markt, som utgör området kring Frauenkirche, genomgick samtidigt en total 

omvandling genom uppförandet av bostadshus så som de såg ut före bomb-

ningen av Dresden 1945. Föreningen Historischer Neumarkt Dresden e.V., 

som verkar för en återuppbyggnad av förkrigsarkitekturen, beskriver på sin 

hemsida hur Neumarkt lämnades öde under DDR-tiden för att först på 1980-

talet bebyggas med Plattenbauten. Detta kontrasteras mot den samtida ut-

vecklingen av platsen: 

I och med 800-årsfirandet av staden Dresden 2006 har nu denna bild föränd-
rats avsevärt. Frauenkirche har återuppbyggts som en symbol för försoning 
mellan folken och invigdes högtidligt 2005. Också det dyrbara Coselpalais 
strålar med sin nya glans. Runt den centrala kyrkobyggnaden Frauenkirche 
växer det upp sex nya stadskvarter under 2000-talets första decennium. De 
ger Dresden å ena sidan ett värdefullt minne av den forna barockidentiteten 
åter. Å andra sidan vittnar de nya kvarteren också om en dynamisk, föränder-
lig samtid med en optimistisk utblick i en gemensam europeisk framtid (Ge-
sellschaft Historischer Neumarkt Dresden e. V.:s webbsida>Neumarkt [2009-
06-16]).111 

                                                      
110 På Landeshauptstadt Dredens webbsida framhävs staden som ekonomiskt och vetenskap-
ligt expansiv: ”Spektakulära framgångar för nybyggnation, konstant ekonomisk tillväxt, 
stigande omsättningssiffror och omfattande expansion hos de befintliga företagen, sjunkande 
arbetslöshetssiffror och en ökande köpkraft bevisar detta på ett lika imponerande sätt som de 
främsta placeringarna i alla nämnvärda näringslivsrankningar.” „Spektakuläre Ansiedlungser-
folge, konstantes Wirtschaftswachstum, steigende Umsatzzahlen und umfangreiche Erweite-
rungen ansässiger Unternehmen, sinkende Arbeitslosenzahlen und eine steigende Kaufkraft 
beweisen dies ebenso eindrucksvoll wie vordere Plätze in allen namhaften Wirtschaftsran-
kings.“ (Landeshauptstadt Dresdens webbsida>Wirtschaft und Wissenschaft>Wirtschafts- 
und Wissenschaftsstandort [2009-11-20]) 
111 Mit der 800-Jahrfeier der Stadt Dresden 2006 hat sich das Bild nun entscheidend gewan-
delt. Die Frauenkirche ist als Symbol der Versöhnung zwischen den Völkern wiederaufgebaut 
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I citatet ovan skapas en Dresden-identitet där den fysiska miljön och i syn-

nerhet byggnaderna spelar en central roll. Barockidentiteten görs till ett vär-

defullt kulturellt kapital, medan både nazitiden och DDR-tiden utelämnas. 

Den del av historien som beskrivs som en glansperiod kopplas till en önsk-

värd samtida utveckling av europeisk samexistens. Återskapandet av det 

gamla skrivs därmed även in i en flexibilitetsdiskurs, där dynamik och för-

änderlighet framstår som honnörsord (jfr Gustafsson 2002b och Sandberg 

2009:101ff). 

Mot bakgrund av detta är det föga förvånande att flera av intervjuperso-

nerna från Dresden konstaterar att de förändringar som följde med die Wen-

de har inneburit att Öst idag överglänser Väst vad gäller byggnader och inf-

rastruktur. Så här säger Marcus om förhållandet mellan Öst och Väst: 

Väst säger att det är Östs fel att det går så dåligt för Tyskland. Enligt min 
mening av den enkla anledningen att man startade ’Aufbau Ost’ (det ekono-
miska stödpaketet ‟uppbyggnad Öst‟). Man tog miljarder pengar för att bygga 
upp en infrastruktur i Öst, för att kunna behålla företag, för att rusta upp ga-
tunät, rusta upp elektriciteten, alla såna här saker, att man har ett elnät, ett 
gasnät, att allt detta fungerar. Och då, under den här tiden, hände ingenting i 
Väst. Och nu är det så att i Öst är allting nytt, allting fint, alla hus är nymåla-
de, allt ser bra ut. När du åker till Väst så ser det ut som det gjorde på DDR-
tiden, eller låt oss säga att det ser ut som det gjorde i DDR nittonhundrasjut-
tio. Och nu måste naturligtvis Väst byggas upp igen och nu säger Tyskland 
att vi inte har några pengar längre för det. Och den här konflikten, den kom-
mer alltid att finnas.112 

Marcus beskriver DDR som efterblivet på en rad områden som kan anses 

centrala i moderniteten. Aufbau Ost har inte bara rådit bot på denna efterbli-

venhet utan också lett till att Öst gått om Väst. Statsvetaren Laurence 

McFalls har, något polemiskt, hävdat att östtyskarna utan att någon märkt 

det, först efter die Wende lyckats realisera DDR-parollen: den Westen zu 

                                                                                                                             
und 2005 feierlich geweiht worden. Auch das kostbare Coselpalais strahlt im neuen Glanz. 
Um den zentralen Sakralbau Frauenkirche wachsen im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts 
zunächst sechs neue Stadtquartiere empor. Sie geben Dresden einerseits eine wertvolle Erin-
nerung an einstige barocke Identität zurück. Andererseits sind die neuen Quartiere auch Ze-
ugnisse einer sich dynamisch wandelnden Gegenwart mit einem optimistischen Ausblick in 
eine gemeinsame europäische Zukunft (Gesellschaft Historischer Neumarkt Dresden e. V.:s 
webbsida>Neumarkt [2009-06-16]). 
112 Der Westen sagt, der Osten ist daran schuld, dass es Deutschland so schlecht geht. Meiner 
Meinung nach aus dem ganz einfachen Grund, dass halt nach der Wende ‚Aufbau Ost‟ gestar-
tet wurde. Es wurden Milliarden Gelder dafür genommen um im Osten erst mal eine Infra-
struktur aufzubauen, um Betriebe halten zu können, um Straßennetze in Stand zu setzten, 
Elektrik in Stand zu setzten, alles solche Sachen, dass man ein Stromnetz hat, ein Gasnetz hat, 
dass das alles funktioniert. Und da, in der Zeit ist im Westen nichts passiert, so. Und jetzt ist 
es so, dass im Osten alles neu, alles schön ist, alle Häuser sind frisch gestrichen, alles sieht 
toll aus. Wenn du jetzt in den Westen fährst, sieht im Westen so aus wie es zur DDR-Zeiten, 
oder sagen wir mal, wie es neunzehnhundertsiebzig in der DDR aussah, ja. Und jetzt muss 
natürlich der Westen wieder aufgebaut werden, und jetzt sagt Deutschland, wir haben kein 
Geld mehr dafür, so. Und diesen, diesen Konflikt, die wird es immer geben. 
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überholen, ohne ihn einzuholen113 (2001:24). Tvärtemot partichefen och 

statsrådsordföranden Walter Ulbrichts interpretation av denna slogan, det vill 

säga att det socialistiska DDR skulle gå om den kapitalistiska världen utan 

att behöva gå igenom dess kanske mest smärtsamma fas, menar McFalls att 

östtyskarna är mer anpassade till det senkapitalistiska samhället än vad väst-

tyskarna är. På grund av den ”chockterapi” som enandet av Tyskland innebar 

för östtyskarna har de tvingats anpassa sig till en globaliserad ekonomi i 

högre utsträckning och i snabbare takt än andra. Marcus beskriver inte om-

vandlingen av Öst som en chockterapi, men väl som en snabb utveckling där 

Öst har kört om Väst, som i sin tur förpassats till DDR:s nivå. Det är alltså 

uppenbart att han förstår den fysiska omvandlingen av det före detta DDR 

som en positiv utveckling som utfallit till Östs fördel. 

Andrea, som kommer från en mindre stad i Brandenburg, ser omvand-

lingen ur ett annat perspektiv. Hon påpekar att invånarantalet i hennes hem-

stad har minskat från 17000 till 9000 efter die Wende. Den bild hon ger av 

utvecklingen skiljer sig därför markant från den som personer från Berlin 

eller Dresden ger, menar hon. 

Alltså, de här människorna i småstäderna i Brandenburg och Mecklenburg-
Vorpommern, jag tror att, jag vet inte hur det ser ut i Sachsen, där har jag inte 
varit i småstäderna efter die Wende, men den här infrastrukturen, som det 
sägs att det alltid investeras i, jag ser inget av det, att det byggs ut där. Kan-
ske säger sig människorna också att det inte lönar sig för alla ungdomar mi-
grerar verkligen, eller många. Och om de inte gör det, ja då sitter de frustre-
rade där i småstaden ute på någon bänk och super. Det är verkligen hemskt. 
Alltså, när jag är på besök hos mina föräldrar någon helg så ser man ofta 
ungdomar som helt enkelt super hejdlöst och sedan spyr på torget, och ha-
schar där, och pratar en helt vansinnig slang. Och det har inte något med den 
staden att göra som jag vuxit upp i och därför håller jag mig borta för att det 
gör mig så nedstämd. [---] Jag menar, alla måste leva med att byggnader som 
fanns där i din barndom försvinner därför att de förändras, men när en hel 
stad förändras så fullständigt…114 

                                                      
113 Att gå om Väst utan att komma ikapp densamma. 
114 Also, diese Leute in den Kleinstädten in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, ich 
denke Mal, ich weiß nicht wie es in Sachsen aussieht, da war ich jetzt nicht so in den Kleins-
tädten nach der Wende unterwegs, aber einfach diese Infrastruktur, in die angeblich immer 
investiert wird, ich sehe da nichts, dass da was ausgebaut wird. Vielleicht sagen die Leute sich 
auch, dass sich das nicht lohnt, weil die ganzen Jugendlichen wandern wirklich ab, oder viele. 
Und wenn die das nicht tun, ja dann sitzen sie frustriert da in der Kleinstadt auf irgendeine 
Bank draußen rum und besaufen sich. Das ist wirklich schlimm. Also, wenn ich mal zur Be-
such bei meinen Eltern bin am Wochenende sieht man dann ganz oft Jugendliche, die einfach 
total sich zuschütten und dann da auch auf dem Marktplatz kotzen, und da kiffen und eigent-
lich nur noch ein total bescheuertes Slang drauf haben. Und das hat halt mit der Stadt, in der 
ich aufgewachsen bin, überhaupt nichts mehr zu tun und deswegen halt ich mich halt fern, 
weil mich das total runterzieht. [---] Ich meine, jeder muss damit leben dass nach und nach 
irgendwelche Gebäude verschwinden, die in deiner Kindheit da waren, weil die sich verän-
dern, aber wenn sich dann halt auch so eine komplette Stadt total verändert... 
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I Andreas beskrivning står det senkapitalistiska samhällets avigsidor i fokus. 

I motsats till Marcus skildring har die Wende, enligt henne, inte inneburit en 

upprustning utan ett förfall. Det förfall som Andrea skildrar omfattar inte 

bara försvunna byggnader eller bristande investeringar i infrastruktur utan 

framförallt omvandlingens demografiska och sociala konsekvenser. De 

människor som Andrea skulle kunna identifiera sig med har, i likhet med 

henne själv, flyttat ifrån sin hemstad. Kvar finns en restprodukt, en form av 

icke-subjekt, som inte har några framtidsperspektiv och som inte vet hur 

man bör uppföra sig. Andrea ger uttryck för en tydlig diskontinuitet och 

disidentifikation i förhållande till sin forna hemstad. Den uppvisar inga som 

helst likheter med den stad i vilken hon själv upplevt en lycklig barndom (se 

kapitel 2). Den skiljelinje hon drar mellan storstad och småstad, tycks vara 

vanligt förekommande i en senmodern och postsocialistisk kontext. Katarzy-

na Wolanik Boström (2005) och Zala Volčič (2005) har i sina intervjuer med 

polacker respektive serber på 2000-talet båda återfunnit denna dikotomise-

ring, där landsbygden utgör det markerade i förhållande till den omarkerade 

storstaden. Människorna på landsbygden och i småstäderna blir till interna 

Andra, gentemot vilka de som kommer från storstaden eller har flyttat dit 

kan distansera sig. På så vis positionerar de sig som personer som hänger 

med i utvecklingen, till skillnad från de Andra som drabbats av stagnation 

och tillbakagång. Andrea tillägger dessutom att jag av henne får en bild från 

någon som ”nästan kommer från Polen”. Därmed har hon också gjort en Öst-

Öst-distinktion. Denna innebär att ju längre österut en plats befinner sig, 

desto mer drabbad eller avvikande är den. 

Den fysiska miljöns nära koppling till det sociala livet återkommer i flera 

intervjuer. Så berättar till exempel Jana hur de lekplatser som under DDR-

tiden varit fulla av liv förföll och övergavs efter die Wende. Tanja beskriver 

hur hennes umgängeskrets upplöstes då ett av Östberlins mest populära dis-

kotek fick stänga därför att en bank som kunde betala högre hyra skulle 

överta lokalen. Inge kommer från Hoyerswerda, som till största delen bygg-

des som bostäder för arbetarna vid brunkolsbrotten. Efter 1990 har brunkols-

brytningen och kraftverksproduktionen reducerats och effektiviserats så att 

den bara omsätter en bråkdel av de arbetare för vilka lägenheterna byggdes. 

Inge berättar att varje gång hon besöker denna del av Tyskland så har ytterli-

gare ett hus rivits, däribland hennes barndomshem. Då arbetarna inte längre 

är behövda blir de tomma husen till ett problem som löses genom att de eli-

mineras, en process som pietetsfullt kallas för Rückbau – tillbakabyggande. 

Genom att byta ut ordet riva, som kan ha negativa konnotationer, mot tillba-

kabyggande framstår processen som en del av ett framstegsprojekt. För Inge 

utgör denna Rückbau dock inte bara en fysisk omdaning av hennes hemort 

utan den blir också en smärtsamt konkret bekräftelse på förlusten av en arbe-

taridentitet och det liv hon förknippar med den. Här finns således en tydlig 

dialektik, där människorna formar och definierar de platser de befolkar sam-
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tidigt som platserna formar och definierar de människor som inkluderas i 

dem eller exkluderas från dem. 

Jürgen, som är uppvuxen i en by i Mecklenburg ger ytterligare en annan 

beskrivning av förändringarna efter die Wende. Han betonar upprepade 

gånger att han är ett barn från landet (ein Dorfkind) och att det har präglat 

hans upplevelse av die Wende.  

Och det är naturligtvis något helt annat om jag upplever die Wende i Berlin, 
där saker förändrades från en dag till en annan. Här förändrades ingenting. 
Jag gick trots allt fortfarande till samma bagare, det var fortfarande samma 
frallor. Dem åt vi ännu tre, fyra år senare. Alltså, det enda som kom fort hit 
var naturligtvis bilarna. Jag menar bilarna kom ju med en gång. Västbil fick 
alla köra, inom citationstecken. Så är det, men annars gick allt mycket lång-
samt här uppe, om jag säger så. Mecklenburg är ju ändå här uppe, efter oss 
kommer Östersjön, och sen kommer ni (skratt). [---] Alltså, som sagt, stad – 
land är naturligtvis en stor skillnad, det måste jag säga, va. Alltså, berlinarna 
har säkert upplevt det annorlunda. De marscherade över och fann där en helt 
annan värld. Och som sagt, vi hade ju senare TV:n, ja, via TV:n kom det ju 
över lite vad som hände där borta, i Västdelen, men annars. Allt det här kom 
väldigt långsamt här och det är inte alls så dumt. Det måste ju inte vara ett 
sånt här radikalt brott från en dag till en annan. Det är mycket bra så här. Sä-
kert är det också bra för de äldre, för att de ska kunna vänja sig, alltså det kan 
jag i alla fall tänka mig.115 

Jürgen sjunger långsamhetens lov och denna långsamhet blir ett kännetecken 

för landsbygden i allmänhet och för Mecklenburg i synnerhet. Hans uttalan-

de att ”här förändrades ingenting” står i skarp kontrast mot de flesta inter-

vjupersoners beskrivningar av de drastiska omvälvningarna. Förutom att 

bagaren och frallorna var desamma skildrar han också hur den större grann-

orten visserligen fick en Aldi-butik (västtysk livsmedelskedja), men att de 

gamla Konsumbutikerna ändå fanns kvar. Med humoristisk underton beskri-

ver han att polisen på orten var densamme men i ny uniform och att han 

skulle springa om han fick syn på honom nu som då. Genom att positionera 

                                                      
115 Und das ist natürlich ganz was anderes, ob ich jetzt die Wende in Berlin miterlebe, wo ja 
sich von heute auf morgen gleich was geändert hat. Hier hat sich gar nichts geändert. Ich bin 
trotzdem noch zu dem gleichen Bäcker gegangen, die Brötchen waren immer noch die glei-
chen. Die haben wir auch noch drei, vier Jahre danach gegessen. Also, das einzige was hier 
natürlich schnell war, waren die Autos. Ich meine Autos sind natürlich gleich da gewesen. 
Westwagen durfte ja jeder fahren, in Anführungsstrichen jetzt mal. Es ist halt so, aber ansons-
ten, das alles ging sehr, sehr schleppend hier oben sage ich jetzt mal so. Mecklenburg ist 
sowieso hier oben, nach uns die Ostsee, und dann kommt ihr (Lachen). [---] Also, wie gesagt 
Stadt – Dorf ist natürlich ein großer Unterschied, muss ich sagen, ne. Also, die Berliner wer-
den es garantiert anders erlebt haben. Die sind denn da rübermarschiert und haben natürlich 
eine ganz andere Welt vorgefunden ne. Und wie gesagt, wir hatten ja nachher das Fernsehen, 
ja da kam ein bisschen was mit rüber durch das Fernsehen also was da drüben, also im West-
teil, da abgelaufen ist aber sonst. Das kam hier alles ganz schleppend an und das ist auch gar 
nicht so schlecht. Es muss ja nicht von heute auf morgen so ein radikaler Schnitt sein. Das ist 
schon ganz gut so. Wahrscheinlich auch ganz gut für die Alten, um sich dran zu gewöhnen, 
also, kann ich mich jedenfalls so vorstellen. 
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sig som mecklenburgare snarare än som östtysk lyckas Jürgen ändå undvika 

positionen som bakåtsträvande Ossi som är mot förändringar eller vill ha 

DDR tillbaka. Han ifrågasätter också bilden av att alla unga människor som 

har en ambition i livet flyttar från den östtyska provinsen. Istället hävdar han 

att det är ”de som inte vet vad de ska ta sig till” som flyttar till Berlin. Här 

framträder bilden av en landsbygdspersonlighet som tar livet med ro, men 

som också reder sig själv. Intervjupersonerna skildrar således tiden efter die 

Wende som präglad av diskontinuitet, men också, som i Jürgens fall, av kon-

tinuitet. Även hans berättelse relateras dock till en förväntad eller normalise-

rad östtysk diskontinuitet, där mecklenburgarna utgör ett undantag. 

Det finns ytterligare en form av (dis)kontinuitetsberättelser i materialet. 

Dessa handlar om intervjupersonernas mor- och farföräldrar. Medan föräld-

ragenerationen beskrivs som helt präglade av DDR eftersom de inte haft 

möjlighet att uppleva något annat, utgör den äldre generationen en förbin-

dande länk till tiden före DDR. Mor- och farföräldrarnas upplevelser av om-

välvningarna återges dock med väldigt olika förtecken. Ute berättar att hen-

nes mormor/farmor inte upplevde någon eufori i samband med die Wende. 

Hon kom till DDR som flykting från det före detta Västpreussen i samband 

med andra världskriget. Enligt Ute hade hon sitt första trygga hem i DDR 

och kände sig säker innanför dess gränser. Omvälvningarna gjorde henne 

ångestfylld och hon var orolig för att det skulle bli som vid tiden före DDR 

och att någon ”elak från Väst” skulle komma och ta hennes hem. Skildringen 

är mycket intressant då den upprättar en mycket stark förbindelselänk mellan 

DDR som stat och det egna hemmet i form av en lägenhet. Nationen och 

lägenheten som en trygg plats går in i varandra. De båda platserna, i den mån 

man kan skilja dem åt, kommer också att upplösas samtidigt. Ute berättar 

nämligen att mor/farmoderns farhågor besannades när en tidigare ägare hade 

rätt att göra anspråk på huset i och med DDR:s upplösning. Hennes mor-

mor/farmor tvingades till slut att flytta från den lägenhet där hon levt i över 

trettio år. Kontinuiteten, så som den upplevdes av mor/farmodern, upprättas 

mellan det förenade, kapitalistiska Tyskland och det världskrig och de flyk-

tingströmmar som orsakats av Nazityskland. Denna berättelse står i skarp 

kontrast mot en mer gängse diskurs där både DDR och Nazityskland definie-

ras som totalitära i kontrast till ett demokratiskt BRD (se Jarausch & Geyer 

2003:11). Ute lyfter istället fram likheter mellan Nazitiden och tiden för 

Tysklands enande, som hon menar båda var förknippade med kaos och li-

dande. 

Stephan kommer som nämnts från Karl-Marx-Stadt, numera Chemnitz. 

Namnbytet får intressanta konsekvenser för hans retrospektiva självpresenta-

tion då han vid upprepade tillfällen stannar upp och tänker efter vilket namn 

han ska använda för att det ska bli korrekt. När han talar om sin barndoms-

stad säger han Karl-Marx-Stadt, medan han talar om Chemnitz när det gäller 

tiden efter die Wende. Det är när han talar om övergångstiden som tveksam-

heterna uppstår. Detta får mig att ställa frågan: 
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Sofi: Vad heter staden för dig nu? 

Stephan: Chemnitz, helt klart, men det var svårt därför att som barn hade jag 
lärt känna den som Karl-Marx-Stadt. Och när man lär känna den som Karl-
Marx-Stadt så förbinder man det inte med (med betoning) Karl Marx, staden, 
alltså staden uppkallad efter Karl Marx utan det är ett namn. Som Uschi. Det 
är Karl-Marx-Stadt och som barn visste man inte vad det har med Karl Marx 
att göra utan man uttalade det på saxiska. Det var Kamakschtadt, så, ett namn 
i sig självt. Och efter die Wende, då den döptes om, undvek jag delvis att säga 
Chemnitz därför att jag tyckte att det var så konstigt. Och därför sa jag bara: 
‟Här i staden‟ eller ‟Här hos oss‟ och det minns jag fortfarande. Och min 
mormor och farmor och gammelmormor/gammelfarmor tyckte naturligtvis 
att det var mycket lätt att säga det. Alltså, de hade varit med om den här ty-
pen av förändringar ofta. För dem var det självklart att den hette så igen.116 

Platsen är densamma, men benämningen har förändrats och denna ombe-

nämning skapar ett extra tydligt då och nu i Stephans berättelse. Hans långa 

utläggning om sitt förhållande till det som han upplever som det ursprungli-

ga namnet tolkar jag som ett försök att hävda dess normalitet. Han försöker 

att avpolitisera namnet Karl-Marx-Stadt genom att koppla det till den speci-

fika plats han själv är uppvuxen på, snarare än till den politiskt laddade per-

sonen. Den saxiska dialekten suddar ytterligare ut kopplingen till Marx. Me-

dan han själv hade svårt att förbinda det nya namnet med ”sin” stad beskri-

ver han en upplevelse av kontinuitet hos den äldre generationen. Denna ut-

görs dels av att de var vana vid förändringar, till skillnad från Stephan som 

bara hade upplevt DDR, dels av att de redan kände staden som Chemnitz. 

Den självklarhet med vilken de återupptar namnet förpassar DDR-tiden till 

en historisk parentes. Både hos Ute och hos Stephan får de äldre generatio-

nerna stå för en kontinuitet som sträcker sig längre tillbaka än DDR-tiden. 

Det sker dock med helt olika förtecken. Medan Utes mormor/farmor upplev-

de normalitet under DDR-tiden uppfattar Stephans släktingar tiden före och 

efter som normaltillståndet. 

                                                      
116 Sofi: Wie heißt die Stadt für dich jetzt? 
Stephan: Chemnitz, eindeutig, aber es war schwer, weil als Kind habe ich das als Karl-
Marxstadt kennen gelernt. Und wenn man das so kennen lernt als Karl-Marxstadt dann ver-
bindet man dass auch nicht mit (mit Betonung) Karl Marx, die Stadt, also die Stadt nach Karl 
Marx, sondern das ist ein Name. Wie Uschi. Das ist Karl-Marxstadt und als Kind wusste man 
nicht, was das mit Karl Marx zu tun hat, sondern man hat das auf Sächsisch ausgesprochen. 
Das war Kamakschtadt, so, ein Name an sich. Und ich habe nach der Wende, als das umbe-
nannt wurde, teilweise vermieden Chemnitz zu sagen, weil mir das komisch vorkam. Und 
deswegen habe ich einfach nur gesagt: ‚Hier in der Stadt‟ oder ‚Hier bei uns‟, und das weiß 
ich noch. Und meine Oma und meine Großmutter und so Urgrossmutter fiel das natürlich 
ganz leicht das zu sagen. Also, denen waren Veränderungen dieser Art schon ganz oft vorge-
kommen. Das war für die natürlich selbstverständlich, dass es jetzt wieder so hieß. 
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Ostalgiska föremål 

Det är inte bara städer och gator som bytt namn efter die Wende. Även var-

dagliga föremål har fått nya benämningar. Steffi berättar att man fortfarande 

kan avgöra vem som är öst- och vem som är västtysk eftersom de använder 

olika utryck för samma sak. 

Steffi: Det är helt enkelt såna här talesätt, eller som ‟Plastik‟ och ‟Plaste‟ 
(plast). Vi sa alltid Plaste. Sedan die Wende heter det Plastik. Eller här: Met-
rev, det hette hos oss ‟Nylon‟ och nu heter det ‟Perlo‟. Såna saker, där du helt 
enkelt märker på folk. Eller helt extrema Ossis säger ju fortfarande ‟Dede-
ron‟. Det är ett mycket gammalt begrepp för det. Allt är samma sak, samma 
material, men på sånt märks det. Och om ordet fortfarande slinker ur någon, 
då. Eller som min väninna till exempel från Hannover [---], hon studerade 
farmaci och var i laboratoriet och hade just sin första månad, och hon kom ju 
också härifrån, och höll på och grejade där. Och alla höll på och arbetade och 
hon hade smutsat ner något och sa så här: ‟Är det någon som har Fit?‟ Och 
hon berättade att det blev helt stilla och alla såhär schuuu (vrider på huvudet). 
Därför att, vet du vad det är, Fit? 

Sofi: Nej 

Steffi: Fit är diskmedel och det säger man i Öst. Nu finns det tusen diskme-
del. Nu säger man för det mesta Spüli (förkortning för Spülmittel), det säger 
ju de flesta och barnen säger Spüli. Aldrig hos oss, utan det heter fortfarande 
Fit, för hos oss fanns ju bara Fit. Det var den här gröna lösningen och den 
hette Fit. Och det var, det räckte också, ett diskmedel räcker ju. (skrattande) 
Och hon berättade: ‟Och bingo. Jag hade outat mig.‟ Och hon menade, alla 
visste: ‟Aha, hon kommer från Öst.‟117 

Ombenämningen skapar en tydlig diskontinuitet genom upprättande av då 

och nu. På DDR-tiden hette föremålen en sak, nu heter de något annat. På 

                                                      
117 Steffi: Das sind einfach so Redewendungen halt, oder wie ‚Plastik‟ und ‚Plaste‟. Wir ha-
ben immer Plaste gesagt. Jetzt seit der Wende heißt das Plastik. Oder hier: Angelsehne, das 
hieß bei uns ‚Nylon‟, und jetzt ist das ‚Perlo‟. So Sachen halt wo du einfach merkst so an 
Leuten so oder. Oder ganz dollen Ossis sagen ja noch ‚Dederon‟. Das ist ein ganz alter Be-
griff dafür. Das ist alles das Gleiche, das gleiche Material, aber an so was merkst du halt. Und 
wenn jemandem das Wort noch ausrutscht so, dann. Oder wie meine Freundin zum Beispiel 
aus Hannover [---], die hatte Pharmazie studiert und war halt im Labor und sie war gerade so, 
erster Monat und kam ja auch von hier und hat da rumgewurstelt und hat dann halt, alle waren 
am Arbeiten und sie hat irgendwie da was dreckig gemacht und, und meinte mal so: ‚Hat mal 
jemand Fit?‟ Und sie meinte das war Ruhe, und alle so schuu (dreht den Kopf) weil, weiß du 
was das ist, Fit? 
Sofi: Ne 
Steffi: Fit ist Spülmittel und das sagt man im Osten. Es gibt jetzt tausend Spülmittel. Jetzt sagt 
man Spüli meist, sagen ja die meisten und die Kinder sagen Spüli. Wird bei uns nie, sondern 
das heißt immer noch Fit, weil bei uns gab es ja nur Fit. Das war einmal diese grüne Lösung 
und das hieß Fit. Und das war, das reichte auch, ein Spülmittel reicht ja auch. (lachend) Und 
sie meinte: ‚Und Bingo. Ich war geoutet‟. Und sie hat gemeint, alle wussten: ‚Aha, die kommt 
aus dem Osten‟. 
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vissa platser och bland vissa människor tycks det fortfarande vara okej att 

använda de gamla begreppen. Då man, såsom Steffis väninna, befinner sig i 

före detta Västtyskland framstår det dock som problematiskt. De olika be-

greppen för samma sak skapar därmed ett ”vi” och ”de”, där man kan kate-

gorisera människor utifrån vilka ord de använder. Lingvistisk forskning 

kring uppfattningar om språkbruk i Öst och Väst efter Tysklands enande har 

visat att vissa ord och uttryck klassificeras som typiskt östtyska, men att 

även uttalsskillnader som skulle kunna uppfattas som olika tyska dialekter 

istället sorteras in i en Öst-Väst-dikotomi. Detta gäller särskilt den saxiska 

dialekten, men även i viss mån den thüringska och Berlindialekten (Stickel 

2000:23). Att Steffi använder begreppet att ”outa sig” tyder på en tydlig 

asymmetri, där det omarkerade begreppet Spüli är normalt medan Fit är 

markerat. Den som använder det blir då också markerad och, enligt Steffis 

berättelse, stigmatiserad. Övertagandet av de västtyska normerna gäller även 

på det språkliga området, vilket har lett till att många östtyskar har anpassat 

sig till det nya språkbruket för att passera som omarkerad (Reiher & Bau-

mann 2000:11). Det är således svårt att kategorisera en människa som säger 

Spüli, då denne kan vara såväl öst- som västtysk, medan den som säger Fit 

framstår som entydigt östtysk. 

Det finns ytterligare en implikation av att den materiella världen trans-

formerats på ett så omfattande sätt som återkommer i materialet. Flera inter-

vjupersoner berättar att det är svårt att minnas sin barndom eller att relatera 

till den i vardagen då det inte finns så många fysiska saker att hänga upp sina 

minnen på. Jag har tematiserat detta redan då det gäller Andrea, som menar 

att hon inte upplever sin barndomsstad då hon hälsar på hos sina föräldrar 

utan en helt annan stad. Under intervjun med Melanie frågar jag henne om 

hennes förhållande till de fiktiva skildringar som finns av DDR och die 

Wende. I likhet med flera andra intervjupersoner nämner hon filmen Sonne-

nallee, som skildrar 1970-talets Berlin ur en ung mans perspektiv. Filmens 

styrka är, menar Melanie, att den återger det vardagliga livet i DDR på ett 

bra sätt. Hon utvecklar: 

Saker som fanns i min barndom, de finns inte längre. De är borta.  Som de 
här kioskerna [som förekommer i filmen]. Eller så finns det också de här sa-
gofilmerna, (fnissande) som man såg i Öst. Men såna här saker, som syssel-
satte en som barn, de finns inte längre, alltså. Och jag vet inte om det [är så] 
för västtyskar, ingen aning, ‟Sesamstraße‟ (barnprogram) finns fortfarande 
och ‟Lego‟ också. Alltså, det är visserligen inte ett så fruktansvärt avgörande 
faktum, men det är, det är, i den filmen la jag märke till det. Och man kunde 
tala om det. Det var väldigt fint.118 

                                                      
118 Dinge, die es in meiner Kindheit gegeben hat, die gibt es heute nicht mehr. Sie sind ver-
schwunden. Eben sind es die Kioske. Oder es gibt noch die Märchenfilme, (kichernd) die man 
im Osten angeguckt hat. Aber so Sachen die einen halt als Kind beschäftigt haben, die sind 
nicht mehr da also, so. Und ich weiß nicht, ob das für Westdeutsche, keine Ahnung, ‚Sesam-
straße‟ gibt es immer noch und ‚Lego‟ auch noch. Also, das ist zwar jetzt nicht so eine wahn-
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Enligt Melanie är det först när hon ser rekonstruktioner av DDR visualiseras 

på vita duken som hon blir fullt medveten om att den miljö hon växte upp i 

inte längre finns materialiserad runt omkring henne. Att se filmen och att 

diskutera den med andra östtyskar skapar en gemenskap som bygger på de 

gemensamma erfarenheterna av denna materiella värld, men kanske i ännu 

högre utsträckning på erfarenheten av att ha förlorat densamma. På motsva-

rande sätt konstrueras västtyskarna som grupp när Melanie kontrasterar den 

östtyska upplevelsen mot västtyskarnas antagna upplevelse av kontinuitet, 

eftersom deras materiella värld inte har förändrats i samma utsträckning. 

Franz berättar att den förskola han gick i som barn inte finns kvar längre, då 

den rivits till förmån för stadsförvaltningens lokaler. Liksom Melanie säger 

han att det visserligen inte är så farligt, att han inte känner sig betryckt på 

grund av detta, men att det innebär att ”man har inte den här direkta tillgång-

en till barndomen längre”. Det är intressant att de båda först berättar hur 

saker försvunnit ur deras liv för att sedan poängtera att det inte är så allvar-

ligt. Jag tolkar detta som ett sätt att framställa sig som en person som är flex-

ibel och som inte längtar tillbaka till DDR-tiden. Att östtyskarna längtar 

tillbaka till ett bättre förr är en tung diskurs som finns närvarande under fler-

talet intervjuer. De intervjuade undviker på olika sätt att hamna i detta fack. 

Samtidigt vill de synliggöra det specifika i att vara född i DDR och därmed 

ha förlorat tillgången till den världen. De har migrerat utan att behöva för-

flytta sig och kan inte återvända ens om de skulle vilja (vilket de ofta poäng-

terar att de inte vill). 

Under 1990-talet har marknaden översvämmats av en allt större våg av 

varor som ofta marknadsförs som östprodukter, eftersom de härstammar från 

DDR-tiden (Ahbe 2005, Berdahl 1999b). Det rör sig om allt från livsmedel 

till inredning, böcker och film. Dessa varor och konsumtionen av dem har 

setts som ett uttryck för Ostalgie. Som jag beskrivit tidigare är Ostalgie-

begreppet laddat eftersom det ofta förknippas med en längtan tillbaka till ett 

bättre ”förr”. Att vara ”ostalgisk” är således något helt annat än att blicka 

tillbaka i största allmänhet. Det är att framhäva den icke (önskvärda) tyska 

historien (jfr Jarausch & Geyer 2003). Vilka delar av det förflutna som bör 

artikuleras, och med vilka förtecken, blir därmed till en politiskt laddad för-

handlingsfråga. Etnologen Ina Merkel menar dock att östtyskar i dagens 

Tyskland inte längtar tillbaka till eller identifierar sig med det politiska sy-

stemet i DDR. Ostalgie är därför inte att betrakta som nostalgi i bokstavlig 

bemärkelse. 

Instead of a nostalgic culture of remembrance, it is about East Germans in-
sisting on their specific identity. Thus they declare themselves implicitly as 
an oppressed, even „colonial‟ part of German culture. Ostalgia is ascriptive 
and serves the labelling of identity politics of East Germans. It is a term that 

                                                                                                                             
sinnig weltbewegende Tatsache, aber das ist, das ist, in dem Film ist mir das aufgefallen, ja. 
Und darüber konnte man dann sprechen. Das war ganz schön. 
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classifies certain strategies by East Germans in the lifeworld as backward 
looking and inadequate, ranging from the cultural critique of transformation 
to West German hegemony in all aspects of economic and political and aca-
demic life (Merkel 2006:252). 

Ostalgie-begreppet är således tvetydigt i den bemärkelsen att det både kan 

känneteckna en identitetspolitisk reaktion på Västs hegemoni, samtidigt som 

det i sig kan ses som en hegemonisk intervention genom att det definierar 

vissa kulturella uttryck som inadekvata. 

Den form av Ostalgie som har med föremål att göra framställs som 

oproblematisk av de flesta intervjupersoner. De beskriver ofta östprodukter-

na som konforma när de befinner sig i sin ”rätta” miljö i DDR, men som 

rariteter i det västerländska konsumtionssamhället. Så här säger Franz: 

För många människor har Ostalgie med konsumtion att göra, vilket jag tycker 
är väldigt lustigt. Alltså mina föräldrar har ett fritidshus och vi har väldigt 
gamla äggkoppar. Jag vet inte om du känner till dem. I Öst hade varenda fa-
milj en sån äggkopp, tror jag. Det var såna här plasthönor i lila, alltså i såna 
här skrikiga färger, lila och gul och grön och allt möjligt. Och det finns folk 
som är helt galna i dessa äggkoppar och när du har dem på besök, det är Os-
talgie. Då har de en känsla av att nu äter vi frukost vid ett östfrukostbord eller 
så. Det är en angenäm känsla av Ostalgie, tycker jag. [---] Som sagt, jag tror 
inte att det beror på att det var Öst utan på att det var den tiden och att det var 
modernt då. Och att det av en tillfällighet var just Öst är så att säga bara 
pricken över i, för på så vis kan man avgränsa sig mot andra människor och 
säga: ‟Ni har det, men titta här! Vi har saker som är ännu mer sällsynta. De 
försvann för länge sen‟.119 

Ostalgie i betydelsen att konsumera vissa produkter tycker Franz är lustigt. 

Det är dock inte han själv utan de människor som kommer på besök till lant-

stället som gläder sig åt att äta vid ett ”östfrukostbord”. Men han tar inte 

direkt avstånd från dem som är ”galna i dessa äggkoppar” utan betecknar det 

som en angenäm känsla av Ostalgie. Strax därefter menar han dock att detta 

egentligen inte har något med Öst att göra. Att uppskatta färgglada plastägg-

koppar i form av hönor handlar inte om att sörja DDR, enligt Franz, utan om 

att man gillar sjuttiotalet. 

                                                      
119 Es gibt ganz viele Leute, für die Ostalgie was ist, was mit dem Konsum zu tun hat, was ich 
dann noch sehr lustig finde. Also, meine Eltern haben ein Wochenendgrundstück und wir 
haben ganz alte Eierbecher. Ich weiß nicht, ob du die kennst, im Osten hatte glaube ich jeder 
Familie so ein Eierbecher, das waren so Hühner, so Plastikhühner, im lila, also in so schrillen 
Farben, lila und gelb und grün und irgendwie was. Und es gibt Leute, die sind ganz wild auf 
diesen Becher und wenn du die zur Besuch hast, das ist dann so Ostalgie. Dann haben die so 
ein Gefühl, wir essen jetzt an so einem Ostfrühstückstisch irgendwie Frühstück oder so. Das 
finde ich ist ein angenehmes Gefühl von Ostalgie. [---] Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das 
daran liegt, dass das Osten war sondern einfach, dass es die Zeit war und dass es da modern 
war und dass es nur zufällig gerade Osten war ist so zu sagen noch das I-Tüpfelchen, weil da 
kann man sich so zu sagen absetzen gegenüber anderen Leuten und sagen ‚Ihr habt das, aber 
guck mal, wir haben hier noch Sachen, die noch seltener sind. Die gibt es lange nicht mehr‟.  
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DDR-äggkoppar i nyproduktion. Foto: Sofi Gerber 

I dagens konsumtionssamhälle blir föremål från DDR extra exotiska i den 

allmänna sjuttiotalsvågen därför att de är mer sällsynta. Å ena sidan har de 

avladdats i sin egenskap av DDR-föremål och kan användas som markörer i 

det senmoderna samhällets lek med och konsumtion av identiteter (jfr Gus-

tafsson 2002a). Å andra sidan är det just deras laddning som DDR-föremål 

som gör dem exotiska, eller med Franz ord till ”pricken över i”. Gästerna på 

lantstället har ju inte känslan av att äta frukost vid ett sjuttiotalsbord utan vid 

ett ”östfrukostbord”. Föremålens koppling till Öst visar sig också i Franz val 

av pronomen. Äggkopparna antas inte kunna förvärvas som markörer av 

vem som helst. De har redan en ägare, nämligen östtyskarna: ”vi har något 

som är ännu mer sällsynt”. 

Andrea ger också uttryck för denna exklusivitet i förhållande till DDR:s 

materiella värld. Hon berättar att hon och hennes vänner ibland tittar i böcker 

om så kallad ”socialistisk enhetsdesign”, där DDR-produkter finns avbilda-

de120. 

Eller att bläddra någon timme i en sån här illustrerad bok med DDR-
produkter och så: ‟Åh ja, den där känner jag till‟, och ‟den hade jag också‟. 
‟Vi hade också såna, men hos oss var de orange‟. Alltså det fanns ju inte så 
många olika sorters porslin eller plastkoppar. Egentligen känner ju nästan alla 
som vuxit upp i DDR till äggkopparna av plast med hönor, eller de ovala. 
Alltså det känner alla till och alla säger: ‟Vi hade dem‟. Och den andra säger: 

                                                      
120 Se t.ex. Bretsch, Hedler & Dietz. 1990. SED. Schöne Einheitsdesign. Köln: Benedikt Ta-
schen Verlag 
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‟Nej, vi hade de där‟. Alltså det kan en BRD-människa egentligen överhu-
vudtaget inte föreställa sig, att alla hade nästan samma saker i köksskåpen.121 

Redan förekomsten av den här typen av böcker – ibland är texten inte bara 

på tyska utan även på franska och engelska – visar att produkter från DDR 

trots, eller kanske snarare just på grund av, sin dåvarande konformitet ses 

som exotiska idag. Det faktum att alla i DDR hade i princip ”samma saker i 

köksskåpen” i kombination med att dessa saker nu är nästan helt försvunna 

utgör en möjlig förbindande länk mellan dem som kommer från DDR. En 

västtysk, eller till och med en fransk- eller engelsktalande person kan läsa 

boken, men de kan, enligt Andrea, aldrig uppleva det som hon beskriver som 

igenkänning och samhörighet. Andrea exkluderar västtyskarna explicit när 

hon konstaterar att ”det kan en BRD-människa egentligen överhuvudtaget 

inte föreställa sig”. På så vis artikulerar hon ett specifikt DDR-ursprung som 

både bygger på relationen till DDR-produkterna i sig och på att de omfattade 

i princip hela DDR:s befolkning (jfr Betts 2000:754). 

Konsumtion av massproducerade varor har varit ett utmärkande drag för 

moderniteten även i Väst, men dessa föremål skiljer sig ur dagens perspektiv 

från de östtyska. Det är genom att de senare markeras som östtyska och ge-

nom att de knyts till en stat som inte längre finns som de erhåller sin autenti-

citet och särskilda förmåga att förbinda östtyskar med varandra. De DDR-

föremål som överlevt, eller återuppstått, i det förenade Tyskland har laddats 

om i den nya kontexten. Samhällsvetaren Thomas Ahbe har beskrivit hur 

kommunikationen kring varor från Öst och Väst har bytt förtecken under 

1990-talet: 

Det en gång så efterlängtade varuutbudet från Väst, som beundrades som raf-
finerat i sin smak och variationsrikedom, avfärdades nu som ‟enhetssmak‟, 
medan en avkomling från DDR:s produktlandskap, som tidigare kritiserats 
som enformigt och bristfälligt, betraktades som något särskilt och märkvär-
digt (Ahbe 2005:47, min övers.).122 

De östtyska produkterna uppgraderas således, men en förutsättning för denna 

revitalisering är samtidigt att de blir till symboler för en tid och en plats som 

inte längre finns. När östprodukterna blir till anakronismer i det samtida 

                                                      
121 Oder mal eben eine Stunde in so einem Bildband mit DDR-Produkten blättern und dann 
‚Ah ja das kenne ich.‟ und ‚das hatte ich auch‟. ‚Wir hatten das auch aber bei uns waren die in 
orange‟ so. Also, es gab ja wenig verschiedenartige Geschirre oder Plastikbecher. Eigentlich 
kennt fast jeder, der in der DDR aufgewachsen ist, die Eierbecher aus Plaste mit den Hühnern 
oder halt oval. Also, das kennt jeder und jeder sagt dazu ‚wir hatten die‟ und der andere so ‚ne 
wir hatten die‟. Also, das kann sich eigentlich ein BRD-Mensch gar nicht vorstellen, dass 
jeder eigentlich fast das gleiche im Schrank hatte in der Küche. 
122 Die einst so ersehnte und in ihrem Geschmack als raffiniert und variantenreich bewunderte 
Produktvielfalt des Westens wurde nun als „Einheitsgeschmack” abgetan, während einem 
Abkömmling der einst als eintönig und minderwertig kritisierten Produktlandschaft der DDR 
etwas Besonderes und Bemerkenswertes zugeschrieben wurde (Ahbe 2005:47). 
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produktlandskapet bidrar de till att bekräfta att Öst är en avslutad epok. Stef-

fi, som är yrkesverksam i design- och inredningsbranschen, berättar att hon 

tillhör dem som gillar att hitta föremål från Öst på loppmarknader. 

Det gillar man ju skarpt, när man ser något på loppmarknaden, alltså i alla 
fall jag, och många av mina vänner också, lampor från Öst. Man säger: ‟Åh, 
Öst, totalt!‟ Eller några äggkoppar. [---] För det fanns helt enkelt, alltså när 
du gick på glasscafé så visste du precis i vilka skålar du skulle få det serverat. 
Alltså det var några speciella glass-skålar. De fanns här och de fanns på nästa 
glasscafé också. Eller såna äggkoppar. Det fanns alltid en höna på och så. Det 
fanns alltid några specialiteter, som numera är rariteter, som du helt enkelt 
inte får tag på längre. Likadant med inredningsprylar. Det är Ostalgie. ‟Helt 
östigt‟ (‟Voll ostig’) säger man ju när man kommer hem till folk som inte 
lägger så stor vikt vid inredning och så. (skrattande) Det är som en tidsresa 
när du kommer hem till dem och slår dig ner där.123 

För Steffi har dessa föremål inte bara en anknytning till Öst, de är ”totalt 

Öst”. De får sin laddning genom att knytas till en annan, försvunnen tid. 

Vardagliga föremål, såsom lampor och glassbägare, som tidigare fanns i 

likadana upplagor överallt, har därför nu blivit ”rariteter”. Med tanke på att 

de färgglada äggkopparna som ser ut som hönor anges som exempel i alla 

citaten ovan, kan man tänka sig att dessa inte bara blivit rariteter utan snarare 

en symbol för ett icke-existerande DDR. Att ha samma inredning som på 

DDR-tiden är, enligt Steffi, voll ostig – helt östigt. När Öst objektifieras 

genom att förläggas till ett historiskt då blir det möjligt att använda det som 

en identitetsmarkör. Denna markör kan framhållas som något som förbinder 

östtyskar med varandra, det vill säga som uttryck för en kollektiv identitet, 

men den kan också användas som en individualitetsmarkör i förhållande till 

västerländsk mainstream. Om användandet av föremål från Öst inte framstår 

som ett medvetet val utan som en kontinuitet från DDR-tiden, som i Steffis 

exempel med östinredning, riskerar föremålens anakronism att smitta av sig 

på dess ägare, så att de själva framstår som relikter från en svunnen tid. 

Georg har en annan inställning till föremål som härstammar från DDR. 

Han menar att de inte längre har något med Öst att göra och avfärdar Ostal-

gie som Marketing-Westspruch-Scheiße (ung. marknadsförings-

västbegrepps-skit). 

                                                      
123 Da ist man halt einfach scharf drauf, wenn man so was auf dem Flohmarkt jetzt sieht, also 
ich zumindest und viele meiner Freunde auch, Lampen aus dem Osten. Man sagt ‚Ah, Osten 
total„. Oder irgendwelche Eierbecher. [---] Weil es gab halt einfach, wenn du ins Eiscafé 
gegangen bist, wusstest du genau in welchem Behälter du das kriegst. Also das war irgendwie 
spezielle Eisschälchen, die gab es hier und die gab es in der nächsten Eisdiele auch. Oder halt 
so Eierbecher, gab immer so einem kleinen Huhn dran und so. Es gab immer so ein paar 
Specials irgendwie die jetzt halt Raritäten sind, die du halt einfach nicht mehr so kriegst. 
Gerade so mit Einrichtungsgegenstand. So was ist Ostalgie. ‚Voll Ostig‟ sagt man ja auch, 
wenn irgendwas eingerichtet ist oder du kommst zu Leuten, die halt einfach nicht so viel Wert 
legen auf Einrichtung und so und (lachend) das ist wie so eine Zeitreise, wenn du zu denen 
kommst und dich da hinsetzt. 
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Jag behöver ingen T-shirt med en Ampelmännchen på, eller några idiotiska 
koppar eller mössor som det står nån skit på. Vet du, nyligen såg jag en typ 
(med tillgjord röst) ‟Det tycker jag är bra. Det gillar jag.‟ Han gick omkring 
med en orden: ‟Held der Arbeit’ (‟Arbetets hjälte‟). Det var en hög orden i 
DDR. Alltså det här belöningssystemet i Öst, det var ju så, det gick laget runt.  
Varenda en fick en premie eller så nån gång. Men ‟Held der Arbeit’ var an-
norlunda. För att få den måste du verkligen ha presterat något. Den bar han 
omkring på som ett smycke vet du. Det är Ostalgie. Han stoltserar med en 
sån östsymbol. Punkt slut, vet du. Det är därför jag kan säga: Ostalgie finns 
inte. Ostalgie är bara ett marknadsbegrepp, punkt slut.124 

De T-shirtar och koppar eller mössor med text som Georg syftar på är en del 

av den Ostalgie-industri som växt sig allt större under det senaste decenniet 

(jfr Ahbe 2005:54ff, Berdahl 1999b:197ff). Det finns butiker, belägna i Ber-

lins glassigaste turistkvarter, som säljer väskor, korkskruvar, paraplyer och 

allt man kan tänka sig med Ampelmännchen, den östtyska varianten av grön 

och röd gubbe, på till höga priser.125 Att Georg inte tycker sig behöva dessa 

produkter och avfärdar dem som skit är föga förvånande. De flesta av de 

intervjuade kritiserar vad de uppfattar som en kommersialisering av minnet 

av DDR. Däremot tog det lite längre tid att förstå vad han ville säga med sin 

berättelse om Held der Arbeit-orden. Först trodde jag att han kritiserar att 

någon än idag kan tycka att DDR och den socialistiska statens belöningssy-

stem var så bra att han vill bära en av dess främsta symboler. Jag inser dock 

sedan att han menar precis tvärtom. Det han kritiserar är att någon som inte 

har en aning om belöningssystemet i DDR och som, att döma av hans till-

gjorda röst som illustrerar en borgare, definitivt inte har förtjänat den senare, 

stoltserar med en sådan126. När Held der Arbeit-medaljen används på detta 

sätt töms den på sitt ursprungliga innehåll. I och med att den har flyttats ur 

det diskursiva sammanhang som hyllade arbetaridentiteten, kan den använ-

das av vem som helst i vilket syfte som helst. Georg tycks, att döma av hans 

tonläge och uttryckssätt, uppröras över denna meningsförlust. Medan andra 

intervjupersoner tillmäter föremålen värde därför att de tillhör en svunnen tid 

verkar Georg mena att de nu är värdelösa av samma anledning. Oavsett om 

                                                      
124 Ich brauche kein T-Shirt, wo ein Ampelmännchen drauf ist, weiß du, oder bescheuerte 
Tassen oder Mützen oder irgendein Dreck draufsteht. Weißt du, ich habe neulich so einen 
Typen gesehen (mit gestellter Stimme) ‚Finde ich gut, gefällt mir‟. Der läuft mit einem Orden 
rum: ‚Held der Arbeit‟, war ein hoher Orden in der DDR. Also, dieses Belohnungssystem im 
Osten war doch so, der ging reihum, jeder wurde mal, gab mal eine Prämie und so. Aber 
‚Held der Arbeit‟ war schon was anderes. Da musstest du schon was auch geleistet haben. 
Trug der so als Schmuck mit sich rum weiß du. Das ist Ostalgie, weiß du. Der trägt halt so ein 
Ostsymbol vor sich her. Punkt, weiß du. [Es ist] deshalb, ich das sagen kann: Ostalgie gibt es 
nicht. Ostalgie ist nur ein Markenbegriff, Punkt. 
125 Den västtyske industridesignern Markus Heckhausen innehar rättigheterna till Ampel-
männchen, som han har låtit registrera som skyddat varumärke (Ahbe 2005:54).  
126 Ordnar och utmärkelser från DDR går att köpa på loppmarknader. Den gamla gränsöver-
gången ”Checkpoint Charlie” har till exempel förvandlats till en handelsplats för allehanda 
”östsymboler”, både från DDR och från Sovjetunionen. 
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föremålen från DDR uppfattas som särskilt värdefulla eller som värdelösa 

när de flyttas ur sin ursprungliga kontext så blir de markerade i förhållande 

till de Västprodukter som ingår i ett marknadsekonomiskt kontinuum. 

Livet i konsumtionssamhället 

Jag har tidigare beskrivit hur berättelserna om det första mötet med Väst 

framförallt handlar om att de intervjuade upplevde det stora varuutbudet som 

överväldigande. Efter införandet av valutaunionen den 1 juli 1990 kom dessa 

varor även att översvämma den östtyska marknaden. Dessa mycket snabba 

förändringar innebar att konsumtionen kom att organiseras på ett helt nytt 

sätt. Den östtyska produktionen och distributionen av varor kollapsade och 

de östtyska konsumenterna var tvungna att lära sig nya förhållningssätt. 

Istället för byteshandel skulle de plötsligt hantera en helt igenom kommer-

sialiserad marknad (Spiekermann 2006:167). 

Berättelserna om tiden efter die Wende handlar om hur östtyskarna vande 

sig vid och lärde sig att orientera sig i det nya konsumtionssamhället. Kon-

sumtionssamhället beskrivs inte som något som växte fram utan snarare som 

något som vällde in över gränsen från Väst. Östtyskarna fick plötsligt direkt 

tillgång till de efterlängtade varorna från Väst, men förändringarna uppfattas 

inte endast ha skett till östtyskarnas fördel. Övergången till kapitalism sked-

de på kapitalismens premisser och därför var de tidigare socialistiska med-

borgarna förfördelade, både när det gällde kunskap och ekonomiska till-

gångar. Karl beskriver processen så här: 

Ni förstår, folk här, de hade ju verkligen ingen materiell egendom. De utgjor-
de ett fåtal och även de var i jämförelse, Ni ser, i de hus som vår parti- och 
statsledning bodde i, skulle ingen medelklassföretagare flytta in, ingen, aldrig 
i livet. Allting är relativt. Vi bodde i Plattenbau och körde Trabant och de 
hade en Volvo och en stor villa. [---] Men det var en stat som bestod av små-
borgare och parti- och statsledningen var också bara småborgare. Och jag tror 
att det här landet beslagtogs regelrätt av Västtyskland, av kapitalet. Nej, allt-
så, folk köpte in sig rikligt, hade pengar, de kunde köpa mark billigt, köpa 
fastigheter. Nå väl, och där skedde mycket orätt, och sker möjligen fortfaran-
de. Mig själv har det aldrig drabbat.127 

                                                      
127Sehen Sie, die Leute hier, die hatten doch wirklich keinen materiellen Besitz. Das waren 
ganz wenige und auch die waren in Vergleich, schauen Sie, in die Häuser in denen unsere 
Partei- und Staatsführung gelebt hat, da würde kein mittelständischer Unternehmer einziehen, 
niemand, um Gottes Willen. Das ist alles eine Frage der Relation. Wir haben in Plattenbau 
gelebt und ein Trabant gefahren und die hatten einen Volvo und haben halt großzügiges Ei-
genheim gehabt. [---] Aber das war ein Staat von Kleinbürgern und die Partei- und Staatsfüh-
rer waren auch bloß Kleinbürger. Und ich denke, dass dieses Land regelrecht in Besitz ge-
nommen worden ist von Westdeutschland aus, vom Kapital. Ne, also, die Leute haben sich 
großzügig eingekauft, hatten Geld, sie konnten ganz billig Land kaufen, Immobilien kaufen. 
Na ja, und da sind es viel Unrecht geschehen, und geschieht möglicherweise auch weiter. 
Mich hat das nie betroffen. 
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Karl definierar DDR:s befolkning som bestående av en klass. Till skillnad 

från den officiella DDR-diskursen definierar han dock inte denna som arbe-

tarklass utan som småborgare. Västtyskland blir synonymt med kapitalet. 

När DDR:s folkägda företag och egendomar såldes ut av Treuhandanstalt128 

var det alltså inte i första hand de före detta DDR-medborgarna själva som 

hade möjlighet att förvärva dem. Karl gör heller ingen distinktion när det 

gäller vilka västtyskar det var som hade råd att köpa upp mark och fastighe-

ter. Gränsen dras mellan de före detta DDR-medborgarna, som han menar 

fick ”betala priset för det socialistiska experimentet” och västtyskarna som 

vann på att det havererade. Stephan berättar att hans familj varit ganska rik 

till och med andra världskriget. Efter die Wende fick hans gammelfar-

mor/gammelmormor tillbaka delar av sina tidigare egendomar. Trots detta 

menar Stephan att hon var förfördelad i relation till västtyska investerare. 

För det första därför att fabrikerna och fastigheterna hade förfallit under 

DDR-tiden och därmed förlorat i värde. För det andra därför att de kunska-

per om marknadsekonomi som gammelfarmor/gammelmormor hade från 

tiden före DDR inte går att tillämpa i dagens ekonomi. Enligt Stephan blev 

hon lurad att sälja till underpris därför att hon inte förstod att värdet inte bara 

var en fråga om faktiska siffror utan om hur man framställer saker och ting. 

Gammelfarmor/gammelmormor har blivit utnyttjad och förlorat stora sum-

mor pengar utan att det, enligt gällande lag, skett några egentliga oegentlig-

heter enligt Stephan. 

Östtyskarnas initiala naivitet och oförmåga att genomskåda konsumtions-

samhällets logik, där det gäller att betala så lite som möjligt men ta så myck-

et som möjligt betalt, är ett återkommande tema i intervjuerna. Många berät-

tar hur östtyskarna lät sig bländas av varorna från Väst, även om dessa inte 

alltid var av bästa kvalitet, och att de inte kunde avgöra vad som var ett vet-

tigt pris för de eftertraktade varorna. Andrea menar att den östtyska lands-

bygden, som hon själv kommer ifrån, översållades av varor med låg kvalitet 

till höga priser som östtyskarna köpte ofantliga mängder av. Detsamma gäll-

de begagnade bilar från Väst, som naturligtvis var eftertraktade i det före 

detta DDR där man fått vänta många år på att få köpa en Trabant. 

Och de betalade två till tretusen D-mark över värdet för att köpa en Opel 
Ascona eller så. Den här naiviteten, alltså det är en besk medicin, alltså hur 
den här återföreningen gick till, att den här naiviteten och okunskapen helt 
enkelt utnyttjades av folk som gjorde affärer helt enkelt. Alltså det tycker jag 
är krasst. Det var såhär ‟hmm‟. Var och en har lärt sig sin läxa men det är 
också sorgligt på nå‟t sätt, att se att människor som helt enkelt inte visste 
bättre blev dragna vid näsan på löpande band.129 

                                                      
128 Se Maier 1997 för en redogörelse för Treuhandanstalt och privatiseringen av DDR:s fabri-
ker och jordbruk. 
129 Und die haben da zwei- bis dreitausend D-Mark über Wert auf dem Tisch gelegt um einen 
Opel Ascona oder so zu kaufen. Diese Naivität, also das ist so eine bittere Pille, also wie diese 
Wiedervereinigung verlaufen ist, dass einfach ganz viel mit dieser Naivität und Unwissen 
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Handeln med begagnade bilar efter die Wende är ett återkommande tema i 

flera intervjuer. Det som tycks särskilt smärtsamt är att de som man skulle 

återförenas med, enligt Andrea, utnyttjade situationen till att tjäna pengar på 

sina nyblivna landsfränder. Denna asymmetriska relation bygger på en kate-

gorisering där östtyskarna definieras som naiva och okunniga medan väst-

tyskarna uppfattas som förslagna och giriga. Kategorierna beskrivs dock inte 

som essentiella, eftersom östtyskarna nu har ”lärt sig sin läxa”. Detta innebär 

att de har blivit som Väst. Girighet är därmed inte längre en egenskap som 

endast kan tillskrivas västtyskarna. Snarare beskrivs den som en integrerad 

del av det kapitalistiska systemet, som alla som är en del av det omfattas av 

och måste förhålla sig till. 

Stephan ger en liknande beskrivning av tiden efter die Wende, då västtys-

ka företag var mycket snabba med att etablera sig i det före detta DDR. 

Under tiden hade det första byggvaruhuset öppnat i Chemnitz och, Karl-Ma, 
Chemnitz var det redan då, och hela staden var som tokig. ‟Det första bygg-
varuhuset‟, och jag intresserade mig inte för det och jag intresserade mig inte 
heller för den här euforin för det här byggvaruhuset. Där fanns det trä och så-
gar (skratt), det tyckte jag alltså var ospännande som, jag vet inte vad. Och 
det här stället var alltså fyllt till bristningsgränsen och det var ett sånt här 
provisorium, som allt som kom från Väst. Allt är såna här provisorier. Det 
var en hall av korrugerad plåt, alltså snabbt, snabbt, och snabbt jättemycket 
pengar, alltså dra in så mycket pengar som möjligt, alltså med ett sånt här 
provisorium, som man aldrig hade vågat bygga i Väst. Alltså det hade över-
huvudtaget inte passat in i deras Copyright Design eller så, men man smällde 
upp det, smack, smack. Det fanns ett sånt stort behov. Hos oss spelade ju ing-
enting någon roll. Det var färgglatt, det var stort och allting fanns att få. Och 
mina föräldrar sa: ‟Där måste du ansöka [om en lärlingsplats]! Det är så stort. 
Du går vilse. Du vet inte alls var utgången är.‟ Och jag gick in där första 
gången och tänkte: ‟Vilken idioti! Här är ingången och här är också utgången 
och hallen kan jag ju överblicka.‟ Det är ju, jag tyckte det var, alltså den här 
euforin förstod jag inte alls.130 

                                                                                                                             
halt, dass das ausgenutzt wurde von Geschäftemacher, ganz einfach so. Also, das fand ich 
schon krass, ja. Das ist ‚hmm‟ so gewesen. Jeder hat draus gelernt, aber es ist irgendwie auch 
ein bisschen traurig, dass so zu sehen, dass Leute, die einfach das nicht besser wussten, so 
gnadenlos über den Tisch reihenweise gezogen wurden. 
130 Da hat in der Zwischenzeit der erste Baumarkt im Chemnitz eröffnet und Karl-Ma, Chem-
nitz war es dann schon, und die ganze Stadt stand Kopf. ‚Der erste Baumarkt‟, und ich habe 
mich dafür nicht interessiert und ich habe mich auch nicht für diese Euphorie interessiert, die 
dann für dieses Baumarkt. Da gab es Holz und Sägen (Lachen), fand ich also unspannend wie 
sonst was. Und dieses Teil war brechendvoll und es war damals so ein Provisorium, wie alles 
was aus dem Westen kam, alles sind Provisorien. Das war eine Wellblechhalle, also schnell, 
schnell und schnell ganz viel Geld, also so viel Geld wie ging abschöpfen, also mit so einem 
Provisorium, dem man sich in Westdeutschland nie getraut hätte zu bauen. Also, das hätte 
überhaupt nicht ins Copyright Design oder so gepasst aber das hat man hingeschmissen und 
zack, zack. Das gab so viel Bedarf. Bei uns war ja alles egal. Es war bunt, es war groß und es 
gab alles. Und meine Eltern haben erzählt: ‚Da muss du dich [als Lehrling] bewerben. Das ist 
so riesig groß. Da verlierst du dich. Du weißt überhaupt nicht wo der Ausgang ist.‟ Und ich 
bin zum ersten Mal rein gegangen und habe gedacht: ‚So was Blödes. Hier ist der Eingang, 
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Här återkommer samma tematik och kategorisering som hos Andrea. Östtys-

karna var naiva och lät sig imponeras av allt som kom från Väst. Västtyskar-

na utnyttjade detta genom att erbjuda varor, eller i det här fallet ett helt varu-

huskoncept, som inte var gångbara hos de mer kräsna och medvetna västtys-

ka kunderna. I Stephans beskrivning blir också något tydligt som genomsy-

rar de flesta intervjuer. Östtyskarna beskrivs som ett kollektivt offer för 

övergången från socialism till kapitalism, men samtidigt positionerar sig 

intervjupersonerna delvis utanför detta kollektiv. Det var andra än de själva 

som lurades att köpa bilar till överpris och som rusade till den nya bygg-

marknaden. Ute berättar att hon, då endast tolv-tretton år gammal, uppfattade 

sanningshalten i medborgarrättskämpen Pastor Schorlemanns uttalande i TV 

att ”allt är inte guld som glimmar”. Denna mening gjorde så stort intryck på 

henne att hon själv upprepade den inför TV-kamerorna då ett TV-team be-

sökte hennes skola. Med denna berättelse positionerar hon sig själv som en 

person som på ett mycket tidigt stadium förhöll sig kritisk till konsumtions-

samhället. 

Antropologen Daphne Berdahl har i sin studie liknat östtyskarnas an-

strängningar för att erhålla kulturell kompetens på masskonsumtionens om-

råde vid en initiationsrit (Berdahl 1999a:168ff). Med die Wende följer en ny 

position, eller åtminstone en genomgripande omdefiniering av positionen 

konsument. Det är uppenbart att denna position inte endast är en fråga om 

tillgång på varor och ekonomiska möjligheter att konsumera dessa utan att 

den också innefattar koder för vad som är rätt respektive fel konsumtionsbe-

teende. Sociologen Zygmunt Bauman (2000) har beskrivit hur det senmo-

derna konsumtionssamhället kännetecknas av att vi hela tiden ställs inför 

olika valmöjligheter. Konsumentens fria val framstår som lika centralt som 

oändligt, med den begränsningen att vi inte kan välja att inte välja. Att köpa 

vad som helst till vilket pris som helst, det vill säga att inte besitta förmågan 

att välja, kan då bli ett lika defekt beteende i konsumtionssamhället som att 

inte konsumera. De intervjuade framhäver inte explicit sig själva som mer 

kompetenta än andra, men deras sätt att berätta om de lurade östtyskarna får 

det ändå att framstå som om de själva genomgått konsumtionssamhällets 

initiationsrit före det stora flertalet. 

Med dessa beskrivningar upprättas en dikotomi mellan det kapitalistiska 

Väst och det (före detta) socialistiska Öst där det är uppenbart att Öst utgör 

det markerade, avvikande, de som ännu inte har genomskådat eller erhållit 

Västkompetensen. Östtyskarna befinner sig i ett tillstånd av in between (jfr 

Darieva & Kaschuba 2007:15) såtillvida att de har lämnat det socialistiska 

förflutna bakom sig, men inte med nödvändighet har ankommit helt i den 

kapitalistiska samtiden. Väst och Öst utgör inte absoluta kategorier utan det 

finns en fallande skala, där vissa kan definieras som mer avvikande medan 

                                                                                                                             
hier ist auch der Ausgang und die Halle die kann ich doch überblicken.‟ Das ist doch, ich fand 
das alles, also diese Euphorie habe ich überhaupt nicht verstanden. 
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andra snarare kan passera som omarkerade. Var på skalan man hamnar är 

dock alltid en fråga om anpassning till de ideal och kompetenser som är rå-

dande i det kapitalistiska samhället. Det framgår av många av de intervjua-

des berättelser att denna process kostat många östtyskar både ekonomiska 

förluster och upplevelser av förnedring. De flesta beskriver dock processen i 

princip som avslutad såtillvida att man idag inte kan skilja en östtysk från en 

västtysk i detta avseende. När de blickar tillbaka på denna första tid efter die 

Wende ter sig naiviteten snarast som absurd. 

Ibland beskrivs östtyskarna till och med som överlägsna västtyskarna när 

det gäller att konsumera på ett medvetet sätt. Andrea menar till exempel att 

östtyskarna är mer individuella när de köper kläder, medan västtyskarna 

tenderar att köpa det som marknadsförs för tillfället. Hon förklarar detta med 

konformiteten och bristen då det gällde varuutbudet i DDR, som hon menar 

har utrustat dess forna medborgare med ett behov att uttrycka sig själva. Det 

socialistiska systemets nackdelar och brister anses alltså ha gett upphov till 

egenskaper som är eftersträvansvärda i konsumtionssamhället. Andrea vän-

der här på stereotyper på samma sätt som jag diskuterat när det gäller ”ostal-

giska” produkter från DDR. I sin nya kontext har de tidigare konforma före-

målen blivit till rariteter i förhållande till det konforma masskonsumtions-

samhället. De tidigare konforma östtyskarna blir extra medvetna konsumen-

ter i förhållande till dem som tar konsumtionssamhället för givet. Den 

initiala osäkerheten i förhållande till konsumtionssamhället har nu förvand-

lats till en särskild kompetens som gör att de fungerar bättre i marknadseko-

nomin än sina västtyska likar. 

Samtidigt som intervjupersonerna beskriver sig själva som anpassade är 

de dock ofta kritiska mot konsumtionssamhället. Det gäller dels slit-och-

släng-mentaliteten och de sopberg som den ger upphov till, som kontrasteras 

mot det väl uppbyggda återvinningssystemet i DDR. Men det gäller också en 

viss typ av mentalitet eller egenskaper som de menar följer med det kapita-

listiska samhället. Den nya ekonomin, där allt finns att köpa, kontrasteras 

mot ekonomin i DDR, där människorna var hänvisade till byteshandel av 

varor och tjänster för att få livet att fungera. Steffi konstaterar att denna för-

ändring också har sociala konsekvenser. 

Alltså, hjälpsamheten var betydligt större [i DDR]. Alltså, det är bittert för 
mig att märka nu att den avtar hela tiden, att var och en tänker mer på sig 
själv och ser till att han/hon själv har sitt på det torra, så att säga. Och att ag-
narna skiljs från vetet då och att inte alla är beredda att hjälpa till längre. 
Kanske har det också med tiden att göra, att man helt enkelt var arton år eller 
så och att man hade ett gäng från skolan där alla sa: ‟Visst, jag hugger i, det 
gör jag‟ och så. Nu är det på nåt sätt svårare att säga: ‟Kan du hjälpa mig?‟ 
‟Fixar du det inte själv, eller?‟ ‟Jo visst, men om man är två så går det lätta-
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re.‟ Alltså det var verkligen mycket bättre på den tiden, hjälpsamheten, att 
hjälpa varandra sinsemellan så där.131 

Att de intervjuade beskriver att människor hjälpte varandra att klara varda-

gen i DDR har jag diskuterat tidigare. När Steffi kontrasterar relationerna 

mellan människor då och idag blir bristerna i DDR något som framkallar ett 

önskvärt beteende, medan kapitalismen leder till negativ egoism. Det är ett 

återkommande tema i många av intervjuerna att de olika systemen ger upp-

hov till olika slags mänskliga relationer och därmed även till olika slags 

människor. Detta innebär att vissa av de egenskaper som sägs karakterisera 

DDR-medborgarna inte anses möjliga att återskapa i det kapitalistiska sam-

hället. Dit hör framförallt den hjälpsamhet som Steffi säger att hon saknar 

idag. En förklaring till detta som flera intervjupersoner ger är att hjälpsamhe-

ten var av nöden tvungen och att den försvann automatiskt när den spelat ut 

sin roll. 

En annan förklaring är att den som är för hjälpsam och för osjälvisk riske-

rar att gå under i ett samhälle där alla förutsätts tänka på sin egen vinning. 

Inge berättar att hennes föräldrar uppfostrat henne till att ta hänsyn till andra, 

att dela med sig och att vara osjälvisk. Hon menar att klimatet ändrades 

plötsligt efter die Wende på så sätt att atmosfären blev kyligare, egoismen 

starkare och människor slutade att intressera sig för varandra. Inge hade 

svårt att ställa om sig och föräldrarna oroade sig därför för att hon skulle bli 

utnyttjad om hon fortsatte att ge för mycket. Till slut kom hon dock ”på rätt 

spår”, berättar hon, och behövde därför aldrig uppleva sig utnyttjad. Inges 

berättelse är ett intressant exempel på hur hennes föräldrar och hon själv gav 

upp eller såg sig tvingade att ge upp sina ideal eftersom dessa inte var kom-

patibla med det nya samhällssystemet. Osjälviskhet framstår som en dygd 

om den tillämpas av ett flertal, men blir till en fara om man är ensam om 

den. Det är också intressant att se att dessa förändringar skedde väldigt 

snabbt. Många intervjupersoner berättar hur de nya levnadsomständigheter-

na, inte minst arbetslösheten, omgående förändrade klimatet människor 

emellan. Friheten att konsumera beskrivs samtidigt innebära att var och en är 

sig själv närmast. Att be om hjälp, men också att dela med sig, blir liktydigt 

med att visa svaghet, en egenskap som inte tycks önskvärd. 

                                                      
131 Also, die Hilfsbereitschaft war wesentlich größer [in der DDR]. Also, das ist für mich jetzt 
auch so bitter das zu erkennen, dass das immer weniger wird, dass jeder mehr so auf sich 
selbst achtet und irgendwie guckt, dass er sein Arsch selbst an die Wand kriegt so zu sagen. 
Und dass sich dann schon die Spreu von Weizen trennt und nicht mehr jeder irgendwie 
schnell bereit ist irgendwie zu helfen. Vielleicht ist es auch die Zeit, weiß ich nicht, kann sein, 
dass man auch einfach mal achtzehn war oder so, dann noch so eine Klicke von der Schule so 
hatte wo alle sagen: ‚Klar, fasse ich mit an, mache ich‟ und so. Jetzt ist irgendwie schwieriger 
zu sagen: ‚Kannst du mir mal helfen?‟ irgendwie. ‚Na kriegst du das nicht alleine hin?‟ so. 
‚Na ja, doch aber zur zweit geht es halt einfacher.‟ Also, das war auf jeden Fall damals viel 
besser, die Hilfsbereitschaft, unter einander helfen so. 
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Fasadmålning vid Spreeufer, Berlin. Foto: Clara Gerber 

Värden och karaktärsdrag som kan förknippas starkt med en kapitalistisk 

livsstil, såsom att göra snabba pengar, girighet och ytlighet tillskrivs dock i 

första hand västtyskarna. Själva tar många intervjuade avstånd från vad de 

kallar schickie-mickie, ett nedsättande uttryck som beskriver en nyrik och 

snobbig person. Enligt Steffi kallas före detta DDR-medborgare som snabbt 

blivit rika och ändrat livsstil även för Neuwessis (nywessis) av andra östtys-

kar. Detta visar på denna livsstils starka koppling till Väst. Den nyrika posi-

tionen och beteendet att visa upp denna framställs som oförenlig med att 

fortsätta att vara ”Öst”. Här återskapas således en kalla-krigsdiskurs, där 

Väst är synonymt med kapitalism i motsats till ett socialistiskt Öst (jfr 

Volčič 2005:156). Trots att det socialistiska Öst inte längre existerar i form 

av DDR eller andra socialistiska stater i Öst- och Centraleuropa så fortsätter 

Öst alltså att framställas som en motsats till ett kapitalistiskt Väst. Öst utgör 

fortfarande en möjlighet att kommentera det samtida samhället och att visa 

att en kapitalistisk livsstil är en bland flera möjliga. 

Ett annat uttryck som oftast tillskrivs västtyskar är ”mehr Schein als 

Sein”, vilket betyder ungefär ”mer sken än vara”. Uttrycket anspelar på en 

försäljarmentalitet och en ytlighet, där självpresentationen håller mer än vad 
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den lovar. Konsumtionssamhället innebär nämligen inte bara att allt går att 

köpa utan även att man ska visa upp och sälja sig själv. Enligt intervjuperso-

nernas berättelser har de lärt sig att hantera och genomskåda konsumtions-

samhället såtillvida att de inte låter sig luras av det rika varuutbudet eller 

västtyskarnas förmåga att sälja varor och sig själva. Det de däremot inte har 

internaliserat är förmågan att sälja sig själv, enligt Karl. 

Alltså, den som verkligen har vuxit upp i Öst, det här med att marknadsföra 
och sälja utan att motsvarande substans finns, det kan vi inte. Vi kan inte ens 
marknadsföra och sälja när substansen finns. Det är ju det som är problemet, 
det är ju vårt problem. Men vad tusan, det är bättre så än omvänt. Det är bätt-
re så än att Ni sedan blir tillfrågad och att Ni måste leverera en prestation som 
Ni inte är förmögen till, men alltid har hävdat att Ni kan.132 

Till och med Karl, som är mycket kritisk till DDR och som beskriver att han 

led mycket under det han definierar som det totalitära systemet, menar alltså 

att detta gett upphov till karaktärsdrag som är att föredra framför dem som 

västtyskarna antas besitta. När han talar om östtyskarna som ”vi” i kontrast 

till ”dem” som har förmågan att sälja något som de inte kan leva upp till så 

gör han detta i presens. Denna skillnad mellan öst- och västtyskar är alltså 

något som består än idag, enligt Karl. Andrea berättar att hon som egen före-

tagare fortfarande har problem med att ta lika mycket betalt av en kund som 

har lite pengar som av en som har mycket, trots att hon har svårt att få peng-

arna att räcka till själv. Även detta är en egenskap som hon tillskriver sitt 

förflutna i DDR. Hon menar att hon tillhör den sista generationen som måste 

lära sig att ”bli hård inför marknaden” att ”tänka kapitalistiskt och att handla 

därefter”. För dem som är yngre är detta däremot normalt, enligt Andrea. Det 

är alltså inte bara östtyskar som måste tänka kapitalistiskt och kunna hantera 

marknaden. Detta krävs även av västtyskar och av dem som fötts efter mu-

rens fall, liksom av andra människor i den kapitalistiska världen. Det som 

skiljer östtyskarna från många människor i Väst är att de har upplevt en tyd-

lig dislokation och att de kan koppla denna till ett historiskt avgränsat skeen-

de. På grund av de mycket snabba förändringarna efter die Wende har de 

tvingats anpassa sig mycket fort. Dislokationen synliggör därmed förhållan-

den och förändringar som inte framstår lika tydligt för människor som levt 

hela sitt liv i Väst. 

De intervjuade är fullt medvetna om att den ”brist” som östtyskarna besit-

ter är just en brist såtillvida att den som inte kan sälja sig själv riskerar att bli 

förfördelad i det kapitalistiska samhället. Ändå definierar de de östtyska 

                                                      
132 Also, wer es richtig noch im Osten groß geworden ist, dieses Vermarkten und Verkaufen, 
ohne dass die entsprechende Substanz da ist, das können wir nicht. Wir können nicht mal 
vermarkten und verkaufen, wenn die Substanz da ist. Das ist ja das Problem, das ist ja unser 
Problem. Aber was soll es, besser so als umgekehrt. Besser so, als dass Sie nachher gefragt 
werden und Sie müssen eine Leistung bringen, die Sie gar nicht erbringen können, aber im-
mer behauptet haben, das zu können. 
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egenskaperna som överlägsna ur moraliskt hänseende. Zala Volčič (2005) 

har definierat denna typ av identifikationer, där den intervjuade vänder på 

negativa stereotyper och gör något positivt av dem, för självexotisering. Hon 

har observerat hur unga intellektuella i Serbien förvandlar Västs stereotyper 

om Öst och Balkan till åtråvärda egenskaper som de identifierar sig med. 

Skillnaden består i att de unga serber hon har intervjuat beskriver serberna 

som annorlunda gentemot Väst i en essentiell betydelse. De östtyska egen-

skaperna som mina intervjupersoner beskriver har istället en tydlig koppling 

till DDR som stat och politiskt system. Det är på grund av att de har sociali-

serats i DDR som de skiljer sig från västtyskarna, även om de varit förenade 

i sexton år vid tiden för intervjuerna. De uppfattar sig således inte som an-

norlunda i essentiell bemärkelse. Utifrån detta perspektiv är därför den på-

stådda skillnaden i förmågan att marknadsföra sig något som kommer att dö 

ut i takt med att de generationer som inte upplevt DDR blir vuxna. 

Inge berättar dock att hon helst vill bo med sina barn i östra Tyskland ef-

tersom det är lättare att förmedla de värden som hon håller högt där, att dela 

med sig och att inte bry sig så mycket om ytligheter så som vad man har på 

sig. På så vis återskapas dessa värden, som står i kontrast mot det som upp-

fattas som typiskt Väst, som något som är typiskt Öst. Detta sker både ge-

nom att de förmedlas till barn som växer upp i de östra delarna av Tyskland 

och genom att de tillskrivs just dessa delar. På motsvarande sätt får vissa 

delar av västra Tyskland, särskilt München som omnämns i flera intervjuer, 

symbolisera typiskt kapitalistiska egenskaper. Stephan berättar att företaget 

han arbetade på flyttade från Berlin till München, men att han inte kunde 

tänka sig att flytta med, bland annat därför att han tycker att staden är ”fruk-

tansvärd” och ”så västtysk”. När jag frågar honom vad han menar med det 

svarar han: 

Där finns precis det som jag inte vill ha. Det är just poserande, det är sken, 
det är att ha. Alltså i München är det helt enkelt toppen när du har, när du 
kan, när du presterar, när du har råd, när du köper något nytt att ha på dig när 
du går ut på lördagen, när du kör fram till klubben i din dyra bil, när du är 
stolt över att du kommit in på klubben. Jag tycker helt enkelt att det är kata-
strofalt. Det är otroligt. Jag tycker att det är svagt, svagt oärligt. Det är 
omänskligt.133 

München beskrivs som ytlighetens högborg, eller som uttrycket mehr Schein 

als Sein personifierat. Att beskriva detta andra, som Stephan absolut inte vill 

vara, blir ett sätt att positionera sig själv som motsatsen. Genom att koppla 

                                                      
133 Da ist genau das, was ich gar nicht möchte. Das ist genau Posing, das ist Schein, das ist 
Haben. Also, in München ist das einfach sehr toll wenn du hast, wenn du kannst, wenn du 
leistest, wenn du dir was leisten kannst, wenn du samstags bevor du rausgehest, dir was neues 
kaufst zum Anziehen, wenn du mit dem teuren Wagen vorfährst vor dem Club, wenn du stolz 
bist, dass du in den Club reingekommen bist. Ich finde das einfach katastrophal, das ist ungla-
ublich. Das finde ich ganz schwach, schwach, unehrlich. Das ist unmenschlich. 
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vissa egenskaper till Väst och samtidigt definiera dem som svaga, oärliga 

och omänskliga framstår Öst som starkt, ärligt och mänskligt. Detta motsats-

par, bestående av ett ytligt och oärligt Väst gentemot ett mer hjärtligt och 

ärligt Öst, återkommer i flera intervjuer. Det sträcker sig också utanför den 

tyska kontexten. Volčič (2005) har funnit samma slags dikotomisering i Ser-

bien, där Balkan beskrivs som kaotiskt, men ärligt och autentiskt i förhållan-

de till ett tråkigt och ytligt Väst. Intervjupersonerna påpekar ofta själva att 

det handlar om stereotyper och klichéer och att man inte kan dra alla väst- 

eller östtyskar över en kam. Samtidigt använder de dessa stereotyper för att 

positionera sig själva i förhållande till andra och i förhållande till samhälls-

utvecklingen. 

Antropologen Thomas Hylland Eriksen (1993) har beskrivit hur stereoty-

per kan fylla en organiserande funktion i ett komplicerat samhälle. De kan 

också tjäna till att legitimera asymmetriska maktrelationer eller att hantera 

maktlöshet. Stereotyperna kring Öst och Väst, som de intervjuade använder 

och reflekterar över, men också kritiserar, kan ses som ett sätt att hantera de 

stora omvälvningar och den anpassningsprocess som de varit inbegripna i 

efter die Wende. De kan också ses som ett sätt att hantera upplevelser av 

asymmetriska maktrelationer mellan det som definieras som Väst och Öst, 

det vill säga mellan det omarkerade, som man förväntas anpassa sig till, och 

det markerade, som man förväntas lämna bakom sig. Genom negativa ste-

reotypifieringar av västtyskar vänder de intervjuade på detta förhållande då 

det eftersträvansvärda framstår som abnormt (jfr Volčič 2005). Stereotypifie-

ringen behöver därför inte bara ses som ett sätt att hantera situationen, i be-

tydelsen att stå ut med den. Den kan också ses som ett aktivt motstånd mot 

asymmetriska relationer och som artikulationer i syfte att förändra rådande 

samhällsförhållanden. 

*** 

I detta kapitel har de materiella omvandlingarna av platser och föremål, lik-

som livet i konsumtionssamhället, stått i centrum för analysen. De intervjua-

de framhäver i vilken extrem omfattning förändringarna ägde rum, då allt 

från livsmedel till möbler och trafikskyltar byttes ut i en rasande fart. Det 

nya, som kom från Väst, beskrivs å ena sidan som välkommet. Å andra sidan 

beskrivs östtyskarna ha kastat ut barnet med badvattnet, något de upptäckt 

och ångrat i efterhand. Den fysiska omvandlingen skildras mycket olika 

beroende på varifrån de intervjuade kommer. Medan några betonar det posi-

tiva i upprustningen och gentrifieringen av hemorten, beskriver andra hur 

den transformerats från en välfungerande stad till en död plats som männi-

skor lämnar och där husen rivs. Omvälvningarna kan alltså inte sägas ha 

träffat hela före detta DDR lika utan har gett upphov till en tydlig uppdelning 

i centrum och periferi. Även om de intervjuade är kritiska mot denna utveck-
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ling är de samtidigt noga med att skriva in sig själva i centrum och förlägga 

periferin någon annanstans än där de själva befinner sig. 

Att vardagliga föremål försvunnit påverkar de intervjuade såtillvida att de 

beskriver att de inte längre har någon direkt tillgång till sin barndom. Intres-

set för föremål som ändå överlevt transformationen, eller som återupptagits i 

produktion, benämns Ostalgie. När dessa föremål förläggs till ett Öst som 

betraktas som avslutat skapas en tydlig diskontinuitet. De blir därmed till en 

anakronism i ett omarkerat Väst. Intervjupersonerna har ett ambivalent för-

hållningssätt till detta. Å ena sidan reproducerar de Ostalgie-diskursen ge-

nom att framhäva dessa föremål som autentiska och dessutom som något 

som bara östtyskar kan ha en verklig relation till. Å andra sidan är de ofta 

kritiska mot att vissa föremål och minnen markeras som Öst, medan de från 

Väst bara är. Dessutom värjer de sig bestämt mot det de upplever som en 

kommersialisering av Öst och menar att östtyskarna måste har rätt till sina 

egna minnen utan att någon ska göra pengar på det. 

Förändringarna i den materiella världen är starkt kopplade till inträdet i 

konsumtionssamhället. Detta beskrivs inte som något som växte fram i Öst 

utan som något som vällde in från Väst. I denna process beskrivs östtyskarna 

som naiva i förhållande till västtyskarna, som sägs ha utnyttjat östtyskarnas 

okunskap och materiella hunger för egen vinning. De intervjuade är besvikna 

över detta. ”Kapitalistiska” egenskaper, såsom girighet och ytlighet, förläggs 

till Väst och kontrasteras mot ett mer ärligt Öst. Samtidigt menar de inter-

vjuade att de idag kan hantera konsumtionssamhället på ett minst lika bra 

sätt som västtyskarna. De har internaliserat Västs hegemoni, men förhåller 

sig inte okritiskt till den. Detta ska inte uppfattas som en paradox utan snara-

re som en balansakt. Att framföra kritik mot kapitalismen innebär att man 

riskerar att avfärdas som en oanpassad ostalgiker och bakåtsträvare. Samti-

digt utgör ett kritiskt förhållningssätt en viktig egenskap i konsumtionssam-

hället och i det demokratiska samhället. Den som bemästrar detta kan alltså 

framstå som en självständig individ i högre utsträckning en den som är okri-

tisk. 
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Kapitel 6: Förändrade livsvillkor 

Dislokationen tar sig som tydligast uttryck i intervjupersonernas berättelser 

om skolans och arbetslivets omvandling. De strukturella förändringar som 

skedde på dessa områden gick mycket fort och fick genomgripande konse-

kvenser för de före detta DDR-medborgarnas vardagsliv. Utbildning och 

arbete är också centrala i de intervjuades identitetsformering. I det här kapit-

let behandlas hur de beskriver förändringar inom skola, fritid och arbetsliv 

samt hur de positionerar sig i förhållande till dessa transformationer. 

Fostran och lärande i omvandling 

Vid tiden för die Wende var intervjupersonerna mellan tio och nitton år. De 

befann sig alla inom utbildningsväsendet, med undantag av två personer som 

gjorde sin militär- eller vapenfria tjänst. Ungefär hälften av de intervjuade 

gick fortfarande i den tioåriga Polytechnische Oberschule, POS, motsvarig-

heten till den svenska grundskolan. De resterande gick på Erweiterte Ober-

schule, EOS, som utgjorde ett tvåårigt gymnasium, eller befann sig i lärlings- 

eller yrkesutbildning. 1989-1990 genomfördes institutionella förändringar, 

inte minst inom skola och utbildning, mycket snabbt och i mycket stor om-

fattning134. Förändringarna ägde rum både inom DDR och i samband med 

DDR:s uppgång i BRD (Fuchs 1997). 

Situationen i den egna skolan eller utbildningen under den här tiden, lik-

som förändringarna inom skolväsendet som helhet, tematiseras mer eller 

mindre i alla intervjuer. Skolan och de verksamheter som var knutna till den, 

såsom Pionjärerna och Freie Deutsche Jugend, utgjorde en stor del av bar-

nens och ungdomarnas vardag och det tycks vara där förändringarna blev 

som mest påtagliga för intervjupersonerna. De ger en förhållandevis sam-

stämmig bild av utvecklingen i skolan vid den här tiden och kan på ett 

mycket konkret sätt beskriva vad förändringarna bestod i. För det första be-

skrivs tiden som mycket turbulent och spännande. Skolan präglades av dis-

kussioner, nya arbetssätt och ommöbleringar och intervjupersonerna använ-

                                                      
134 Att förändringarna skedde snabbt och var omfattande måste här ses i ett historiskt jämfö-
rande perspektiv. Ur många DDR-medborgares perspektiv gick reformerandet av DDR:s 
politiska och institutionella strukturer alltför långsamt, vilket föranledde fortsatta demonstra-
tioner under vintern 1989/1990 (se Childs 2001, Grix 2000). 
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der ord som ”uppbrottsstämning” och ”kaos” för att förmedla den stämning 

som rådde. Dessa skildringar står i skarp kontrast till den mycket strukture-

rade och disciplinerade skolvardag som de intervjuade beskriver som utmär-

kande för DDR. Från att ha blivit bestraffade, till exempel med sämre betyg, 

om de yttrade något som kunde uppfattas som regimkritiskt, blev det nu 

möjligt och kanske till och med önskvärt att diskutera och uttala kritik. I sin 

roman Zonenkinder skildrar Jana Hensel tiden före, efter och under die Wen-

de ur sjuttiotalisternas perspektiv. Den ironiska undertonen är inte att ta mis-

te på, när hon beskriver förändringarna i skolan som följde på de politiska 

omvälvningarna under 1989 och 1990: 

I alla de diskussioner som ägde rum i varje hörn och på varje lektion och som 
jag vid någon tidpunkt, och det ganska snart, tyckte var överflödiga, skulle vi 
bevisa att vi förfogade över ett kritiskt medvetande, bearbetade vår omgiv-
ning intensivt och var kapabla att formulera alternativ. De vuxna ville plöts-
ligt veta vad vi hade ogillat i vårt hittillsvarande liv, hur vi ville förbättra 
strukturerna, som de sa, i skolan, i idrotten, i Pionjärerna, i kören och var 
helst annars (Hensel 2002:96 min översättning).135 

Liksom Hensel beskriver några av intervjupersonerna att de var inbegripna i 

diskussioner om hur skolan skulle omgestaltas. Andra beskriver förändring-

arna som något som hände och som de njöt av att få ta del av, men också i 

viss mån drabbades av. 

Förutom det nya klimatet i skolan genomfördes konkreta förändringar i 

undervisningens innehåll. Flera konstaterar att de tillhör den sista generatio-

nen som lärde sig ryska i skolan. De beskriver hur den obligatoriska ryskan 

nu blev ett valbart ämne och ersattes av engelskan, som tidigare varit frivillig 

och erbjudits ett begränsat antal elever. Det blev också möjligt att välja 

franska som andra främmande språk.136 Omsvängningen från en orientering 

mot Öst och samhörighet och lojalitet gentemot Sovjet till en orientering mot 

Väst och i synnerhet den anglosaxiska delen av världen skedde således 

mycket snabbt och blev påtaglig i elevernas skolvardag. En annan förändring 

som tas upp av flera av de intervjuade är att ämnet Staatsbürgerkunde eller 

Marxismus-Leninismus, som ämnet hette i den högre utbildningen, avskaffa-

des. Steffi berättar: 

                                                      
135 In all den Diskussionen, die an jeder Ecke und in jeder Schulstunde stattfanden und die mir 
irgendwann, aber recht bald, ziemlich überflüssig vorkamen, sollten wir beweisen, dass wir 
über kritisches Bewusstsein verfügten, uns intensiv mit unserer Umwelt auseinander setzten 
und in der Lage waren, Alternativen zu formulieren. Die Erwachsenen wollten plötzlich wis-
sen, was uns an unserem bisherigen Leben nicht gefallen hatte, was wir an den Strukturen, 
wie sie sagten, in der Schule, beim Sport, bei den Pionieren, beim Chor und wo auch immer 
verbessern wollten (Hensel 2002:96). 
136 Från och med läsåret 1990/1991 blev det möjligt att välja mellan ryska, engelska och 
franska som första främmande språk. 80-90 % av eleverna valde engelska. Den utbildning i 
engelska som erbjudits rysklärarna under 1989-1990 räckte inte till för att fylla det nyupp-
komna behovet av engelsklärare (Fuchs 1997:95f). 
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Och då var lärarna naturligtvis först tvungna att orientera sig på nytt fullstän-
digt. Alltså det var ju naturligtvis svårt, det är klart. Hos oss fanns det Staats-
bürgerkunde, det här ämnet där det alltid predikades ‟Socialism – toppen, ka-
pitalism – (med kritisk röst) hmm‟, så. Det fanns böcker, vad de berättade för 
oss där, jag menar det var verkligen fruktansvärt. Och de undervisade ju då 
politische Weltkunde (politisk världskunskap) eller nåt sånt och, alltså för en 
sån lärare tror jag att det var ganska svårt. Alltså på den tiden åtminstone, att 
med ens, och de var ju verkligen övertygade. Alltså, du visste precis, du får 
inte säga något mot DDR och sedan ett par dagar senare eller en vecka senare 
så predikade de motsatsen. Det var verkligen mycket märkligt då.137 

Eftersom Staatsbürgerkunde var det ämne som i störst utsträckning genom-

syrades av den socialistiska ideologin var det här som de största förändring-

arna skedde när det politiska systemet vacklade. Detta får de politiskt över-

tygade lärarna att framstå som extremt opportunistiska. Kursinnehållet änd-

rades även i andra ämnen, såsom till exempel i historia och läroböckerna 

byttes ut, om än inte i lika snabb takt som läroplanerna, enligt Steffi.138 Det 

som Steffi och flertalet intervjupersoner uppfattar som ”mycket märkligt” i 

den nya skolsituationen är att lärarna miste sin auktoritet och sin roll som 

kunskapsförmedlare. I dislokationen befann sig barnen och de vuxna, ele-

verna och lärarna, plötsligt i samma situation, eller som Melanie utrycker 

det: ”Lärarna hade bara fyra veckors försprång.”139 De vuxna beskrivs inte i 

första hand som de som orsakade och genomdrev förändringarna, utan som 

några som reagerade på och försökte att anpassa sig till dem. Därmed förlo-

rade de också sin position som de som kunde leda den unga generationen in i 

vuxenlivet (jfr Kovacheva 2001). Det blev heller inte möjligt att revoltera 

mot den äldre generationen, eftersom denna hade fullt sjå att hålla sig ovan-

för vattenytan. Detta avspeglar sig i Steffis sätt att visa medlidande med sina 

lärare, som tidigare utövat stor makt över henne och hennes klasskamrater, 

eftersom de hade svårt att tackla omorienteringen. Att ge uttryck för medli-

dande kan således ses som ett sätt att positionera sig som den som klarat av 

förändringarna på ett förhållandevis bra sätt. Medlidandet skapar också ett 

hierarkiskt förhållande, där den som ger uttryck för det placerar sig högre än 

den det projiceras på. 

                                                      
137 Und dann mussten sich die Lehrer natürlich auch erst mal, ja voll umorientieren. Also, das 
ist ja natürlich auch schwierig gewesen, ist ja klar. Bei uns gab es Staatsbürgerkunde, dieses 
Fach, wo halt immer gepredigt wurde halt ‚Sozialismus – super, Kapitalismus – (mit kriti-
scher Stimme) hmm‟, so. Gab es Bücher, was die uns da erzählt haben, ich meine wirklich 
furchtbar. Und die haben ja dann, ja politische Weltkunde oder so was unterrichtet und, also, 
für so einen Lehrer stelle ich es mir ziemlich schwierig vor. Also, damals halt zumindest, die 
dann auf einmal, und es war ja wirklich überzeugte. Also, da wusstest du genau, da darfst du 
nichts sagen gegen die DDR, und dann halt irgendwie ein paar Tage später oder eine Woche 
später haben sie genau das andere gepredigt. Das war schon sehr ulkig dann, ne. 
138 Bytet av läromedel stöddes av BRD, som i maj 1990 avsatte 30 miljoner DM för inköp av 
nya läroböcker i DDR (Fuchs 1997:88). 
139 „Die Lehrer waren nur vier Wochen voraus.” 
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Hannah befann sig mitt i sin yrkesutbildning inom det medicinska områ-

det vid tiden för die Wende. Hennes utbildning var arbetsplatsbaserad, vilket 

innebar att hon deltog i verksamheten på sjukhuset: 

Åttioåtta började jag och i november [1989] ägde ju die Wende rum och jag 
utbildade mig så att säga ett och ett halvt år under DDR-tiden och resten av 
tiden i brytningstiden. Och då märkte man redan att allt ändras på det mänsk-
liga planet. För i vår ‟idealvärld‟, om vi säger så, idealvärld på så vis, trängde 
naturligtvis nya personer in, som naturligtvis kom från Väst och ville lära oss 
någonting. Men många gånger på ett sånt sätt att man verkligen fick svälja. I 
början fick man, alltså jag fick i början, jag befann mig fortfarande i utbild-
ning. Jag tog det helt enkelt som det var, fann mig i det. Jag tänkte: ‟Okej, ett 
och ett halvt år står du ut och sen kan du se var du hamnar.‟140 

Trots att Hannah tidigare beskrivit sin utbildning som mycket sträng och 

hierarkisk definierar hon här sin utbildningsplats som en ”idealvärld”. Med 

sitt tonfall tycks hon förse begreppet med citationstecken. Jag tolkar detta 

som att Hannah inte uppfattade DDR och dess utbildningssystem eller sjuk-

vård som perfekt, utan snarare som en ”hel” värld som, i likhet med andra 

världar, fungerade enligt sina egna principer. Det framgår tydligt att Hannah 

upplevde det som en smärtsam process när denna helhet och dess strukturer 

slogs sönder i samband med att människor utifrån, från Väst, ”trängde in”. 

Samtidigt poängterar hon att det var lättare för henne själv, som befann sig i 

en utbildningssituation, att finna sig i de personella förändringarna. Dels 

därför att hon hade optionen att snart göra något annat, men också i egen-

skap av sin position som student. Auktoriteterna byttes ut men hon degrade-

rades inte i förhållande till sina nya lärare och kollegor från Väst, som, enligt 

Hannah, tyckte sig veta allt bättre. Hon befann sig redan i en lärandesituation 

och kunde därför även utan större problem lära sig av dem som kom från 

Väst, även om hon inte uppskattade deras ton. Hennes tidigare lärare och den 

utbildade och arbetande personalen från DDR förlorade dock sin auktoritet 

och sin självklara roll som kunskapsförmedlare när de sattes i relation till 

sina nya kollegor från Väst. I jämförelse med äldre personer från DDR fram-

står Hannah och hennes jämnåriga som privilegierade eftersom de hann sko-

las in i det nya systemet, snarare än drabbas av det. 

                                                      
140 Achtundachtzig habe ich angefangen und im November [1989] war ja dann die Wende 
gewesen und habe ich anderthalb Jahre so zu sagen also zur DDR-Zeiten gelernt und dann den 
Rest der Zeit dann in der Umbruchsphase. Und da hat man halt dann schon gemerkt, dass sich 
das alles ändert in dem Sinne ob es von menschlichen Seiten her waren. Weil es ist natürlich 
in unsere ‚heile Welt‟, sagen wir mal so, heile Welt in dem Sinne, sind natürlich dann neue 
Personen eingedrungen, die natürlich aus dem Westen kamen und eben uns halt auch was 
beibringen wollten. Aber in vielen Dingen auf eine Art und Weise wo man manchmal schon 
schlucken musste. Man hat am Anfang, also, ich habe es am Anfang, ich war in der Ausbil-
dung noch. Ich habe es einfach so als gegeben genommen, hingenommen. Habe gedacht: 
‚Okay, die anderthalb Jahre stehst du durch und dann kannst du gucken wohin du kommst.‟ 
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Berättelserna om de snabba förändringarna och lärarnas förändrade roll är 

väldigt samstämmiga, men det finns undantag. Jürgen menar att han inte 

upplevde några stora omställningar: 

Jag gick bara tre år i skolan i det, det, det andra systemet, om jag säger så. Jag 
vet inte hur jag annars ska uttrycka mig. Men jag säger, på så vis, under de tre 
åren, lärarna var desamma som förut. Alltså, på så vis ändrades inte under-
visningsinnehållet så väldigt mycket. Matte var samma som förut, fysik ock-
så. Ja, socialkunskap förändrades kanske lite, men hur skulle de lärare som 
hade undervisat DDR i fyrtio år lära en (tvekande) Germany på tre år. Alltså 
det funkar inte på nåt sätt, det gick inte. Och därför har jag inte upplevt några 
skarpa brott, om jag säger så. Vi fick några nya skolböcker, men annars var 
det för (med betoning) mig personligen ingen stor omställning. Allt var helt 
easy.141 

Jürgen uttrycker en stark kontinuitet mellan skolan före och efter die Wende. 

Med tanke på hur politiserad och kontaminerad skolan i DDR ofta är i sam-

tida, tyska offentliga diskurser är det förvånande att Jürgen så tydligt posi-

tionerar sig som en person som gått sju år i DDR:s skola och att inte heller 

de tre åren i det förenade Tyskland innebar några drastiska skillnader. Han 

verkar överhuvudtaget inte veta hur han ska tala om det nya, i den utsträck-

ning det nu utgjorde något nytt, utan kallar det efter viss tvekan, ”det andra 

systemet”. Förhållandet mellan markerat och omarkerat visar sig på ett in-

tressant sätt i Jürgens beskrivning: Å ena sidan definierar han DDR som det 

som var normalt för honom, det vill säga som omarkerat ur hans perspektiv. 

Avsaknaden av förändringar blir till något positivt, en förutsättning för nor-

malitetens kontinuitet och att Jürgen kunde uppfatta processen som helt 

”easy”. Samtidigt är det uppenbart att något har hänt som han måste förhålla 

sig till. Istället för att jämföra DDR och BRD väljer han, efter viss tvekan, att 

definiera det som de gamla lärarna var oförmögna att undervisa i för ”Ger-

many”. Därmed blir inte BRD markerat i förhållande till det omarkerade 

DDR, utan Germany blir en omarkerad, nästan onämnbar kategori. I förhål-

lande till denna positionerar Jürgen både sin egen och sina lärares normalitet 

som markerad. Därmed uppstår en paradox där det normala utgörs av 

BRD/Germany medan DDR blir en onormal anakronism, samtidigt som 

avsaknaden av förändring beskrivs som positiv då Jürgen inte behövde upp-

                                                      
141 Ich habe nur drei Jahre so zu sagen das, das, das andere System gelernt, sage ich jetzt mal. 
Ich weiß nicht wie ich mich sonst ausdrücken soll. Aber ich sage mal, von daher, in den drei 
Jahren, die Lehrer waren die gleichen wie vorher. Also, von daher war da jetzt ja nicht groß 
dass sich der Lernstoff sich riesig geändert hat. Die Matte ist die gleiche geblieben, Physik ist 
auch. Ja, Sozialkunde hat sich vielleicht ein bisschen geändert aber, aber was wollten denn die 
Lehrer, die vierzig Jahre lang DDR unterrichtet haben einen drei Jahren da (zögernd) Germa-
ny beibringen. Also, das funktioniert irgendwo nicht, das ging nicht. Und von daher muss ich 
sagen habe ich da jetzt so den großen Einschnitten nicht erlebt, sage ich mal. Ein paar andere 
Schulbücher haben wir bekommen aber ansonsten war es jetzt so für (betont) mich persönlich 
jetzt keine große Umstellung. Das war alles so ganz easy. 
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leva det han uppfattar som ett traumatiskt brott, det vill säga som något 

onormalt ur ett biografiskt perspektiv. 

Det nya klimatet i skolan och de nya strukturerna inom skolväsendet be-

skrivs av flera intervjupersoner som öppnare och friare. I och med die Wende 

vidgades möjligheterna för eleverna att själva välja vad de ville bli eller vad 

de ville studera. Detta kontrasteras mot utbildningssystemet i DDR, där för-

hållandet till SED, det vill säga föräldrarnas och elevernas medlemskap i 

partiet och FDJ, var avgörande för möjligheten att studera och få praktik-

plats. Det intressanta med intervjupersonernas berättelser är att de både be-

skriver förändringsprocessen som en minskad disciplinering med ökad frihet 

och samtidigt reflekterar över att den nya ordningen också innebär en disci-

plinering. Den nya formen av disciplinering synliggörs just genom att den är 

ny, det vill säga genom den dislokativa erfarenheten. Detta blir extra tydligt 

eftersom det nya systemet ofta uppfattas som något som kom utifrån, från 

Väst, snarare än som något som utvecklades av DDR-medborgarna själva.  

Flera intervjupersoner definierar förändringarna i skolan som att ett nytt 

system övertogs från BRD. De beskriver hur den tioåriga Erweiterte Ober-

schule, EOS, övergavs och ersattes av ett tredelat skolsystem med Haupt-

schule, Realschule och Gymnasium142. Detta skedde när hälften av de inter-

vjuade gick i EOS, vilket betyder att de själva upplevde den turbulens som 

omstruktureringarna innebar, till exempel att klassen de gick i delades upp 

och att de själva fick byta skola. Några av dem är kluvna i förhållande till 

dessa förändringar. Så beskriver till exempel Jana att hon uppskattade möj-

ligheten att få gå i det nya gymnasiet tillsammans med andra elever som var 

duktiga i skolan. Samtidigt kritiserar hon den segregation som hon menar att 

detta skolsystem skapar och upprätthåller. Hon kontrasterar det mot den 

tioåriga skolan i DDR, där alla barn, oavsett social bakgrund, gick i samma 

skola, vilket hon menar bidrog till en större förståelse och ett jämlikare sam-

hälle. 

Stephan befann sig i slutet av sin skolgång vid die Wende och berördes 

således inte av förändringarna på så vis att han fick byta skolform. Han be-

rättar att han inledningsvis upplevde de förändringar som skedde inom sko-

lan som mycket spännande, men att det blev problematiskt när han skulle 

avlägga sin examen. 

Senare blev det verkligt obehagligt därför att vi stod inför examensprovet och 
ämnena för proven övertogs helt urskillningslöst från Baden-Württemberg. 
Alltså, det var säkert så att examinatorerna var rätt toleranta när det gällde de 
frågekomplex som vi inte hade haft alls, eller som inte fokuserades. Visst 

                                                      
142 I BRD är skolpolitiken en fråga för varje Bundesland, vilket innebär att olika förbundslän-
der kan ha olika skolsystem. Det nya skolsystemet kom därför även att se olika ut i olika 
förbundsländer i före detta DDR. Några antog ett tredelat, andra ett tvådelat och i ett fall ett 
enhetligt system (Anweiler 1999:82). I mina intervjuer nämns dock bara det tredelade syste-
met. 
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hade vi det precis som de andra, men fokus låg inte på det. Det låg på andra 
saker. Alltså, det tyckte vi var fruktansvärt orättvist. Alltså, Baden-
Württemberg, helt enkelt, pang. Det hade lika gärna kunnat vara Bayern eller 
något annat. Det var helt enkelt Baden-Württemberg, alltså.143 

Stephan framhåller här både skillnader och likheter i DDR:s och BRD:s 

skolsystem. Att hävda att innehållet inte skilde sig åt så mycket, utan att det 

snarare var en fråga om olika fokus, kan tolkas som ett sätt att hävda att han 

och hans klasskamrater inte har stora kunskapsluckor i förhållande till väst-

tyska elever. Eftersom DDR:s läroplaner ur dagens perspektiv ses som poli-

tiskt genomsyrade, blir det viktigt att framhäva likheterna. Samtidigt pekar 

Stephan på det absurda och orättvisa i att DDR:s elever skulle examineras 

efter västtyska mallar. I hans fall ”råkade” det bli examensproven från Ba-

den-Württemberg, men det hade varit lika orättvist om man övertagit exa-

men från något annat västtyskt förbundsland. I Handbuch zur deutschen 

Einheit 1949-1989-1999 diskuterar Oskar Anweiler (1999) föreställningen 

om att det västtyska skolsystemet skulle ha ”stjälpts över”144 skolsystemet i 

DDR. Han avfärdar den här tolkningen av processen genom att peka på att 

förändringarna var ett resultat av en nästan enhällig vilja att avskaffa det 

”enhetliga socialistiska utbildningssystemet” liksom att DDR:s system inte 

ersattes av ett västtyskt system, utan att de olika ”nya” förbundsländerna 

orienterade sig mot olika förlagor i de ”gamla” förbundsländerna145. Stephan 

både bekräftar och ifrågasätter den här typen av beskrivningar av omvand-

lingsprocessen. Å ena sidan är han medveten om att Baden-Württemberg och 

Bayern har olika utbildningsplaner och därmed olika examensprov. Å andra 

sidan hävdar han att för honom och hans klasskamrater spelade det ingen 

som helst roll om provfrågorna härstammade från det ena eller det andra 

förbundslandet. För de elever som gått hela sin skolgång i DDR var det lika 

absurt och orättvist att behöva besvara dem oavsett vilket västtyskt förbunds-

land de kom ifrån. Upplevelsen av dislokation, av att behöva förhålla sig till 

nya regler och strukturer, var knuten till DDR och dess upplösning, inte till 

de ”nya” och ”gamla” förbundsländerna. Att de snabba förändringarna var 

                                                      
143 Später dann wurde es sehr unangenehm, weil wir kurz vor der Prüfung standen und die 
Prüfungsthemen völlig wahllos von Baden-Württemberg übernommen haben. Also, sicherlich 
waren die Prüfer damals auch recht tolerant, wenn es darum ging die Fragenkomplexe zu 
denen wir gar nichts gehabt haben, oder wo der Fokus nicht so drauf war. Sicherlich haben 
wir das genauso wie die anderen, aber der Fokus lag halt nicht darauf. Der lag auf anderen 
Sachen. Also, das fanden wir einfach furchtbar ungerecht. Also, einfach so Baden-
Württemberg, zack. Das hätte genauso Bayern oder, oder sonst was sein können. Das war 
einfach Baden-Württemberg, also. 
144 På tyska überstülpen, ett ord som även används av några av intervjupersonerna för att 
beskriva processen kring Tysklands enande. 
145 I BRD sorterar skolfrågor under respektive Bundesland och inte under Förbundsdagen. 
Denna decentralisering kan ses som ett sätt att försöka motverka den centralisering som sked-
de under nazitiden och följderna av denna. Följaktligen kan DDR:s enhetliga skolsystem 
skrivas in i en icke-pluralistisk, totalitär diskurs. 
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resultatet av en demokratisk process gjorde sannolikt examen varken svårare 

eller lättare för dem som skulle skriva den. När de skulle examineras var de 

drabbade av förändringar som de själva inte hade något inflytande över. 

Jag har i kapitel 3 diskuterat hur Karl beskriver att han var tvungen att an-

passa sig till utbildningssystemet, inklusive deltagande i Freie Deutsche 

Jugend, för att ha en chans att få gå vidare till högre studier i DDR. I och 

med die Wende tycktes det dock som om hans ansträngningar varit förgäves. 

Och livsplanen bröt först samman även för [mig], för jag hade ju ordnat en 
studieplats för medicin redan från gymnasiet (Oberschule). Och efter die 
Wende var vi alla tvungna att ansöka om studieplatser på nytt. Studieplatser-
na förklarades ogiltiga och vi fick göra om ansökan från början. Ja, så var det, 
och därför hade jag till att börja med existentiell ångest därför att jag var rädd 
att inte få någon studieplats. Och det hade varit den springande punkten för 
mig. Man måste ju göra något, man måste ju studera något, så var det.146 

Det centrala i citatet är Karls identifikation som en person som ägnar sig åt 

högre studier, oavsett om detta sker inom ramen för DDR eller BRD. Med 

ogillandet av DDR:s politiska system och dess regim följde också ogillandet 

av strukturer och beslut inom utbildningsväsendet. Karls berättelse visar vad 

dessa förändringar kunde få för konsekvenser för den enskilde. Trots att Karl 

hatade DDR och aldrig vill ha detta system tillbaka beskriver han sig som ett 

offer i samband med dess avskaffande. Förutom ovissheten om hur han skul-

le klara sig i det nya systemet innebar förändringarna att de kvalifikationer 

som gällde i det gamla systemet upplöstes och därmed även hans position 

som studerande person. Psykologen Michael Schmitz (1995:135ff) beskriver 

i boken Wendestress hur samhälleliga förändringar innebär både en osäker-

het inför framtiden och en degradering av det förgångna för dem som omfat-

tas av dem. Som en följd av detta har, enligt Schmitz, stora delar av den öst-

tyska befolkningen blivit desorienterade och drabbats av existentiell ångest 

och i förlängningen psykisk ohälsa. Detta gäller särskilt de personer som inte 

snabbt hittat en ny (arbets-)plats i det förenade Tyskland. För Karls del blev 

ångesten relativt kortvarig eftersom han blev antagen till utbildningen även 

vid den nya antagningen. Hans berättelse visar ändå hur själva den dislokati-

va erfarenheten upplevs som ett hot mot den egna existensen, mot det han 

uppfattar sig som och vill vara. 

Parallellt med förändringar inom undervisningen och skolväsendet be-

skriver de intervjuade hur die Wende ledde till att Pionjärerna och FDJ förlo-

                                                      
146 Und auch für [mich] brach der Lebensentwurf erst mal zusammen, weil ich hatte ja einen 
Studienplatz von der Oberschule aus schon organisiert für Medizin. Und wir mussten uns 
nach der Wende alle neu bewerben um die Studienplätze. Die Studienplätze, das wurde auch 
für ungültig erklärt und wir mussten uns alle von vorne bewerben. Ja so war das, so dass ich 
auch erst mal Existenzangst gelebt habe, weil ich gefürchtet hatte keinen Studienplatz zu 
bekommen. Und das wäre für mich ja der Dreh- und Angelpunkt. Man musste ja irgendwas 
machen, man musste ja was lernen, so war das. 
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rade sin roll eller upphörde att existera. Detta innebar att aktiviteter och fö-

remål, som tidigare varit en del av vardagen, försvann. Förutom Jana, som 

berättar att hon upplevde den snabba upplösningen av Pionjärorganisationen 

som traumatisk (se kapitel 4), är det ingen av de intervjuade som beklagar att 

själva organisationen eller dess symboler och aktiviteter försvann. Däremot 

konstaterar flera av de intervjuade att de tillhör den sista pionjärgenerationen 

eller att de var ”den sista årskullen som fick de röda halsdukarna”. Därmed 

blir pionjärerfarenheterna till något exklusivt, som yngre generationer inte 

har tillgång till. Inge berättar att hon sparat sin pionjärhalsduk för att kunna 

visa den för sina barn, en handling som får sin betydelse genom pionjärernas 

upplösning. Halsduken erhåller sitt värde just i egenskap av att tillhöra en 

svunnen tid och en svunnen stat. Att Inge dessutom har en personlig relation 

till den – det är hennes pionjärhalsduk – gör den ännu mera värdefull. Hon 

tillägger dock skrattande att om den skulle förstöras i en brand så är det inte 

hela världen och poängterar därmed att hon inte klamrar sig fast vid det för-

gångna. 

Flera intervjuade beskriver att olika former av organiserade aktiviteter 

försvann fullständigt med DDR:s upplösning. Medan skolan som en själv-

klar del av det moderna samhället fortlevde i transformerad form avskaffa-

des eller upplöstes andra former av fostrande sysselsättningar. En sådan ak-

tivitet var de sommarläger för barn som organiserades via föräldrarnas ar-

betsplatser. En annan var de aktiviteter som ägde rum på eftermiddagarna i 

anslutning till skolan. Marcus berättar: 

På DDR-tiden fanns det såna här AG:s, arbetsgemenskaper, i skolan, arbets-
gemenskap hantverk, sport, skolträdgård, djur-AG och allt vad de hette, där 
du hade akvarier, i djur AG:n, och marsvin och såna saker. Det fanns det efter 
die Wende också. Någon gång reducerades det mer och mer, någon gång 
fanns det inte mer, någon gång tog det slut. På DDR-tiden var det så att när 
vissa saker gick sönder eller dog i en AG, i en djur-AG, när en värmestav var 
sönder i ett akvarium och det kokade över, därför att den inte stängde av sig 
längre, då samlade man ihop pengar i klassen, alla som var med i AG:n. Så 
köpte man nya djur. Det var det ingen som gjorde efter die Wende. Då var det 
ingen som spenderade pengar på något som det inte fanns någon plan för allt-
så, och då upphörde det också någon gång.147 

                                                      
147 Zur DDR-Zeiten gab es in den Schulen dann noch solche AG:s, Arbeitsgemeinschaften, 
Arbeitsgemeinschaft Werken, Sport, Schulgarten, Tier-AG und wie sie nicht alle hießen, wo 
du dann halt die Aquarien hattest, in der Tier-AG, und Meerschweinchen und solche Sachen. 
Das gab es dann nach der Wende noch. Das wurde dann halt irgendwann immer reduzierter, 
gab es dann halt nicht mehr irgendwann, irgendwann war es dann Mal alle. Mal, zu DDR-
Zeiten war es so, dass wenn in einer AG bestimmte Sachen kaputt gegangen sind oder gestor-
ben sind, bei einer Tier-AG, wenn da halt Mal der Heizstab im Aquarium kaputt war und das 
Ding ist übergekocht, weil der nicht mehr abgeschaltet hat, dann wurde in der Klasse alle, was 
in der AG drin war, wurde Geld zusammen gelegt. Es wurde neue Tiere gekauft. Hat nach der 
Wende keiner mehr gemacht. Da hat keiner mehr Geld für irgendwelche sinnlose Sachen 
ausgegeben, wo es kein Plan gab dafür also, und dann war es dann auch Mal zu Ende. 
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De aktiviteter som Marcus räknar upp kan uppfattas som opolitiska till sin 

karaktär och man kan fråga sig varför de upphörde att existera med det poli-

tiska systemet. I citatet ger Marcus en egen förklaring när han reflekterar 

över själva meningsskapandet. Han lyfter fram hur något så trivialt som ak-

variefiskar kan framstå som meningsfulla och värda engagemang i en kon-

text och som meningslösa i en annan. Fiskarna fick sitt värde genom att in-

ordnas i ett sammanhang där arbetsgemenskapen och viljan att offra något 

för det gemensamma tycks mer central än fiskarna själva. På samma sätt som 

meningsskapandet är en dubbel artikulation som definierar både den beteck-

nande och den betecknade är dislokationen, i betydelsen meningsförlust, en 

dubbel process. Gemenskapen upplöses därför att det inte finns ett gemen-

samt mål – att hålla fiskarna vid liv – samtidigt som aktiviteten och målet 

blir meningslösa när det inte finns någon gemenskap som upprätthåller dem. 

Gemenskapens centrala ställning framstår här som särskilt tydlig då olika 

aktiviteter såsom sport, trädgårdsarbete och djurskötsel definierades just som 

Arbeitsgemeinschaften. Gemenskapen är alltså både en del av DDR-

diskursen och det som upprätthåller den. Flera av de intervjuade beskriver de 

förändringar som följde på die Wende just som en upplösning av gemenska-

per. Även om de ofta upplevts som påtvingade eller av nöden då de existera-

de skildras avsaknaden av dem som en förlust. Som en kontrast mot DDR:s 

gemenskap beskrivs tiden efter die Wende ofta som en tid då var och en hade 

fullt upp med att klara sig själv och att finna sig själv till rätta. Den påtving-

ade gemenskapen kan således sägas ha förbytts i en påtvingad individualism. 

Ett par av de intervjuade pekar även på kontinuiteter vad gäller aktiviteter 

och gemenskaper. Ute berättar att hon och många med henne valde att ge-

nomgå Jugendweihe efter die Wende. Som jag beskrivit i kapitel 3 innebar 

Jugendweihe att ungdomarna svor trohet inför den socialistiska saken och 

DDR som stat. Därför hade man, vilket Ute också påpekar, kunnat tro att 

Jugendweihe skulle försvinna med DDR. Ute menar att det tvärtom var ett 

medvetet beslut från ungdomarnas sida att genomgå ceremonin efter die 

Wende och att detta stöddes av deras föräldrar. ”Denna tradition levde vida-

re”, säger hon, och ger därmed uttryck för en tydlig kontinuitet.148 Samtidigt 

innebär hennes beskrivning av ceremonin som ett medvetet beslut en diskon-

tinuitet i förhållande till beskrivningarna av DDR, där det krävdes ett mycket 

medvetet beslut som kunde få allvarliga konsekvenser att avstå från Jugend-

weihe. Jugendweihe får således en ny betydelse då deltagandet i ceremonin 

framställs som ett individuellt val. Att den fortfarande praktiseras i de östra 

delarna av Tyskland som en sekulär motsvarighet till den kristna konfirma-

tionen blev påtagligt under mitt fältarbete i Dresden i mars 2007. Då jag 

strosade runt på en klädavdelning för barn och ungdomar fick jag plötsligt 

                                                      
148 Efter en kort nedgång efter 1989 steg antalet personer som genomgick Jugendweihe från 
1991. Mot slutet av 1990-talet deltog upp emot 40 % av 14-åringarna i östra Tyskland i ritua-
len (Wensierski 2000:78). 
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syn på en ställning med högtidskläder som hade försetts med skylten ”Kon-

firmation/Jugendweihe”. Samma kläder kan alltså användas och skrivas in i 

två olika traditioner, beroende på konsumentens preferenser. 

Rebecca å andra sidan beskriver sin tillhörighet till kyrkan som något som 

skapade en fast punkt då allt annat förändrades. Hon berättar att deltagandet i 

kyrkans verksamheter var stigmatiserande i DDR, men att det blev en till-

gång i samband med die Wende. 

I praktiken hade vi ett annat plan, där man kunde handskas med och tala öpp-
nare om de här, om de här problemen eller den här situationen, om jag säger 
så. På den tiden hade vi en mycket bra ungdomspastor, som vägledde oss 
mycket bra. Och, ja, det var egentligen mycket fint.149 

Rebecca hävdar att hon som kristen erbjöds verktyg att hantera dislokationen 

på ett bättre sätt än många andra. Medan lärarna i skolan beskrivs ha förlorat 

sin auktoritet i och med die Wende beskriver Rebecca hur kyrkan, och då 

särskilt hennes ungdomspastor, stärkte sin roll som uttolkare och vägledare. 

Den kristna identiteten och gemenskapen beskrivs som något som skapade 

kontinuitet, även om den har laddats om från att ha varit oppositionell till att 

bli en identitet bland andra. 

Arbetsliv i upplösning 

I DDR var över 90 procent av befolkningen i yrkesverksam ålder förvärvsar-

betande. Förutom att detta innebar att de allra flesta hade en arbetsplats och 

en lön så var många andra aktiviteter knutna till arbetsplatsen. Allt från poli-

tiska aktiviteter till fritidsaktiviteter, barnomsorg och semesterresor organi-

serades med utgångspunkt i varje företag (Kolinsky 1995:22). Så berättar 

flera av de intervjuade att familjens semester och framförallt sommarlägren 

för barn och ungdomar organiserades utifrån föräldrarnas arbetsplats. Arbe-

tar- och yrkesidentiteten hölls således inte bara högt i DDR:s officiella 

diskurs utan strukturerade även vardagslivet på en mängd områden. 

Parallellt med de politiska förändringarna skedde en omstrukturering av 

ekonomin i DDR. De östtyska Volkseigene Betriebe (folkägda företagen), 

förvaltades från och med mars 1990 av Treuhandanstalt, som under somma-

ren samma år påbörjade en privatisering av industrier och jordbruk (Maier 

1997:293ff). Den östtyska industrin kunde inte konkurrera på kapitalistiska 

villkor, i synnerhet inte när de västtyska varorna strömmade in på den öst-

                                                      
149 Und da hatten wir da praktisch noch Mal so eine andere Ebene, wo man also auch offener, 
sage ich jetzt Mal, so mit diesen, mit diesen Problemen oder mit dieser Situation praktisch 
umgehen konnte und sprechen konnte auch, ne. Wir hatten damals irgendwie einen ganz 
tollen Jugendpastor, der da also uns ganz gut begleitet hat, ne. Und ja, und das war eigentlich 
schon schön. 
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tyska marknaden och konkurrerade ut de östtyska produkterna. Detta ledde 

till massarbetslöshet i före detta DDR; mellan 1989 och 1992 försvann om-

kring 4,5 miljoner arbetstillfällen och den industriella produktionen reduce-

rades med två tredjedelar (Müller 2007:101f, Stark & Brust 1998:139). 

Enorma summor skattemedel investerades för att få ekonomin och infra-

strukturen i de nya förbundsländerna att närma sig de gamla förbundsländer-

nas nivå, liksom till att betala ut sociala ersättningar till de många arbetslösa 

(Maier 1997:299). Trots detta har man inte lyckats infria dåvarande för-

bundskansler Helmut Kohls löften om ”blommande landskap” i Öst.150 

Även om de intervjuade på grund av sin ålder inte drabbades på så vis att 

de blev av med sitt arbete, sin arbetsplats och sin yrkesidentitet så är det 

ändå uppenbart att förändringarna i arbetslivet hade en stor inverkan på deras 

liv och på hur de uppfattar övergången från ett socialistiskt till ett kapitalis-

tiskt samhällssystem. Ingen del av intervjupersonernas livsberättelser är så 

samstämmig som när det gäller föräldrarnas situation efter die Wende. Inter-

vjuperson efter intervjuperson skildrar hur föräldrarna inte bara blev uppsag-

da utan också att deras arbetsplatser upphörde att existera därför att fotbolls-

klubben och handelsorganisationen upplöstes, daghemmet stängdes eller 

fabriken lades ner. Vare sig föräldrarna var fotbollstränare, reklamare, för-

skollärare, kolkraftverksarbetare eller kontorister på ett dataföretag så förlo-

rade de ofta både sin position som arbetare och sin inkomst i samband med 

die Wende. Många av de intervjuade berättar att deras föräldrar, liksom de 

flesta i deras generation, var inbegripna i ett nytt system av Arbeitsbeschaf-

fungsmaßnahmen, ABM, det vill säga statligt finansierade och tillfälligt ska-

pade jobb, liksom i omskolningar. Ibland ledde detta till en anställning, men 

ofta resulterade det i att de gick ut i ny arbetslöshet eller tvingades flytta för 

att få jobb. Några berättar dock att deras föräldrar har ”haft tur” som fick 

behålla jobbet, även om arbetsgivaren bytte namn både en och två gånger, 

eller att de snabbt hittade ett nytt jobb när de blev uppsagda. 

Intervjupersonernas poängterande av att en anställning innebär en särskilt 

privilegierad position synliggör arbetslösheten som normalitet i föräldrage-

nerationen under den här tiden. Detta kontrasteras ofta explicit mot DDR-

tiden, då i regel alla hade ett arbete, eller åtminstone en arbetsplats att gå till. 

Rebecca berättar: 

Min mor blev arbetslös ganska snart efter die Wende därför att man avskeda-
de folk i den bokhandel där hon arbetat och några måste bort. Och hon var 
inte så gammal ännu, men hittade heller inte något nytt jobb. Och alltså det är 

                                                      
150 I sitt tal vid införandet av valutaunionen den 1 juli 1990 sade Helmut Kohl: „Durch eine 
gemeinsame Anstrengung wird es uns gelingen, Mecklenburg/Vorpommern und Sachsen-
Anhalt, Brandenburg, Sachsen und Thüringen schon bald wieder in blühende Landschaften zu 
verwandeln, in denen es sich zu leben und zu arbeiten lohnt.“ Med en gemensam ansträngning 
kommer vi snart att lyckas  förvandla Mecklenburg/Vorpommern och Sachsen-Anhalt, Bran-
denburg, Sachsen och Thüringen till blomstrande landskap igen, i vilka det lönar sig att leva 
och arbeta.“ (Kohl 1990:741, min översättning) 
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en mycket svår situation för att dessförinnan hade folk huvudsakligen identi-
fierat sig med sitt arbete. Familjen sköttes egentligen mer eller mindre vid si-
dan om, det sörjde staten till stor del för. Ja, och nu var de egentligen, är 
många ganska orienteringslösa och är också depressiva därför att de inte har 
någon mening i sitt liv eller inte kan finna den för sig själva. Och i Öst var 
det så, där hade varenda alkoholist på nåt sätt någon, jag vet inte, något slags 
arbete. Alltså de var, även om de säkert inte kunde prestera så mycket, ändå 
alltid integrerade och det värdesattes också på något sätt. Alltså det lades all-
tid vikt vid att läkaren i princip var precis lika mycket värd som gatsoparen, 
om jag säger så, att ju var och en utför sin syssla.151 

Rebeccas beskrivning av denna nya, svåra situation, liksom hennes exempel 

med läkaren och gatsoparen, kan förstås som en kritik av dagens individuali-

serade och stratifierade samhälle. Samtidigt ger hon själv uttryck för en indi-

vidualistisk diskurs när hon ändrar sitt uttalande om att människor ”inte har 

någon mening i sitt liv” till att de ”inte kan finna den för sig själva”. Det är 

alltså upp till var och en att finna denna nya mening. Rebecca är själv bosatt 

i de delar av östra Tyskland där arbetslösheten är hög. Hon har aldrig haft 

någon anställning, men definierar sig inte som arbetslös utan i första hand 

som förälder. Hennes livsinnehåll och det hon värdesätter i livet utgörs alltså 

av det som hon menar sköttes vid sidan om och av staten i DDR. (Jag kom-

mer att diskutera detta längre fram.) De människor Rebecca beskriver har, 

enligt henne, inte bara förlorat sitt arbete, utan en hel socialistisk arbetsvärld, 

där det förväntades och uppskattades att var och en bidrog efter förmåga. 

Dislokationen innebär, förutom den enskildes arbetsplatsförlust, även en 

förlust av ett helt värdekomplex där människan värderas i egenskap av att 

vara en del i helheten, oavsett vilken plats hon intar i denna. Rebeccas be-

skrivning av arbetets betydelse i DDR handlar inte om vare sig rätten till en 

inkomst eller om självförverkligande, utan skrivs in i en diskurs om att dra 

sitt strå till stacken. Medborgarskapet i DDR definierades utifrån klass, sna-

rare än etnicitet (se Gerber 2004). Emblemet på DDR:s flagga – hammaren 

för arbetarna, axet för bönderna och passaren för intelligentian – visar hur 

centralt arbetet var i den nationella diskursen. Människor konstituerades som 

DDR-medborgare i egenskap av arbetande befolkning, om än med olika 

                                                      
151 Meine Mutter ist da relativ schnell nach der Wende arbeitslos geworden, weil in dem 
Buchladen, wo sie gearbeitet hat, auch Stellen gekürzt wurden und welche weg mussten und 
sie auch noch nicht so alt war, aber dann auch keine Arbeit mehr gefunden hat und also das 
das ist schon eine sehr schwierige Situation, weil die Leute halt vorher sich eigentlich haupt-
sächlich mit ihrer Arbeit identifiziert haben, Familie lief eigentlich mehr oder weniger neben-
bei, das wurde staatlich ziemlich abgesichert so. Und ja und jetzt waren die eigentlich, sind 
viele so ziemlich ohne Orientierung und sind dann auch depressiv, weil sie eigentlich gar 
keinen richtigen Lebenssinn so haben oder eben für sich finden können so. Und es war halt im 
Osten, da hatte jeder Alkoholiker irgendwie so eine, weiß ich nicht, irgendeine Arbeit gehabt 
ne. Also die waren, auch wenn die jetzt sicherlich nicht so viel leisten konnten, aber trotzdem 
immer eingebunden und das wurde irgendwo auch geachtet. Also es wurde immer Wert da-
rauf gelegt, dass praktisch jetzt der Arzt genau soviel wert ist wie der Straßenfeger, sage ich 
mal, dass ja jeder seine Leistung vollbringt. 
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uppgifter, och det var därför viktigt att alla var integrerade i arbete. Att förlo-

ra sin status som DDR-medborgare innebar samtidigt att man förlorade sin 

status som arbetare, så som denna identitet definierats i den specifika DDR-

kontexten. Här synliggörs klassidentitetens kontingens. Att vara arbetare i ett 

samhälle där alla anses tillhöra denna kategori är något annat än att vara det i 

ett samhälle där många är exkluderade från denna position, medan andra 

anses stå över den. 

Kopplingen mellan lönearbete och medborgarskap sträcker sig dock långt 

utanför DDR. Etnologen Maria Andersson har i sin forskning kring arbets-

löshet i Sverige under 1990-talet definierat dessa båda kategoriers inbördes 

förhållande som ”en grundläggande modern norm” (Andersson 2006:70). 

Hon visar hur bara den som innehar ett lönearbete räknas som och uppfattar 

sig själv som en fullvärdig medborgare med inflytande och makt över sitt 

eget liv. Det finns således stora likheter mellan positionen arbetslös i Sverige 

och arbetslös före detta DDR-medborgare i det förenade Tyskland under 

1990-talet. I båda fallen handlar det om att hantera den dislokation som ex-

kluderandet från normen lönearbetare kan innebära. Skillnaden ligger för det 

första i att kategorin arbetslös beskrivs som en helt ny kategori för de före 

detta DDR-medborgarna. För det andra sammanfaller exkluderandet från 

kategorin arbetare för en stor andel av de före detta DDR-medborgarna med 

inkluderandet i en ny medborgerlig gemenskap i det förenade Tyskland. Det 

faktum att arbetslöshet var en ny erfarenhet för föräldrarna beskrivs som en 

försvårande omständighet när det gällde att hantera den nya livssituationen. 

Jana beskriver tiden efter die Wende, då hennes ensamstående mor var ar-

betslös, som ”mycket, mycket svår” då ”existensen var mycket starkt hotad”. 

På den tiden då min mor var arbetslös sa hon också, hon ville överhuvudtaget 
inte gå ut längre och prata med andra människor därför att hon alltid fick frå-
gan: ‟Ja, hur går det vidare för dig?‟ Och man måste säga: ‟Jag vet inte. Jag 
är på nåt sätt inte behövd för tillfället.‟ Och de andra har heller inget annat att 
berätta än hon. Det ville hon inte och därför drog hon sig ofta tillbaka hem-
ma, var inte så aktiv i det offentliga livet längre.152 

Arbetsplatsförlusten innebar en dislokation på flera olika plan. Av Janas 

berättelse framgår tydligt att arbetslösheten inte bara upplevdes som hotande 

ur ett ekonomiskt perspektiv utan att den även innebar en allvarlig menings-

förlust som påverkade moderns och familjens hela sociala situation. Framti-

den tedde sig oviss för Janas mor liksom för andra i samma situation, samti-

digt som erfarenheter från det förgångna degraderades (jfr Schmitz 1995). 

                                                      
152 Meine Mutter hatte damals auch gesagt, als sie arbeitslos war, sie wollte auch gar nicht 
mehr rausgehen und mit anderen sich unterhalten weil dann immer die Frage kommt: ‚ Ja wie 
geht es weiter bei dir?‟ Und man muss sagen: ‚Weiß ich nicht, wird irgendwie nicht gebraucht 
gerade.‟ Und die anderen erzählen eben auch nichts anderes als sie da, so. Das wollte sie eben 
auch nicht und deswegen hat sie sich auch so oft zu hause zurückgezogen so, war nicht mehr 
so aktiv im öffentlichen Leben. 
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Daphne Berdahl har i sin studie av en tysk-tysk gränsstad visat hur innehavet 

respektive avsaknaden av en anställning kom att strukturera det sociala livet 

på orten på ett nytt sätt efter övergången från socialism till kapitalism. För-

utom att utgöra en inkomstkälla, värderades en anställning också som både 

sociala och personliga meriter och detta skedde mot bakgrund av det höga 

värde som arbetaridentiteten tillmättes i DDR (Berdahl 1999a:135). 

Kopplingen mellan arbete och medborgarskap blir tydlig i citatet, då Ja-

nas mor inte kände att hon kunde delta i det offentliga livet då hon saknade 

arbete. Känslan av att inte vara behövd beskrivs som stigmatiserande och 

detta stigma blev inte mindre av att det delades med de flesta andra. Enligt 

Jana ledde inte massarbetslösheten till att föräldragenerationen förenades i 

sin nya utsatta position, utan tvärtom till isolation. Även här finns tydliga 

paralleller till Maria Anderssons studie av arbetslösa i Sverige. Andersson 

beskriver hur arbetslösa visserligen uppfattas som tillhörande en kollektiv 

kategori, men att detta är en extern kategorisering som inte ger upphov till en 

känsla av samhörighet (2006:70). I mitt intervjumaterial får detta utanför-

skap ytterligare en dimension då dislokationen inte bara beskrivs utifrån 

kategorin arbetslös utan också utifrån kategorin östtysk. Tiden efter die 

Wende beskrivs ofta som en period då var och en hade fullt upp med att klara 

sig själv, vilket fick starka återverkningar på det sociala livet då tidigare 

nätverk och gemensamma aktiviteter försvann. De intervjuade definierar 

således östtyskarna som en kategori med gemensamma erfarenheter av ar-

betslöshet och av att tvingas finna sig tillrätta utifrån helt nya livsbetingelser, 

men beskriver samtidigt tillhörigheten till denna kategori som präglad av 

ensamhet och individualism. 

Kovacheva har beskrivit hur transformationen av ekonomin i de före detta 

socialistiska staterna i Öst- och Centraleuropa har lett till att människors 

yrkeskarriärer präglas av större valmöjligheter och större risker. Den ökade 

flexibiliteten och individualiseringen innebär en större mångfald och en ökad 

ojämlikhet (Kovacheva 2001:57). Medan de flesta intervjupersoner beskriver 

arbetslösheten som ett hårt slag för föräldrarna utgör Ute ett undantag. Hon 

menar att hennes mor såg arbetslösheten och omskolningen som en chans att 

få pröva något nytt. Dislokationen blir därmed till en möjlighet snarare än 

något som man utsätts för. Med denna beskrivning fångar Ute en ambivalens 

som finns mer eller mindre uttalat i flera av intervjuerna. Å ena sidan skrivs 

massarbetslösheten in i en kapitalismkritisk diskurs där den definieras som 

något som östtyskarna som kollektiv oförskyllt har drabbats av. Å andra 

sidan är det upp till varje individ att hantera denna situation på bästa möjliga 

sätt. Förlusten och utsattheten ses således som kollektiv, medan lösningen är 

individuell. De arbetslösa skrivs därmed in i en nyliberal diskurs där den 

enskilde är skyldig och har möjlighet att ta ansvar för att forma sitt eget liv 

(jfr Andersson 2003:50). 

Flera av intervjupersonerna berättar att deras föräldrar startade eget före-

tag efter die Wende. Företagandet beskrivs både som en nyöppnad möjlighet, 
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då eget företagande knappast varit tillåtet i DDR, och som en reaktion på att 

den tidigare arbetsplatsen upphört att existera. Steffi och Georg menar att 

deras föräldrar varit framgångsrika i sitt företagande tack vare att de arbetat 

mycket hårt. Båda berättar dock att föräldrarna har gått på nitar eller blivit 

lurade ”av många västtyskar, tyvärr”, som Steffi uttrycker det. Hennes ”ty-

värr” syftar inte bara eller främst på att hennes föräldrar blivit lurade på 

pengar, utan på att det var västtyskar som lurade dem. Enligt Steffi har detta 

nämligen lett till att föräldrarna är skeptiska gentemot västtyskar, något som 

Steffi försöker att ändra på. Berättelserna om föräldrarnas företagande utma-

nar vanligt förekommande stereotyper om östtyskar som både oförmögna 

eller ovilliga att arbeta hårt och som oföretagsamma individer som väntar på 

att någon annan ska lösa deras problem (se Jürgs & Elis 2006:151ff). Samti-

digt bekräftar de föreställningar om östtyskarna som varande godtrogna och 

naiva, åtminstone de första åren efter die Wende. Steffi kan dock inte godta 

det hon uppfattar som föräldrarnas fördomar gentemot västtyskar. Det är 

alltså inte det kapitalistiska systemet eller västtyskarna det är fel på, utan det 

är upp till östtyskarna att lära sig att hantera dem (jfr Gerber 2008). 

Inge beskriver att die Wende innebar att hennes far kunde avsluta sin an-

ställning vid militären, vilket inte varit möjligt i DDR. En kort tid arbetade 

han inom industrin, innan den verksamheten effektiviserades och antalet 

anställda reducerades. Han bestämde sig då för att bli egen företagare i för-

säljningsbranschen, ett projekt som, enligt Inge, var dömt att misslyckas då 

han saknade startkapital. Företaget gick med förlust och den ekonomiska 

situationen var mycket prekär då familjen hade fyra barn och modern också 

hade blivit av med jobbet. Dessutom började Inges far att dricka, vilket fick 

mycket negativa återverkningar på familjen. Det som till slut räddade situa-

tionen, enligt Inge, var en stark sammanhållning i familjen och att Inges mor 

ställde ett ultimatum att fadern fick välja mellan henne och alkoholen. I 

Inges beskrivning är den nya tidens frihet således förknippad med risker, 

risker som hennes far inte var förmögen att kalkylera och hantera. Det är inte 

samhället som fångar upp eventuella misslyckanden, utan det är istället fa-

miljen och då i synnerhet en stark kvinna som får agera skyddsnät och livli-

na. 

Den yngre generationen beskriver ofta hur det nya samhällssystemet på-

verkade dem själva och föräldragenerationen på olika sätt. Ofta framstår 

föräldrarna som de som står för kontinuitet, vilket förstås blir till ett problem 

då samhället präglas av diskontinuitet i en extrem utsträckning. Ute berättar: 

Mina föräldrar kunde inte visa mig några strukturer för hur man själv skulle 
skaffa sig social trygghet. Och jag håller, ärligt talat, fortfarande på att lära 
mig det. Jag tror att det är mycket viktigt, att själv skaffa sig trygghet och 
också att ge upp beroendeförhållanden, eller ge upp dem medvetet. Det blir 
tydligt för mig att det verkligen är en mycket viktig sak idag. Och jag tror att 
det å ena sidan beror på att mina föräldrar inte kunde visa det därför att de 
kom från ett annat system, där deras trygghet var ordnad. Allt fanns där, all-
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tid, och det var verkligen så. Det kan man egentligen inte föreställa sig. Och 
idag är det ju komplett annorlunda. Varje blyertspenna som man köper måste 
man köpa själv, allt, och om du inte betalar hyran så har du ingen lägenhet, 
såna saker. På den tiden var det otänkbart, och idag är det helt enkelt den 
nakna verkligheten på nåt sätt.153 

Den nya livssituationen beskrivs som individualistisk och otrygg i förhållan-

de till livet i DDR, som skildras som förstrukturerat och tryggat av staten. 

Ute beskriver tiden efter die Wende som raka motsatsen, då det var upp till 

var och en att själv skaffa sig social trygghet. Denna trygghet kopplas såle-

des inte till staten utan tycks snarare handla om att inte vara beroende av 

någon. Genom att peka på skillnaderna mellan DDR och BRD synliggörs det 

nuvarande systemets kontingens, det vill säga att det finns andra sätt att or-

ganisera samhället som, åtminstone i vissa avseenden, kan framstå som bätt-

re än det nuvarande. Samtidigt bidrar berättelserna om den dislokativa erfa-

renheten, det vill säga om kampen för att hantera det nya systemet till att 

detta, och då i synnerhet den nyliberala diskursen om att var och en bör reda 

sig själv, bekräftas (jfr McFalls 2001). Melanie berättar också hur disloka-

tionen förändrade själva relationen mellan generationerna så att de tycktes få 

ombytta roller i socialiseringsprocessen (jfr Kovacheva 2001:43).  

Alltså, i mitt fall, så känner jag ofta att jag hamnar i rollen att förklara syste-
met för dem [föräldrarna], hur vad fungerar och hur det är tänkt och (paus) 
det är naturligtvis svårt. Alltså, jag tror att det är svårt för dem också. Alltså, 
de frågar mig å ena sidan och så förklarar jag och då vill de inte höra min 
förklaring därför att de känner sig angripna i sin auktoritet. Det finns en sån 
konflikt där. Jag vet inte om det kanske inte är ett normalt generationspro-
blem eller så, att man har olika inställningar, men ibland är det riktigt svårt. 
Också därför att de, när man säger att det finns en östtysk gnällmentalitet så 
skulle jag verkligen sortera in mina föräldrar där ibland. Ja, jag har säkert so-
cialiserats på ett lite annorlunda sätt så att jag har fått med mig mer av det här 
att man måste göra själv och när något inte passar en så måste man själv en-
gagera sig eller så. Och jag tror att det är annorlunda för dem, alltså att allt 
var förorganiserat i DDR.154 

                                                      
153 Meine Eltern konnte mir auch keine Strukturen vorleben, wie man sich selber Absiche-
rungen verschafft. Und ich bin heute immer noch dabei das zu lernen, ehrlich. Ich glaube das 
ist was unheimlich wichtiges, sich selber Absicherung zu schaffen, und halt auch Abhängig-
keiten irgendwie aufzugeben oder bewusst aufzugeben. Das ist, fällt mir auf, wirklich heute 
echt noch ein ganz wichtiges Thema, so. Und ich glaube es kommt daher auf der einen Seite 
dass meine Eltern das nicht vorleben konnten, weil sie aus einem anderen System kamen, wo 
für sie abgesichert worden ist, deswegen. Es war immer alles da, und war echt so. Kann man 
sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und heute ist komplett anders, ja. Jeden Bleistift den man 
sich kauft den muss man sich selber kaufen, alles, und wenn du keine Miete zahlst dann hast 
du keine Wohnung, sone Sachen. Damals unvorstellbar, einfach unvorstellbar, und heute halt 
die nackte Realität irgendwie. 
154 Also, jetzt speziell bei mir, fühle ich mich oft so in der Rolle ihnen [den Eltern] das Sys-
tem zu erklären, was wie funktioniert und wie das gedacht ist und (Pause) das ist natürlich 
schwierig. Also, ich glaube es ist auch schwierig für sie. Also, sie fragen mich einerseits und 
dann erkläre ich und dann wollen sie aber meine Erklärung nicht hören, weil sie sich in ihre 
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När Ute och Melanie kontrasterar det förorganiserade och trygga DDR mot 

det individualistiska och otrygga kapitalistiska samhället positionerar de 

samtidigt sina föräldrar som några som har svårt att hantera det nya syste-

met. Även om de själva är uppvuxna i DDR och ibland använder en kollek-

tivistisk diskurs för att kritisera det nuvarande systemet så positionerar de 

inte sig själva inom en kollektivistisk diskurs. Tvärtom framstår de, just i 

egenskap av att inte ha föräldrar som förstår sig på det nya systemet, där var 

och en måste sörja för sig själv, som mer kompetenta än deras västtyska 

jämnåriga då det gäller att ta vara på sig själv. Här finns tydliga kopplingar 

till personer som definieras som ”andra generationens invandrare” eller som 

gjort migrationserfarenheter tidigt i livet (se Ågren 2006). Föräldrarna får stå 

för en problematisk kontinuitet, medan den yngre generationen står för det 

nya. Sociologen Catrin Lundström visar i sin studie av flickor med latiname-

rikanskt ursprung i Sverige hur diasporasituationen påverkar hur den yngre 

generationen förhåller sig till föräldrarnas erfarenheter och historia. Å ena 

sidan kan de identifiera sig med föräldrars berättelser och latinamerikaners 

historia, å andra sidan kan de ta avstånd från dem (Lundström 2007:60ff). 

Avståndstagandet kan, enligt Lundström, ses som en generationsfråga, men 

också som ett sätt att bli svensk då denna kontinuitet inte är förenlig med en 

svensk position. Melanie konstaterar i citatet ovan att konflikten kanske inte 

är ett unikt ”östtyskt” fenomen, utan snarare en generationsproblematik. 

Samtidigt menar hon att det är så svårt just därför att föräldrarna kan definie-

ras som gnälliga östtyskar. Det handlar således inte bara om nytt och gam-

malt, utan också om att föräldrarna representerar något som anses vara eller 

borde vara avslutat i den nya samhälleliga kontexten. Det är inte kontinuite-

ten i sig som är problemet utan att denna kontinuitet är markerad i förhållan-

de till en omarkerad och mer önskvärd kontinuitet. 

I och med DDR:s upplösning har föräldrarnas kunskaper och positioner 

blivit både värdelösa och icke önskvärda. Som framgått av tidigare citat är 

det inte bara människors kunskaper som blivit värdelösa utan det tycks som 

om värdeförlusten träffar hela grupper av människor och att denna förlust 

har en tydlig koppling till avsaknaden av arbete. När jag frågar Petra om hon 

anser att återföreningen är lyckad svarar hon att för hennes personliga del så 

är den det, men på ett samhälleligt plan är hon mer tveksam. Hon menar att 

                                                                                                                             
Autorität auch irgendwie angegriffen fühlen. Da ist schon so ein Konflikt da. Ich weiß nicht, 
ob das nicht vielleicht auch ein normales Generationsproblem ist oder so, dass man verschie-
dene Einstellungen hat, aber es ist manchmal so recht schwierig. Auch weil sie halt, wenn 
man so sagt, dass es so eine ostdeutsche Jammermentalität gibt, da würde ich meine Eltern 
manchmal wirklich da auch einsortieren. Ja, ich bin dann wahrscheinlich schon ein bisschen 
anders sozialisiert, dass ich mehr davon mitgekriegt habe, man muss halt selber machen und 
wenn was einem nicht passt, dann muss man sich selber engagieren oder so. Und ich glaube, 
dass ist bei denen anders, also dass in der DDR alles vororganisiert war. 
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samhällsomvandlingen gett upphov till en kategori människor som kallas för 

Zonenzombies.155 På min fråga vad som menas med det svarar hon: 

Zonenzombies, det är såna mycket sorgliga figurer som man framförallt mö-
ter i småstäder på den östtyska landsbygden, där det finns hela gator utan en 
affär, där allt har stängt, där arbetslösheten är, jag vet inte, femtio procent, 
där du träffar på alkoholister utanför butikerna, alltså utanför snabbköpen, el-
ler människor i gråa kläder. Alltså det är verkligen en fruktansvärd kliché, 
men det är något man verkligen kan se. Alltså människor med, där du ser re-
dan på kroppshållningen, alltså hängande axlar, glädjelös, en viss glädjelös-
het. Och det är Zonenzombies för mig. Alltså, människor som kanske var nå-
got på östtiden, alltså som var någon, eller också inte, och som nu inte klarar 
av den nya tiden, som inte har hittat något nytt jobb, inte har några perspek-
tiv. Visserligen har husen renoverats fint, allt har renoverats, gatorna har fix-
ats, men något saknas. Ja, alltså det är väldigt sorgligt. Det möter man ofta, 
mm. Alltså, på den nivån skulle jag säga: nej, det gick fel.156 

Enligt Petras beskrivning bidrar dislokationen i sig till att konstituera dem 

som tillhörande denna kategori, då detta är människor som en gång ”var 

någon” och som nu förlorat sin position som subjekt och förvandlats till 

zombies, just därför att de inte klarar av att hantera omställningen. Visserli-

gen tycks de oförskyllt ha drabbats av denna situation, men det verkar samti-

digt vara viktigt att distansera och avskilja dessa människor från det egna 

subjektet. Benämningen i sig, som kunde härstamma ur en skräckfilm och 

som är både kliché och verklighet på samma gång, bidrar till att hålla denna 

position på avstånd. Dessa varelser är några som finns ”där ute”, på den öst-

tyska landsbygden. Förmågan att finna sig tillrätta i det nya systemet görs 

således inte bara till en fråga om generation, utan också i hög grad om plats. 

Redan i benämningen finns en tydlig koppling till platsen, då dessa männi-

skor konstitueras utifrån sin placering i die Zone. Men det finns även en hie-

rarkisering inom det före detta DDR, då vissa platser ses som mer drabbade, 

stigmatiserade och stigmatiserande än andra platser såsom till exempel Ber-

                                                      
155 Ordet Zone används, ofta i nedsättande betydelse eller med en ironisk underton, om det 
existerande och före detta DDR. Det syftar på die Sowjetische Besatzungszone (den sovjetiska 
ockupationszonen), vilket var den officiella beteckningen mellan 1945 och 1949. 
156 Zonenzombies, das sind so ganz traurige Gestalten die einem vornehmlich in kleineren 
Städten in der ostdeutschen Provinz begegnen, wo ganze Straßenzüge ohne ein Geschäft sind, 
wo alles irgendwie zugemacht hat, wo die Arbeitslosigkeit, ich weiß nicht, fünfzig Prozent ist, 
wo du den vor den Einkaufsläden also vor den Supermärkten Alkoholiker triffst, oder so 
Leute in grauer Kleidung. Also, das ist jetzt wirklich furchtbar Klischee, aber man kann das 
schon beobachten. Also, Leute einfach mit, schon die Körperhaltung sagt, also hängende 
Schultern, freudlos, eine gewisse Freudlosigkeit. Und das sind so Zonenzombies für mich 
mm. Also, Leute, die vielleicht zu Ostzeiten mal was waren, also die irgendwie was darges-
tellt haben, oder auch nicht und jetzt mit der neuen Zeit einfach nicht klarkommen, keinen Job 
mehr gefunden haben, keine Perspektive haben. Zwar die Häuser toll renoviert sind und alles 
in Schuss gebracht wurde, die Straßen gemacht, aber was halt fehlt. Ja also, das ist ganz trau-
rig. Das begegnet einem schon oft mm. Also auf der Ebene würde ich sagen: ne, es ist falsch 
gelaufen. 
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lin, där Petra själv är bosatt.  Denna typ av dikotomisering mellan stad och 

landsbygd är inte unik, utan förekommer i flera av intervjuerna i olika for-

mer (se även Wolanik Boström 2005). I Petras beskrivning blir subjekten 

(eller avsaknaden av dem) och platserna till genom en dubbel artikulation. 

Positionen Zonenzombie knyts till småstäder och landsbygd samtidigt som 

det är människorna som gör dessa platser problematiska. Platsen har renove-

rats och ser fin ut på ytan, medan den ”svarta poesin” (Ristilammi 1999) 

framförallt knyts till de människor som befolkar den. Därmed är Petra i allra 

högsta grad med om att göra klass. 

Beverley Skeggs (2004) har visat hur klass i det senkapitalistiska samhäl-

let är starkt knutet till föreställningen om ett suveränt själv. Medelklassen 

konstituerar sig genom att positionera sig som självständiga individer. De 

attribut som medelklassen besitter definieras som avgörande för förmågan att 

konstituera självet. Detta sker genom att exkludera de andra som definieras 

som en massa som saknar själv och är behäftade med attribut som försvårar 

ett självförverkligande. Skeggs efterlyser en analys av hur representationer 

och kategoriseringar görs genom att vissa värden appliceras på vissa krop-

par. På så vis kommer några att fixeras vid vissa platser, medan andra blir 

mobila (Skeggs 2004:77). Zygmunt Bauman har visat hur denna fixerade 

position inte bara är en sidoeffekt av det senmoderna, globaliserade samhäl-

let utan en förutsättning för dess rörliga motpol. De rörliga definieras som 

fria i förhållande till dem som är fastlåsta i sina kroppar och på sina platser. 

Medan de rörliga lever under ett ständigt hot att ramla ned i den orörliga 

kategorin förväntas de orörliga att sträva efter att placera sig i den rörliga 

(Bauman 2000). Rörligheten fungerar således stratifierande och kräver ett 

oupphörligt positionerande på rörlighetsskalan. Petras beskrivning av Zonen-

zombies kan ses som en sådan form av positionering. Representationen Zo-

nenzombie fungerar klassificerande och deklasserande genom att fixera en 

grupp människor i en zon (och i småstäder på landsbygden) och genom att 

tillskriva dessa människor attribut som inte anses kompatibla med självför-

verkligande – arbetslöshet, alkoholism, dålig hållning, gråa kläder. Petras 

utpekande av Zonenzombies som ett problem innehåller en samhällskritik 

och i synnerhet en kritik av föreningsprocessen. Hennes beskrivning bidrar 

också till att positionera henne själv som anpassad i förhållande till det nya 

samhället och som ett subjekt med ett själv genom att hon skiljer sig själv 

från dessa misslyckade Andra. 

När jag frågar Karl hur han ser på återföreningen svarar han med att jäm-

föra den dåvarande processen med ett aktuellt exempel. 

Under loppet av den här återföreningen har det rivits upp djupa sår, och där-
för är det en svår historia, tror jag. Jag tror att det har hänt saker, om man tar 
som exempel hur mycket uppståndelse som görs nu på grund av att tusen 
Airbus-arbetsplatser ska försvinna, hur mycket uppståndelse som görs kring 
denna stenkolsproduktion, som överlevt sig själv sedan länge. Det är ju van-
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sinne! Varför ska man producera stenkol mitt i Tyskland? Där blir varenda 
arbetsplats så subventionerad att man kan skicka hem varenda arbetare och de 
kommer ändå att få furstligt betalt. Skicka hem dem med full betalning. De 
tjänar storkovan, för ingenting! Det är dumheter. Vi behöver inte producera 
någon stenkol här mitt i Tyskland, men där görs en sån enorm uppståndelse. 
Efter die Wende blev miljontals arbetslösa från en dag till en annan här. Då 
fanns det inte en människa som frågade vad det skulle bli av dem.157 

I likhet med flera intervjupersoner pekar Karl ut den mycket drastiska och 

snabba avvecklingen av industrin och jordbruket i DDR med miljontals ar-

betslösa som följd som avgörande för förståelsen av förändringarna. Visser-

ligen är de intervjuade medvetna om att det har flutit enorma summor från de 

gamla till de nya förbundsländerna, men det hjälper föga för de människor 

som ingen längre frågar efter. De har deklasserats genom att inte vara efter-

frågade i den kapitalistiska ekonomin. Med sitt jämförande exempel kritise-

rar Karl en asymmetri i förhållandet mellan före detta DDR-arbetare och 

andra arbetare i det förenade Tyskland. Den ena gruppen har förlorat sin 

position som arbetare utan att det framstår som ett problem medan de andra 

får ofantliga subventioner, enligt Karl. De sår som Karl nämner i inledningen 

av citatet tycks alltså orsakas av att det inte mäts med samma mått, det vill 

säga att östtyskarna kan uppfatta sig som andra klassens medborgare just 

utifrån sin position som icke önskade på arbetsmarknaden. 

*** 

När de intervjuade beskriver de omvälvningar inom utbildning och yrkesliv 

som följde på die Wende betonar de flesta radikaliteten i förändringarna, 

även om det också finns de som framhäver kontinuitet. Tiden beskrivs som 

spännande då den erbjöd möjligheter att pröva nya saker och att diskutera, 

men också som förknippad med ångest eftersom alla tidigare livsmål ställdes 

på ända. Dislokationen blev mycket påtaglig i skolan genom att de tidigare 

auktoriteterna förlorade i trovärdighet och ofta bara låg lite före sina elever 

då det gällde att tillgodogöra sig det nya undervisningsinnehållet. Här syn-

liggörs inte bara avskaffandet av det gamla systemet utan även hur eleverna 

                                                      
157 Es sind, denke ich, im Laufe dieser Wiedervereinigung sehr viele Wunden gerissen wor-
den, die vielleicht nicht heilen können und deshalb ist es, glaube ich, eine schwierige Ge-
schichte. Ich denke, dass da Dinge geschehen sind, wenn Sie zum Beispiel nehmen, wie viel 
Theater jetzt gemacht wird um tausend Airbus-Arbeitsplätze die wegfallen sollen, wie viel 
Theater gemacht wird um diese längst überlebte Steinkohleförderung. Es ist doch irre! Was 
soll denn hier Steinkohle mitten in Deutschland gefördert werden? Da wird jeder Arbeitsplatz 
so subventioniert, sie können die Arbeiter nach hause schicken, die kriegen denn immer noch 
fürstliche Gehälter. Schicken Sie die voll bezahlt nach hause, die verdienen sich dumm und 
dämlich, für nichts. Das ist Unfug. Wir brauchen keine Steinkohle fördern hier mitten in 
Deutschland, aber da wird ein Riesentheater gemacht. Nach der Wende sind hier Millionen 
von einem Tag zum anderen in die Arbeitslosigkeit. Da hat kein Mensch danach gefragt, was 
aus denen wird. 
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och lärarna på mycket kort tid tvingades att anpassa sig till ett nytt system. 

På så vis blir det tydligt att även det västtyska skolsystemet innebär discipli-

nering. 

Många av de intervjuade framhäver att de uppskattar den ökade friheten 

att resa och att själva gestalta sina liv, men att denna går hand i hand med en 

ökad osäkerhet och otrygghet. Detta gäller framförallt på arbetsmarknaden, 

men omfattar även förändringarna inom det sociala trygghetssystemet. Om 

människorna i DDR kunde lita på att samhället sörjde för dem, präglas det 

nuvarande samhället av att var och en måste klara sig själv och därför är sig 

själv närmast, enligt flera. De extremt snabba förändringarna beskrivs fram-

förallt ha drabbat föräldragenerationen, där de allra flesta har upplevt arbets-

löshet efter die Wende. Dislokationen har dessutom inneburit att föräldrar 

och lärare har förlorat sin roll som förmedlare av hur samhället fungerar och 

ungdomarna har fått klara sig själva eller till och med varit tvungna att hjälpa 

sina föräldrar tillrätta. Övergången från socialism till kapitalism beskrivs 

alltså som en form av chockterapi, där många har slagits ut på vägen. De 

intervjuade positionerar sig dock som personer som, inte minst i egenskap av 

sin ålder vid tiden för förändringarna, har klarat omställningen bra. Ibland 

blir ursprunget i DDR och det faktum att man tvingats klara sig själv till och 

med till en tillgång i självpresentationen. 

Arbetet, och i synnerhet förlusten av detta och de värden som det förknip-

pas med, är centralt i förståelsen av förändringsprocesserna i samband med 

Tysklands enande. Med få undantag beskriver de intervjuade tiden efter die 

Wende och föreningsprocessen som en dramatisk och smärtsam omställning 

som fått bestående negativa effekter för stora delar av de tidigare DDR-

medborgarna. Men de som drabbats av och/eller inte klarat av omställningen 

är nästan alltid de Andra i egenskap av den äldre generationen, folk på 

landsbygden eller de som levt ett anpassat liv i DDR. Därmed är intervjuper-

sonerna med om att definiera en specifikt östtysk underklass, samtidigt som 

de skriver ut sig själva ur densamma. De bekräftar hegemoniska diskurser 

där individualismen hålls högt på bekostnad av kollektivismen, men utmanar 

samtidigt hegemoniska diskurser där östtyskarnas nuvarande situation kan 

förklaras utifrån deras förflutna i DDR. Istället pekar de på hur den svåra 

position som många östtyskar befinner sig i orsakats av själva omställningen 

från ett system till ett annat. 

Intervjupersonernas berättelser är ambivalenta till sin karaktär. Å ena si-

dan kritiserar de kapitalismen för att utgöra ett system som kan exkludera 

människor genom att göra dem arbetslösa. När kapitalismen inte framstår 

som det enda eller bästa sättet att organisera samhället synliggörs dess kon-

tingens. Å andra sidan beskrivs de före detta östtyska arbetarna som exklu-

derade just i egenskap av att vara en anomali eller anakronism. Deras posi-

tion som arbetslösa relateras till deras erfarenhet av det tidigare socialistiska 

systemet och ibland även till deras oförmåga att frigöra sig från detta. På så 
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vis tillskrivs de ett tillstånd av in between; de har förlorat sin arbetarposition 

i det gamla systemet, men har ännu inte ankommit i det nya. 
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Kapitel 7: Anpassade antagonister 

Det senmoderna samhället präglas av ökande rörlighet, osäkerhet och frag-

mentisering (Bauman 2000, Lindqvist 2001, Sennett 2000). Globaliseringen 

innebär en förskjutning från det moderna samhällets nationalstatliga, kollek-

tiva lösningar till ett mer individualiserat samhälle. Dessa samhällsföränd-

ringar påverkar inte bara människors levnadsomständigheter utan även i hög 

grad deras identifikationer. Det senmoderna samhället erbjuder nya möjlig-

heter men också begränsningar att vara människa. Att förändringarna inne-

bär nya kategoriseringar och hierarkiseringar för människorna i de tidigare 

socialistiska staterna i Öst- och Centraleuropa är uppenbart. Det postsocialis-

tiska samhället omfattar dock även Väst. Dels genom att Väst måste definie-

ras om i förhållande till en ny Andre, men också genom att den globaliserade 

ekonomin frammanar nya förhållningssätt både hos stater och hos individer. 

De personer jag intervjuat är alltså en del av förändringar som har global 

omfattning. Utmärkande för dem som levt i DDR är att de upplevt föränd-

ringarna på mycket kort tid och därför har ett särskilt förhållningssätt till 

dem. Den snabba omvandlingen är därför avgörande för deras identifikatio-

ner idag. 

Detta kapitel handlar om hur de intervjuade beskriver sin nuvarande livs-

situation och hur de positionerar sig i förhållande till det senkapitalistiska 

samhället. Deras berättelser om livet i DDR och om de drastiska omvälv-

ningarna efter Tysklands enande är ambivalenta till sin karaktär. I förhållan-

de till det förflutna intar intervjupersonerna en markerad position i egenskap 

av östtyskar, men de försöker också att undvika och ifrågasätta den markera-

de positionen. När det gäller samtiden är berättelserna mer entydiga såtillvi-

da att de intervjuade beskriver sig själva som individer som inte nämnvärt 

skiljer sig från västtyskarna. Skillnaden mellan östtyskar och västtyskar be-

skrivs istället bestå i att östtyskarna har anpassat sig till de förhållanden som 

västtyskarna alltid varit en del av. Själva anpassningen utgör därför en cen-

tral del av identifikationen. Det blir särskilt viktigt att framhäva att man är en 

självständig och framåtblickande individ därför att man är potentiellt marke-

rad som osjälvständig, bakåtsträvande östtysk. Samtidigt utgör anpassningen 

en grund för samhällskritik. Just genom sin strävan att hantera de nya lev-

nadsomständigheterna har de intervjuade utvecklat en stor förmåga att sätta 

ord på vad det är de anpassar sig till. Genom sina jämförelser mellan det 

gamla och det nya systemet synliggör de vad det finns för brister och vad 

som kan förändras i det senkapitalistiska samhället. 
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Senmoderna yrkesidentiteter 

De intervjuades berättelser om sitt eget yrkesliv präglas i hög grad av å ena 

sidan den osäkerhet som tematiserades i föregående kapitel och å andra sidan 

självförverkligande. De allra flesta av de intervjuade berättar att de upplevt 

längre eller kortare tider av arbetslöshet. Tillfälliga anställningar och deltids-

anställningar tycks vara vanligare än fasta heltidsarbeten och utgör en själv-

klar del av deras livsvillkor. Tanja, som är arbetslös vid tillfället för inter-

vjun, använder en stor del av intervjun till att berätta om de olika anställ-

ningar hon haft och förlorat, liksom vilka omskolningar hon gjort, efter die 

Wende. Avsaknaden av arbete blir till en central, men negativ, identifikation 

i hennes självpresentation. Att ha ett arbete utgör således en viktig del i iden-

titetsformeringen. Arbetet är en bekräftelse på att man är behövd och att man 

är någon, vilket blir särskilt tydligt för den som inte har det (jfr Andersson 

2006). Tanja ger uttryck för många tankar om hur hon ska kunna få ett arbe-

te, om hon ska flytta från Berlin (vilket hon redan provat på men inte trivdes 

med), vilka vidareutbildningar hon kan gå, om hon ställer för höga krav och 

så vidare. Samtidigt är det viktigt för henne att jobbet är tillfredsställande i 

sig. Med detta menar hon inte bara drägliga arbetsförhållanden, utan snarare 

arbetsuppgifter som hon uppfattar som meningsfulla och utvecklande. Möj-

ligheten till självförverkligande är således central i Tanjas, liksom i de flesta 

intervjupersoners, berättelser om arbetet. Men att inneha en anställning 

framställs inte som ett tillräckligt kriterium för att detta skall uppnås. Tanja 

berättar att det i DDR fanns ett uttryck som löd: ”I Öst lever du för att arbeta 

och i Väst arbetar du för att leva”158, men menar att man lika gärna kan se det 

precis tvärtom. Arbetet är, enligt Tanja, inte bara att betrakta som en källa 

till inkomst som möjliggör ett liv utanför arbetet utan utgör en viktig del av 

livet självt. Enligt hennes mening är dock många människor, inklusive hon 

själv, exkluderade från detta i dagens samhälle. 

Alltså, jag har ju upplevt det [arbetslöshet] själv. Alltså, något sånt fanns ald-
rig i DDR, alltså ett sånt sätt att behandla människor och att skrämma dem 
existentiellt. Alltså jag menar, naturligtvis fanns det några som verkligen, 
som sagt, var väldigt, väldigt missnöjda med systemet. De blev förföljda och 
man gjorde deras liv till ett helvete, helt klart, det var ju en diktatur. Men att 
de vanliga medborgarna, om jag säger så, har så inskränkta möjligheter eller 
lever i ett sånt här beroende, alltså det är ett helt annat slags beroende, som 
isolerar en. Och något sånt fanns det inte på den tiden och jag tycker att det är 
skrämmande.159 

                                                      
158 „Im Osten lebst du um zu arbeiten und im Westen arbeitest du um zu leben.“ 
159 Also, ich habe es [Arbeitslosigkeit] ja selber auch erlebt. Also, so was hat es in der DDR 
nie gegeben, also, so eine Art und Weise mit Menschen umzugehen und die existentiell so 
einzuschüchtern halt. Also, ich meine, natürlich gab es einige die jetzt wirklich, wie gesagt 
mit dem System ganz, ganz unzufrieden waren, ne. Die haben sie verfolgt und denen hat man 
das Leben zur Hölle gemacht, ja auf jeden Fall, war auch eine Diktatur gewesen. Aber dass 
das so für die allgemeinen Bürger sage ich jetzt mal halt, sag mal so eingeschränkte Möglich-
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Tanjas jämförelse med DDR synliggör hennes inställning till arbetslöshet 

som fenomen. Medan DDR förföljde systemkritiker är det idag de ”vanliga 

medborgarna” som skräms och isoleras. Med denna distinktion undviker 

Tanja att peka ut de arbetslösa som en särskild grupp utan gör problemet till 

en allmän samhällsföreteelse. Samtidigt undviker hon att göra förföljelserna 

av oliktänkande i DDR till en allmän företeelse genom att säga att de drab-

bade ”några”. Som jag diskuterat i föregående avsnitt är det vanligt bland de 

intervjuade att beskriva den massiva arbetslöshet som drabbade föräldrage-

nerationen efter die Wende som ett strukturellt transformationsproblem. Tan-

ja går dock längre i sin kritik genom att inte bara definiera själva omvand-

lingen från socialism till kapitalism som orsaken till arbetslösheten. Enligt 

henne är den en integrerad del av dagens samhällssystem. 

Andra intervjupersoner har dock en annan syn på arbetslösheten och de 

arbetslösa. Så här säger Elisabeth, som själv har en fast anställning och är 

tacksam för det: 

En del som är i min ålder och som är födda här och som har blivit arbetslösa 
och som på nåt sätt fortfarande väntar och väntar, jag frågar mig alltid: Vad 
väntar de på? Ja alltså, man måste verkligen ta livet i egna händer och därför 
sa jag att jag egentligen är väldigt glad att mina föräldrar gjorde det [lämnade 
DDR] därför att man kom ut och helt enkelt kan säga: ‟Jösses, jag har gjort 
det och det!‟ Ja, en del sitter här och väntar, väntar sedan femton år på att ett 
jobb ska komma flygande. Det funkar helt enkelt inte. Då måste man helt en-
kelt säga att då flyttar jag dit där det finns jobb. Ja och såna människor, såna, 
de är riktiga Ossis för mig. Ursäkta att jag säger det, men de står mig upp i 
halsen.160 

Elisabeth ger uttryck för en individualistisk diskurs utifrån vilken de arbets-

lösa skulle kunna bli inkluderade om de själva tog de steg som krävdes. Till 

skillnad från Tanja, som beskriver de arbetslösa som exkluderade av samhäl-

let, positionerar hon dem som personer som inte är beredda att anstränga sig 

eller förändra sig själva för att få ett arbete. Elisabeth ger uttryck för en 

diskurs om individens eget ansvar som är vanligt förekommande i det sen-

moderna samhället. Hennes uttalande blir dock särskilt intressant därför att 

                                                                                                                             
keiten sind oder in so eine Abhängigkeit zu leben halt, also, das ist eine ganz andere Abhäng-
igkeit, die einen isoliert. Und so was gab es bei uns damals halt nicht und das finde ich er-
schreckend halt. 
160 Manche, die im meinem Alter sind und hier groß geworden sind und die arbeitslos gewor-
den sind und die dann immer noch irgendwie warten, warten, ich frage mich immer: Auf was 
warten sie denn? Ja, also, man muss wirklich das Leben selbst in die Hand nehmen und des-
wegen habe ich gesagt, ich bin eigentlich ganz froh, dass es meine Eltern gemacht haben [die 
DDR verlassen], weil man einfach rausgekommen ist und einfach sagen kann: ‚Mensch, ich 
habe das und das gemacht!‟ Ja, manche sitzen hier und warten, warten schon fünfzehn Jahre, 
dass irgendwie eine Arbeit angelaufen kommt. Das funktioniert einfach nicht. Man muss 
einfach dann sagen, dann gehe ich eben dahin, wo die Arbeit ist. Ja, und solche Leute, solche, 
das sind richtige Ossis für mich. Tut mir Leid, wenn ich das sage, aber sie stehen mir dann 
hier (zeigt mit der Hand in Gesichtshöhe). 
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hon kopplar dessa kategorier till Öst och Väst. Att inte förstå att man måste 

ta livet i egna händer är detsamma som att vara en ”riktig Ossi”, enligt Elisa-

beth. Hon artikulerar en diskurs där östtyskarna fått epitetet Jammerossis 

(gnäll-Ossis) vilket avser en otacksam och lat person (Jürgs & Elis 

2006:101). Genom att ta avstånd från dessa ”riktiga Ossis” pekar hon ut dem 

som ”interna andra” (Volčič 2005:166), det vill säga som mer Öst än hon 

själv. Samtidigt positionerar hon sig själv i kategorin driftiga människor som 

tar ansvar för sig själva och, underförstått, därmed som mer Väst än de som 

klagar över att de är arbetslösa. Öst utgör alltså inte en fast kategori av inter-

na andra utan kan ses som en position som även en före detta DDR-

medborgare kan ta avstånd ifrån för att anamma en relativ västtillhörighet. 

Till skillnad från en omarkerad västtysk position, som uppfattas som Väst 

per se, tycks det som om de som vuxit upp i DDR måste inta denna position 

explicit. Jammerossi-diskursen positionerar potentiellt Elisabeth i kategorin 

gnällspikar, vilket kan förklara varför hon så tydligt tar avstånd från ”riktiga 

Ossis”, även om hennes avståndstagande därmed bidrar till just denna 

diskurs. 

Den osäkra arbetsmarknaden har gjort att de intervjuade utvecklat olika 

strategier för att få arbete. De flesta har redan eller säger sig vara beredda att 

flytta för att få jobb. En annan strategi är, som nämnts, att starta eget företag. 

En stor del av de intervjuade, två kvinnor och fem män, var egna företagare 

vid tillfället för intervjun. De flesta av dessa hade startat egen firma efter en 

tids arbetslöshet och/eller en yrkeskarriär präglad av tillfälliga anställningar. 

För Stephan och Jürgen var detta ett sätt att kunna bo där de trivs att leva. 

Stephan startade eget företag i IT-branchen när företaget där han arbetade 

flyttade från Berlin till München, dit han inte kunde tänka sig att flytta. Jür-

gen flyttade från arbetslösheten i Mecklenburg-Vorpommern till Berlin för 

att få arbete, men eftersom han upplevde längre tider av arbetslöshet även 

där flyttade han tillbaka och startade ett eget byggföretag. Det egna företa-

gandet ska alltså inte enbart ses som ett uttryck för individens önskemål, 

utan i lika hög grad som en reaktion på den osäkra arbetsmarknaden, även 

om de intervjuade också är måna om att lyfta fram egenföretagandets förde-

lar. Det handlar nästan uteslutande om företag utan anställda; i enstaka fall 

har företaget tillfälliga anställda under de tider då de har mycket jobb. Flera 

av egenföretagarna beskriver att de ibland har svårt att försörja sig själva 

genom sitt arbete. Vissa månader går det bra, andra sämre, men de menar att 

de lyckas hålla sig ovanför vattenytan. De egna företagarnas arbetsvillkor är 

således långt ifrån glamourösa utan präglas av långa arbetsdagar och stor 

ekonomisk osäkerhet och risktagande. 

De arbetsvillkor som de intervjuade beskriver genomsyrar idag den globa-

la ekonomin, även om de tar sig tydligast uttryck i de länder som genomgår 

snabba transformationsprocesser. Sociologerna Edward Websters och Karl 

von Holdts utgår i sin studie av arbetsmarknaden i transitionens Sydafrika 

från en modell med tre zoner. I den innersta zonen befinner sig personer med 
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fast anställning och förhållandevis trygga arbetsförhållanden, zon två består 

av tillfälligt anställda och personer med mer lösa kontrakt med arbetsgiva-

ren, medan zon tre, periferin, utgörs av ”fria entreprenörer” som utför oavlö-

nat och avlönat arbete utan att ha en anställning (Webster & von Holdt 2005, 

se även Lindqvist & Lindqvist 2008). Websters och von Holdts slutsats, att 

den första zonen minskar till förmån för de andra två överensstämmer med 

den arbetssituation som de intervjuade beskriver. 

En stor del av intervjupersonerna, inklusive majoriteten av egenföretagar-

na, kan, utifrån deras egna beskrivningar, placeras i zon två och tre (även om 

deras livsvillkor inte kan jämföras med motsvarande kategorier i Sydafrika). 

De som har en fast anställning beskriver det snarast som något att vara tack-

sam över. Detta är alltså inte att betrakta som ett normaltillstånd som man 

kan ta för givet. Eftersom de egna företagarna saknar de förmåner som är 

förknippade med en anställning kan de placeras i zon tre. Deras arbetssitua-

tion är betydligt osäkrare än den fast anställdes, med ojämna inkomster, risk 

för konkurs, tidvis hård arbetsbelastning, svårigheter att ta ut semester och 

liknande. Å andra sidan tycks deras situation vara säkrare än de som är hän-

visade till tillfälliga anställningar, eftersom de egna företagarna, åtminstone 

delvis, beskriver sig kunna påverka sin situation själva. Även om konjunktu-

ren, orderingången och uppdragen svänger och de vissa månader inte har 

mycket intäkter, tycks det vara att föredra framför en tillfällig anställning där 

man när som helst kan bli uppsagd. Flera av de egna företagarna beskriver 

sig dessutom som privilegierade i förhållande till dem som enligt Websters 

& von Holdts modell befinner sig i zon ett. Så säger till exempel Marcus, 

som driver en bilverkstad, att han inte kan tänka sig att gå tillbaka till en 

vanlig anställning med en chef som talar om för honom vad han ska göra och 

när. Friheten att bestämma över sin egen arbetstid (som i Marcus fall vida 

överskrider en 40-timmarsvecka) värderas mycket högt av de egna företa-

garna. 

Även om det finns nackdelar, varav osäkerheten är den främsta, med att 

vara egen företagare beskrivs ofta fördelarna som övervägande. Efter att 

Jürgen beskrivit företagandets upp- och nedgångar frågar jag hur han ser på 

framtiden. 

Jag säger som så, att som egenföretagare är det alltid svårt att säga. Men jag 
är inte rädd för framtiden, om jag säger så. Varför skulle jag? Vad skulle jag 
vara rädd för? Jag har inte försummat något i livet hittills, eller jag har kanske 
ännu en del att uträtta, men att vara rädd för den skull… Och för det andra, 
det måste man alltid tillägga, jag är ju min egen lyckas smed. Jag är inte be-
roende av någon. Jag är inte beroende av någon, av någon chef. Jag är inte 
beroende av någon annan än mig själv. Alltså, när jag gör något så blir det 
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något och därför… Hittills har jag alltid kunnat lita mycket bra på mig 
själv.161 

Jürgens upprepande av att han inte är rädd och att han inte är beroende av 

någon framstår nästan som ett mantra med vilket han intalar sig själv och sin 

omgivning att han bemästrar den osäkra situation han befinner sig i. Han ger 

uttryck för en individualistisk diskurs där man bara har sig själv att tacka för 

sina framgångar och inte heller är beroende av någon annan. Denna är vanlig 

bland de egna företagarna liksom bland dem som har en fast anställning, 

såsom i citatet av Elisabeth ovan. Som jag diskuterat i föregående kapitel 

uttrycker de intervjuade ofta att förändringarna efter die Wende innebar att 

tidigare gemenskaper upplöstes och att var och en fick lov att klara sig själv. 

Därigenom kom också var och en att rikta blicken mot sig själv. I dessa be-

skrivningar finns en kritik av den individualism östtyskarna tvingades in i 

det förenade Tyskland, och som stod i kontrast till den kollektivism de upp-

levt i DDR. När de intervjuade beskriver sin egen livssituation, där yrkes-

identiteten ofta står i centrum, framhäver de dock sig själva som individer 

som klarar av att ta ansvar för sin livssituation. Att, som Jürgen, säga sig 

vara ”sin egen lyckas smed” är att positionera sig som en person som lyckats 

inom det system där den egna lyckan värderas högt och ses som en produkt 

av den enskilde. 

Denna dubbelhet är ett återkommande drag i intervjuerna. De intervjuade 

uttrycker kritik mot samma delar av det kapitalistiska samhället som de säger 

sig bemästra. Därmed bekräftar de den hegemoniska diskurs de samtidigt 

kritiserar. Sannolikt är det just i detta identitetsskapande som hegemonin 

tydligast kommer till uttryck. Att framställa det som att man inte har interna-

liserat det kapitalistiska samhällets krav skulle vara detsamma som att be-

skriva sig själv som misslyckad. De flesta av de intervjuade tycks måna om 

att beskriva sig själva och sin livssituation i positiva ordalag. Att hänga läpp, 

ge upp eller klaga verkar vara synonymt med att positionera sig själv som 

offer, eller i värsta fall som Jammerossi, en position som synes oförenlig 

med det eftersträvansvärda, självständiga subjektet. Franz beskriver till ex-

empel sin nuvarande livssituation som ”bra”, med en regelbunden och för-

hållandevis säker inkomst, även om han kommer att förlora ett av sina fyra 

jobb till årsskiftet. På min förvånade fråga om han har fyra jobb förklarar 

han att han har två deltidsarbeten och två olika slags uppdrag som han gör på 

egenföretagarbasis. Han framställer dock inte dessa arbetsförhållanden som 

                                                      
161 Ich sage mal, als selbständiger ist es immer schwierig zu sagen. Aber ich habe keine Angst 
vor der Zukunft, sage ich es mal so, weil warum? Vor was sollte ich Angst haben? Ich habe 
im Leben nichts versäumt bis jetzt, oder ich habe auch vielleicht noch einiges vor, aber des-
wegen Angst zu haben… Und das andere ist natürlich, was man immer dazu sagen muss, ich 
bin ja meines Glückes eigener Schmied. Ich brauche mich auf keinen zu verlassen. Ich muss 
mich auf niemanden, auf keinen Chef verlassen. Ich brauche mich auf niemanden verlassen, 
nur auf mich selbst. Also, wenn ich was tue, dann wird das schon irgendwie und von daher… 
Bis jetzt konnte ich mich immer ganz gut auf mich verlassen. 
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problematiska, utan som något naturligt som han klarar av, även om det är 

tufft. I Tanjas självpresentation är det istället hennes ofta misslyckade kamp 

för att få ett arbete där hon får stanna och som hon trivs med som står i cent-

rum. Hon balanserar på linjen mellan att positionera sig som en person som 

inte ger upp trots svåra motgångar och som ett offer för en omänsklig ar-

betsmarknad. 

Att vara herre över sitt eget liv och sin arbetssituation beskrivs alltså som 

viktigt även av dem som har en anställning. Hannah menar att en av de posi-

tiva saker som die Wende förde med sig är att man kan göra vad man vill. 

Har man bara modet och pengarna kan man till exempel flytta utomlands 

och arbeta där. Några intervjupersoner som varit länge, det vill säga uppemot 

tio år, på samma arbetsplats beskriver en frustration över att de inte får möta 

nya utmaningar och utvecklas i den takt de skulle önska. Samtidigt uttrycker 

de sin tacksamhet över att överhuvudtaget ha en anställning och förklarar sin 

orörlighet med att det inte är lätt att hitta något annat jobb. Rörlighet be-

skrivs som ett ideal och tycks synonymt med utveckling, vilket är ett implicit 

självändamål. Den stabilitet som föräldrarna förlorat ses inte som efter-

strävansvärd av de intervjuade. Dessa förändringar i (synen på) arbetet är 

inte unikt för postsocialistiska transformationsprocesser. Snarare tycks de 

vara ett uttryck för en mer allmän övergång från ett modernt industrisamhäl-

le till ett senmodernt konsumtionssamhälle (jfr Bauman 2000). Mats Lind-

qvist har i sin studie av arbetslivets förändring i det senkapitalistiska Öster-

sjöområdet funnit att snabbhet, rörlighet och flexibilitet utgör ett ideal inom 

arbetslivet som i hög grad påverkar dess organisering. Genom att studera ett 

multinationellt företag i regionen visar han hur dessa ledord inte bara styr 

organisationens verksamhet, utan även påverkar anställnings- och arbetsför-

hållanden för de svenska arbetarna och tjänstemännen. Ur deras perspektiv 

beskrivs flexibiliteten dock snarare som brist på kontroll över den egna ar-

betssituationen och att vara utsatta för företagsledningens nycker (Lindqvist 

2008:77ff). 

Richard Sennett (2000) har beskrivit hur arbetsmarknaden i USA genom-

gått liknande förändringar, med färre långa och trygga anställningar till för-

mån för kortare och flexiblare anställningar. Han har också sett samma typ 

av generationsskillnader när det gäller inställningen till arbetet, där den yng-

re generationen inte ser arbetet som en inkomstkälla i första hand, utan som 

en möjlighet till självförverkligande. Om man tidigare haft en stabil yrkes-

identitet blir själva föränderligheten nu det utmärkande draget i identitets-

skapandet, liksom i konstituerandet av en medelklassposition. Sennett be-

skriver dock att detta samtidigt leder till att ”karaktären krackelerar” efter-

som det flexibla arbetslivet inte är förenligt med andra delar av identitets-

skapandet, såsom familjelivet. Denna dubbelhet är något Hannah ger uttryck 

för när hon å ena sidan säger att die Wende har medfört att man kan göra vad 

man vill och flytta utomlands för att jobba om man bara har mod till det. Å 

andra sidan känner hon sig rotad i Dresden och accepterar hellre ett arbete 
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där hon riskerar att stagnera än river upp allt med rötterna och flyttar någon 

annanstans. Tanja ger uttryck för samma dilemma, men i hennes fall har det 

en mer existentiell dimension. Hon berättar att hon vet att hon borde flytta 

från Berlin för att ha möjlighet att få ett arbete, men att hon egentligen inte 

vill lämna sin hemstad som hon känner sig trygg och rotad i. Hon reproduce-

rar alltså flexibilitetsidealet, samtidigt som hon gör motstånd mot det. 

Några av de intervjuade framför kritik mot diskursen om självförverkli-

gande som högsta ideal. Marcus menar att både det socialistiska och det 

kapitalistiska systemet har sina för- och nackdelar. En av de främsta nackde-

larna med dagens system är att det är svårt att få en lärlingsplats. Detta kan 

tyckas vara ett smärre problem som man lätt kan rätta till. Utifrån Marcus 

levande beskrivning av problemet framstår förändringarna när det gäller 

lärlingsplatser dock vara av en mer grundläggande natur.  

Det är svårt att hitta en lärlingsplats i Väst och det blir svårare och svårare 
därför att man inte går efter vad personen kan utan man går efter vad denna 
har för betyg. Och om fem år intresserar betyget inte en kotte längre för då 
måste han kunna arbeta. Då är det ointressant om han hade bästa betyg i fy-
sik. Det intresserar inte en människa längre. Han måste kunna arbeta. Och på 
DDR-tiden spelade det ingen roll, då var det ingen som intresserade sig för 
det. Då frågade man: ‟Vad vill du göra?‟ ‟Jag vill bli lokförare.‟ (med grov 
röst och på dialekt) ‟Ja, okej, lokförare kan jag inte erbjuda ännu, men ban-
byggararbetare kan jag erbjuda dig. Vill du göra det eller inte?‟ ‟Ja.‟ Bom, 
bort, nästa. Ja, så körde han väl inga lok men han la räls och då var det okej 
för honom. Och i Väst: (med kultiverad röst och på högtyska) ‟Jag kan erbju-
da Er, Ni kan bli diskare på restaurang.‟ ‟Åh nej, jag vill egentligen bli kom-
positör eller pianist eller…‟ ‟Åh nej, det har vi inte. Då får du gå igen.‟ ‟Jaha, 
då tar jag hellre arbetslöshetsersättning. Då har jag det bättre än om jag arbe-
tar.‟162 

När Marcus säger att det är svårt att hitta en lärlingsplats i Väst avser han 

inte västra delarna av Tyskland, även om han under andra delar av intervjun 

beskriver Öst och Väst, liksom östtyskar och västtyskar, som åtskilda även 

idag. Här är Väst istället synonymt med det kapitalistiska system som nu 

även omfattar det före detta DDR. Det är i text svårt att göra rättvisa åt hur 

                                                      
162 Eine Lehrstelle zu finden im Westen ist schwer, und es wird immer schwerer, weil es wird 
nicht danach gegangen, was kann derjenige, sondern es wird danach gegangen, was hat er 
denn für Zeugnisse, so. Und das Zeugnis interessiert in fünf Jahren keine Sau mehr, weil dann 
muss er arbeiten können. Da interessiert nicht, ob er in Physik eine eins hatte. Das interessiert 
kein Mensch mehr. Der muss arbeiten können. Und zu DDR-Zeiten war das Schnippe, hat das 
keinen interessiert. Da wurde gefragt: ‚Was willst du machen?‟ ‚Ich will Lokführer werden.‟ 
(mit grober Stimme und Dialekt) ‚Ja gut, Lokführer kann ich noch nicht anbieten. Gleisbauar-
beiter kann ich dir anbieten. Willst du machen oder nicht?‟ ‚Ja.‟ Bum, weg, nächste. Ja, da hat 
er wohl keine Lok gefahren aber der hat halt Gleise gelegt und da war das für den okay. Und 
im Westen: (mit gepflegter Stimme und auf Hochdeutsch) ‚Ich kann Ihnen anbieten, Sie 
können Spüler im Restaurant werden.‟ ‚Oh ne, will eigentlich Komponist werden oder Klavi-
erspieler oder…‟ ‚Oh ne, haben wir nicht. Na ja, na dann musst du wieder gehen.‟ ‚Na dann 
nehme ich lieber mal Arbeitslosengeld mit. Da geht es mir besser, wie als wenn ich arbeite.‟ 
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Marcus illustrerar vad jag skulle definiera som klasstillhörighet med hjälp av 

rösten. Lärlingsplats-förmedlaren från DDR har grov röst, pratar med Mar-

cus egen saxiska dialekt och duar den blivande lärlingen. Lärlingsplats-

förmedlaren i Väst pratar högtyska med en ljusare, förnäm röst och använder 

Ni som tilltalsform. Arbetarklassidealet kopplas därmed till vad som tradi-

tionellt betraktas som manligt, till enkelhet och autenticitet. Självförverkli-

gandeidealet, vilket enligt Marcus leder till att människor väljer bidrag fram-

för att arbeta, kopplas till omanlighet och tillgjordhet. Hans direkta jämförel-

se med DDR, liksom hans kontrasterande mellan saxiska och högtyska gör 

också att de olika positionerna får en tydlig koppling till Öst och Väst. Mar-

cus tycks mena att det nuvarande systemet, där man tittar på betyg istället för 

arbetsinsats – arbetsinsats står här i motsatsställning till att få bästa betyg i 

fysik – omöjliggör en sund arbetaridentitet. Ungdomarna har orimliga före-

ställningar och genom att inte ta ner dem på jorden utan istället erbjuda dem 

arbetslöshetsersättning hamnar de i en icke-arbetarposition. Det viktiga är, 

enligt Marcus, att man gör något och att man jobbar och gör rätt för sig, inte 

att det är precis det man tänkt sig. Han positionerar sig upprepade gånger 

under intervjun som en god arbetare genom att påpeka att han inte har några 

problem med att arbeta och hugga i och att han belönats för detta. För Mar-

cus tycks alltså svårigheten att få en lärlingsplats inte bara handla om att 

ungdomarna får svårt att ta sig in på arbetsmarknaden och föredrar en mar-

ginaliserad position, utan om en förlorad arbetaridentitet. 

”Östkvinnor” 

Arbete framstår som centralt i den lika centrala diskursen om självförverkli-

gande både hos de manliga och hos de kvinnliga intervjupersonerna. Mot 

bakgrund av att skillnaderna mellan antalet yrkesarbetande kvinnor i DDR 

och Västtyskland före enandet var stora kan det tyckas förvånande att inte 

fler av intervjupersonerna tematiserar jämställdhet på arbetsmarknaden och i 

familjen. En förklaring kan vara att de var så unga att de själva inte hunnit 

etablera sig inom yrkeslivet och bilda familj vid Tysklands enande. I DDR 

var kvinnorna formellt sett lika integrerade i yrkesarbete som männen. Ett 

livslångt heltidsarbete var det normala, med endast kortare avbrott för barn-

ledighet. I Västtyskland var i slutet av 1980-talet och vid tiden för enandet 

modellen med en familjeförsörjare det normala. Kvinnor hade tillgång till 

arbetsmarknaden, men i lägre och mer begränsad utsträckning än männen. 

De kvinnor som arbetade, arbetade ofta deltid och kvinnor i ledande positio-

ner hade sällan familj (Fischer 2004:201f). Efter Tysklands enande har skill-

naderna mellan Öst och Väst minskat, framförallt på grund av att den höga 

arbetslösheten i före detta DDR drabbat kvinnor i högre utsträckning än 

män, men också därför att den allomfattande barnomsorgen i DDR decime-

rats (Oesterreich 2003). När det gäller inställningen till att kvinnor kombine-



 

 202 

rar barn och förvärvsarbete finns det dock fortsatt stora skillnader. I en euro-

peisk jämförelse från 2006 utmärker sig östtyskarna genom att endast 20 

procent föredrar en ”traditionell” arbetsdelning i familjen, det vill säga att 

kvinnan tar hand om barnen och mannen står för försörjningen. Endast dans-

karna har en lägre procentandel, medan svenskarna ligger på 31 procent och 

västtyskarna på 53. Även i andra postsocialistiska stater anser en större andel 

att den traditionella arbetsdelningen är att föredra (Informationsdienst sozia-

le Indikatoren 2007). 

Ingen av de intervjuade männen och endast några av kvinnorna tematise-

rar explicit frågor om jämställdhet, trots att det under mitt fältarbete fördes 

en diskussion om kvinnors förvärvsarbete och barnomsorg i media. Sociolo-

gen och genusvetaren Sylka Scholz har i sin studie av könsskapande i rela-

tion till yrkesarbete hos östtyska män konstaterat att kvinnor är märkvärdigt 

frånvarande i männens livsberättelser. Hon visar hur maskulinitet konstrue-

ras genom en fokusering av yrkesarbetet, medan normativt feminina domä-

ner såsom familj och nära relationer utelämnas eller berörs knapphändigt. 

Männen positionerar sig alltså i förhållande till andra män, men undviker att 

positionera sig i förhållande till kvinnor och det de uppfattar som feminint 

(Scholz 2004). Frånvaron av familj, barn och relationer i männens livsberät-

telser är inte fullt så tydlig i mitt material som i Scholz‟. Detta kan bero på 

att hennes intervjupersoner är i genomsnitt 15 år äldre än mina och att kon-

struktioner av manlighet förändrats till att i högre grad även omfatta familj 

och relationer. Det finns dock även likheter. Medan jämställdhet och förhål-

landet mellan arbete och familj snarast är en icke-fråga hos de intervjuade 

männen utgör de en självklar del av några, men inte alla, av de intervjuade 

kvinnornas berättelser. Männen tycks inte uppleva ett behov att positionera 

sig på detta område. 

Den som positionerar sig tydligast i jämställdhetsdebatten är Petra, som 

kallar sig själv feminist. Hon ägnar en stor del av intervjun åt att prata om 

relationen mellan könen i dagens Tyskland, både på ett samhälleligt plan och 

inom den egna relationen, och jämför denna med situationen i DDR. 

Ja, i Östtyskland var det ju så, det fanns den här fria kroppskulturen, man 
hade arbetsdelning hemma, det var helt naturligt att kvinnorna gick och arbe-
tade. Det understöddes av staten, det fanns tillräckligt med dagisplatser. Och 
det fanns ju inte ens särskilt stora finansiella vinster att göra på det. Det var 
helt enkelt brukligt och det var i princip mer erkänt av samhället än motsat-
sen, att kvinnorna stannade hemma och fördjupade sig i rollen som mor och 
hemmafru. Och på så vis har kvinnorna i Östtyskland, eller kanske finns det 
fortfarande en östtysk kvinnlig identitet, som pockar mer på självständighet 
och som därigenom kommer de västtyska männen till mötes, som kanske kan 
överlämna en del av sitt ansvar på så vis.163 

                                                      
163 Na, in Ostdeutschland war das ja schon so, es gab den FKK, es gab halt so die freie Kör-
perkultur, man hatte Arbeitsteilung zu hause, das war ganz natürlich, dass die Frauen arbeiten 
gegangen sind. Das wurde unterstützt staatlich ja, es gab genug Kita-Plätze. Und es gab ja 
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När Petra berättar hur det var i DDR synliggör hon också att hon uppfattar 

situationen för kvinnor i dagens Tyskland som den motsatta: Det finns inte 

tillräckligt med dagisplatser och det är inte självklart att kvinnor ska arbeta. 

Istället vinner kvinnor idag erkännande genom att vara mor och hemmafru. 

Det framgår tydligt vilket av de båda systemen Petra tycker är att föredra på 

detta område, även om hon senare relativiserar påståendet att man hade ar-

betsdelning i hemmet i DDR och menar att kvinnorna bar en dubbel börda 

genom att både yrkesarbeta och sköta hem och barn. Även om DDR har 

avskaffats, och därmed den välutbyggda barnomsorgen och självklarheten i 

kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, har de östtyska kvinnorna, enligt 

Petra, bevarat sitt behov av självständighet. Hon skriver här in sig i en 

diskurs om östtyska kvinnor som särskilt självmedvetna, som bland annat tar 

sig uttryck i reportageböcker som ”Klar bin ich eine Ostfrau” (Självklart är 

jag en östkvinna) (Rellin 2004). Att vara en ”östkvinna” innebär, enligt Rel-

lin, att se kombinationen heltidsarbete och barn som självklar, liksom att se 

yrkesarbetet som en oumbärlig del av självförverkligandet. 

De ideal och strukturer som var rådande i DDR kan således ses som efter-

strävansvärda i det förenade Tyskland, även om det sker utifrån en individu-

alistisk diskurs, snarare än en socialistisk. Petra själv kan inte tänka sig att 

avstå från att arbeta då hon ser det som en självklar del av sitt självförverkli-

gande. 

Alltså, det här dagliga arbetet, det passar mig, att hugga i, kavla upp ärmarna 
och göra något och på så vis är studierna nästan för så, så så ähm… Alltså, 
jag skulle arbeta därför att jag behöver det för min egen bekräftelse. Men jag 
är också medveten om att jag tror att jag står under ett omvänt tryck. Alltså 
jag tror att det skulle vara konstigt, min omvärld skulle tycka att det var kons-
tigt om jag skulle säga att jag ville stanna hemma. Alltså för mig är det så, det 
stod egentligen alltid klart att jag skulle arbeta, men varför var det alltid 
klart? Alltså, jag tror att det beror på att i de kretsarna som jag kommer ifrån 
var det brukligt och jag tror att jag nu i princip för vidare det som min mor 
har påbörjat, eller sedan generationer, min mormor arbetade, min mor arbeta-
de och jag kommer också att arbeta, ja.164 

                                                                                                                             
nicht mal finanzielle große Anreizung oder so, das zu machen. Das war einfach irgendwie ne 
üblich und das war quasi gesellschaftlich eher anerkannt als das Umgekehrte, irgendwie dass 
die Frauen zu hause geblieben sind und ihre Rolle als Mutter und Hausfrau vertieft haben so. 
Und in so fern haben die Frauen in Ostdeutschland, oder vielleicht gibt es noch eine ost-
deutsche weibliche Identität, die halt irgendwie mehr auf Selbständigkeit pocht und die wie-
derum den westdeutschen Männern entgegenkommt, die vielleicht dadurch vielleicht ein 
bisschen von ihrer Verantwortung abgeben.  
164 Also so, dieses tägliche Schaffen oder so, dass liegt mir schon so, anpacken, Ärmel hoch-
krempeln und machen und in so fern ist mir Studium fast so zu so so so äh… Also, ich würde 
schon arbeiten, weil ich das brauche, auch als Selbstbestätigung. Aber es ist mir auch schon 
bewusst, dass ich glaube ich in einem umgekehrten Druck stecke. Also, ich glaube es wäre 
komisch, meine Umwelt würde es als komisch ansehen, wenn ich sagen würde, ich würde zu 
hause bleiben wollen. Also, für mich ist das jetzt so, war das irgendwie immer klar, dass ich 
arbeite, aber warum war mir das immer klar? Also, ich glaube, weil das halt so in den Kreisen 
so zu sagen, aus denen ich komme, halt üblich war und ich glaube, dass ich jetzt ja im Prinzip 
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Liksom Marcus ovan, positionerar sig Petra som en arbetande person som 

gillar att hugga i. Studierna upplever hon inte som tillräcklig bekräftelse. 

Arbetarpositionen är inte förbehållen männen utan Petra framhäver en konti-

nuitet av arbetande kvinnor i släkten, som inte kommer att brytas därför att 

förutsättningarna i samhället har förändrats. Hon ger uttryck för två parallel-

la traditioner, där den ena kan tillskrivas Öst och den andra Väst, och som 

erbjuder kvinnorna två olika positioner. Det är för att hon står under ”tryck-

et” av den ena som hon kommer att arbeta, inte utifrån ett fritt val. Petra ger 

uttryck för en individualistisk diskurs och säger att hon inte vill döma andra 

kvinnor som stannar hemma med sina barn, men menar att detta måste vara 

ett val som är upp till var och en. Självförverkligandet kan således se olika ut 

för olika människor. Samtidigt menar hon att jämställdhet inte är en fråga för 

individen, utan att vilka valmöjligheter som uppfattas som möjliga och rim-

liga är avhängigt det omgivande samhället. 

Inge menar att östtyskarna har anpassat sig till västtyskarnas sätt att tänka 

på en mängd områden efter Tysklands enande. Det finns dock fortfarande en 

skillnad mellan kvinnor i Öst och i Väst när det gäller inställningen till för-

värvsarbete och familj, även om den håller på att försvinna, enligt Inge. Här 

går det dock inte att säga att Öst anpassat sig till Väst eller tvärtom. Istället 

finns det nu större skillnader inom de båda regionerna, menar hon. Liksom 

Petra framställer hon det alltså som att det finns två traditioner som ur-

sprungligen kan tillskrivas Öst och Väst. Efter die Wende har antalet möjliga 

positioner ökat på båda sidor (även om det inte tydligt framgår att det är 

själva enandet som är orsaken till detta). Inge positionerar sig själv genom 

sin självpresentation på ett mycket tydligt sätt som en kvinna i yrkeskarriä-

ren. Hon säger att hon och hennes man har delat på ansvaret för barnen, men 

att detta inte varit så enkelt för hennes man. 

Du vet, på hans institut, de sitter där borta (pekar mot andra sidan gatan), hela 
bandet. Det är bara män och en kvinna. Och doktorerna, alltså de äldre, alltså 
de är alla runt femtio så, de har helt den här gamla könsrollsbilden med en 
man som arbetar och en kvinna som tar hand om barnen och så. Och Peter 
[Inges man] var den första som tog föräldraledigt och bara ett halvår och bara 
deltid, alltså inte så krasst. Det kunde de inte förstå och de tror, det har jag 
fått reda på av yngre kollegor, att jag är totalt dominant, att jag har tvingat 
honom till det och att han bara har tagit föräldraledigt på grund av mina på-
tryckningar, så att jag är fri. Och att han kanske vill det, ja det är obegripligt 
för dem.165 

                                                                                                                             
das, was meine Mutter angefangen hat, denn fortführe oder was halt schon von Generationen, 
meine Oma hat gearbeitet, meine Mutter hat gearbeitet und ich werde auch arbeiten, ja. 
165 Weißt du, in seinem Institut, die sind hier drüben (zeigt über die Straße), die ganzen Räu-
ber. Das sind nur Männer und eine Frau. Und die Doktoren, also die älteren, also um so fünf-
zig alle so, die haben voll das alte Rollenbild so mit Mann geht arbeiten und Frau kümmert 
sich um Kinder und so. Und Peter [Inges Mann] war der erste, der Elternzeit genommen hat, 
und nur ein halbes Jahr und nur Teilzeit, also gar nicht Mal so krass. Das konnten die nicht 
verstehen und die denken, das habe ich so erfahren durch die jungen Kollegen, ich bin total 
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Inge uttrycker, liksom Petra, att valet mellan arbete och familj inte är fritt, 

utan till stor del sker utifrån mallar för vad kvinnor och män bör göra. Att gå 

mot normen kräver stort självförtroende, något hennes man inte har, menar 

hon. Normen synliggörs genom normbrytarna och det framgår tydligt att det 

är yrkesarbetande kvinnor och män som stannar hemma med barn som är 

avvikande. Detta trots att nästan samtliga intervjuade vuxit upp med mödrar 

som varit yrkesarbetande. Ingen av de intervjuade berättar dock att deras 

fäder stannat hemma med barnen. Istället var det den väl utbyggda barnom-

sorgen som möjliggjorde kvinnornas förvärvsarbete i DDR. 

Med Tysklands enande måste förhållandet mellan manligt och kvinnligt i 

relation till arbete och familj definieras på nya sätt. För det första därför att 

det inte längre finns samma tillgång till barnomsorg som i DDR, särskilt inte 

för de minsta barnen (Deutsches Jugendinstitut 2007). För det andra därför 

att enandet innebar att man konfronterades med en västtysk diskurs, där 

barnomsorg ses som skadlig för små barn och där kvinnor som ”lämnar bort” 

sina barn för att yrkesarbeta benämns Rabenmutter (korpmamma), vilket 

betyder ungefär ”hårdhjärtad, försumlig mor”. En motsvarande term för fä-

der som väljer att yrkesarbeta finns inte. Om kvinnorna ska kunna fortsätta 

att positionera sig som yrkesarbetande och ändå ha familj krävs alltså för-

handlingar med den andra föräldern, alternativt en återuppbyggnad av barn-

omsorgen. Både Petra och Inge menar att jämställdhet är en fråga även för 

männen, och att den innebär svårigheter och vinster även för dem. Det är inte 

bara kvinnorna, östtyska som västtyska, som har något att vinna på att kvin-

norna arbetar utan även männen, som därigenom slipper vara tyngda under 

oket att vara ensamförsörjare och som kan välja att vara med sina barn. De 

intervjuade männen nämner dock inte dessa svårigheter eller vinster. Georg 

betonar visserligen att han ser det som oerhört viktigt att spendera tid till-

sammans med sin dotter, från vars mor han har separerat, men går inte in på 

hur han kombinerar detta med sitt arbete som egenföretagare. Spänningsför-

hållandet mellan arbete och familj tematiseras bara av kvinnor, som då även 

intar männens perspektiv. På så vis blir jämställdheten till en kvinnofråga. I 

jämställdhetsdiskursen reproduceras östkvinnor som en särskild kategori, 

som i högre grad än väst-kvinnorna, kämpar för att kombinera arbete och 

barn för att nå självförverkligande. När det gäller relationen mellan könen 

intar kvinnorna alltså en markerad östposition och de är måna om att vända 

detta till något positivt genom att framhäva sig själva som självständiga i 

jämförelse med västkvinnorna. Männen framstår däremot inte som Öst eller 

Väst på jämställdhetsområdet. Här är de lika omarkerade som de västtyska 

männen, eftersom de inte behöver positionera sig på en skala mellan familj 

                                                                                                                             
dominant, ich hätte ihn das aufgedrückt und er hätte nur Elternzeit genommen aus meinem 
Drängen, damit ich frei habe. Und dass er vielleicht das möchte, ja das ist für die unbegrei-
flich. 
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och arbete utan kan identifiera sig med sitt arbete på ett mer oproblematiskt 

sätt. 

Rebecca är, som nämnts, den enda av de intervjuade som inte positionerar 

sig som yrkesarbetande, arbetssökande eller studerande, utan i första hand 

som mor. Hon berättar att hon avbröt sin yrkesutbildning i Berlin när hon 

blev gravid med sitt första barn och flyttade tillbaka till Mecklenburg-

Vorpommern för att bosätta sig på landsbygden. Hon återupptog aldrig ut-

bildningen. Nu, tretton år senare, har hon fyra barn och det är de som ”sys-

selsatt henne de senaste åren”. När jag läser intervjuutskriften blir jag med-

veten om hur jag med mina frågor kring hur hon trivs med detta och vad det 

finns för möjligheter att få arbete i den del av Tyskland där hon bor återska-

par en dikotomi mellan familj och arbete, mellan modern och yrkeskvinnan. 

Det blir också tydligt hur jag positionerar Rebecca i den tidigare kategorin 

medan det är underförstått att hon borde ingå i den senare. Etnologen Karin 

S. Lindelöf har i sin studie av könsskapande bland unga kvinnor i transitio-

nens Polen utgått från samma indelning, men problematiserar samtidigt det-

ta. Uppdelningen mellan offentligt och privat är i sig en ideologisk konstruk-

tion, om än med materialiserade effekter, som det är forskarens uppgift att 

synliggöra i sitt historiska sammanhang snarare än att återskapa på ett ore-

flekterat sätt (Lindelöf 2006:168ff). Av Rebeccas svar framgår också att hon 

värjer sig mot mina försök att positionera henne i kategorin yrkeskvinna 

genom att framhäva det viktiga i att finnas till för barnen. Men det är inte 

någon självuppoffrande modersidentitet hon artikulerar. Tvärtom betonar 

hon att hon själv valt detta, inte minst därför att hon själv inte velat gå miste 

om att se sina barn växa upp. Rebecca uttalar sig inte negativt om föräldrar 

som väljer att yrkesarbeta när barnen är små, men utifrån hur hon motiverar 

sitt eget val blir det underförstått att de går miste om något även för egen del. 

Att detta gäller för de flesta fäder i dagens Tyskland, inklusive hennes egen 

man, är inget hon reflekterar över under intervjun. 

Rebecca värjer sig också, som jag tolkar det, mot själva dikotomiseringen 

i föräldraskap och yrkesliv. Detta gör hon framförallt genom att ifrågasätta 

lönearbetet som självklar och eftersträvansvärd livsform. Hon beskriver hur 

familjen inrättat sitt liv så att de klarar sig utan stora inkomster. Hennes man 

är konstnär och det framgår att han inte tjänar några stora summor pengar. 

De har själva renoverat gården inklusive några hus som de hyr ut, eldar med 

ved, odlar och lever sparsamt och får det på så vis att gå runt. Rebecca berät-

tar också att hon sysslar med hantverk och att hon tidigare sålt detta på 

marknader. I framtiden skulle hon gärna kombinera det hantverkliga med att 

arbeta med människor, men det måste inte vara ett lönearbete utan kan lika 

gärna vara ideellt, menar hon. Hon positionerar sig således mycket tydligt i 

det som ofta har betraktats som kvinnors sfär av moderskap, oavlönat hem-

arbete och ideellt engagemang. Hon ifrågasätter dock den traditionellt man-

liga sfärens primat genom att framhålla värden och livsformer som inte är 

kopplade till inkomst som eftersträvansvärda liksom andra vägar till själv-
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förverkligande än genom lönearbete. Genom sitt sätt att leva kan hon sägas 

överskrida gränsen mellan privat och offentligt, då gården blir både hem, 

arbetsplats och inkomstkälla i form av hyresintäkter. Samtidigt upprätthåller 

hon distinktionen, till och med inom den egna familjen genom att positionera 

sin man som yrkesarbetande och sig själv som i första hand mor. 

Kapitalismens kontingens 

I augusti 2006, då mitt fältarbete just tagit sin början, semestrade jag några 

dagar med familjen på ön Rügen i Östersjön. Ön var ett populärt semester-

mål under DDR-tiden, då medborgarna inte hade stora möjligheter att resa 

utomlands, och är det fortfarande. En kväll såg vi den spektakulära och årli-

ga uppsättningen av Störtebeker Festspiele på en enorm utomhusscen i 

Ralswiek. Bredvid mig satt en kvinna i sextiofemårsåldern och i pausen frå-

gade hon mig nyfiket vilket språk vi talade. Jag berättade att det var svenska, 

att jag är svensk och min man tysk och att vi vanligtvis bor i Sverige, men att 

vi nu var ett år i Tyskland för att jag skulle göra mitt fältarbete för min av-

handling om östtysk identitet i det förenade Tyskland. Hon undrade hur det 

kom sig att vi valt att bosätta oss i Sverige och jag svarade att det är lättare 

att leva i Sverige än i Tyskland som familj med barn när båda föräldrarna är 

yrkesarbetande. Detta uttalande från min sida utlöste en strid ström av frågor 

om det svenska samhället: ”Finns det barnomsorg i Sverige?” ”Ja” ”Finns 

det fritids?” ”Ja, under de första skolåren.” ”Får barnen mat i skolan?” ”Ja, 

alla barn får gratis skolmat.” ”Har ni också hundra olika sjukförsäkringskas-

sor, som i Tyskland?” ”Nej, i Sverige finansieras sjukvården via skatten.” 

Efter varje svar från min sida konstaterade min teatergranne upprört att så 

hade de haft det i DDR också, men detta hade avskaffats. Om hon var ung 

skulle hon också flytta utomlands, menade hon. Hon var orolig för hur hen-

nes dotter skulle klara av att få ihop sitt liv under nuvarande levnadsomstän-

digheter. Så småningom började publiken på raden framför oss att vända sig 

om och snegla efter vilka det var som förde denna alltmer högljudda (från 

min teatergrannes sida) konversation. Som forskare kände jag mig förstås 

upphetsad av detta oväntade samtal. Samtidigt kunde jag inte låta bli att kän-

na mig en smula obekväm, väl medveten om att det inte är opportunt att 

tycka att det var bättre i DDR än i dagens Tyskland. Damen vid min sida lät 

sig dock inte tystas av att folk runt omkring tittade. Slutligen ställde hon en 

uppgiven fråga som hon knappast förväntade sig att jag skulle kunna svara 

på: ”Varför kan andra kapitalistiska länder klara det och inte vi?” 

Min teatergrannes fråga fick mig att haja till. Jag har i efterhand funderat 

på varför och kommit fram till att jag nog inte är van vid att få Sverige utpe-

kat som ett kapitalistiskt land. Hon positionerade Sverige på en socialism-

kapitalism-skala på ett sätt som jag inte är van att förhålla mig till. För mig 

handlade samtalet i första hand om en jämförelse mellan Sveriges och Tysk-
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lands välfärdssystem. För henne tycktes det handla om vad som överhuvud-

taget är möjligt i ett kapitalistiskt samhälle och att kapitalism inte behöver 

vara synonymt med dagens Tyskland. Även om intervjupersonerna ofta är 

mer försiktiga och nyanserade i sina uttalanden än kvinnan på teatern har de 

en avgörande sak gemensamt. De visar på kapitalismens kontingens genom 

att nämna den vid namn, jämföra den med socialismen och peka på dess 

fördelar och nackdelar. Även om de bidrar till Västs hegemoni genom att 

bekräfta Öst som det avvikande (trots att de ofta kritiserar just detta förhål-

lande) avnaturaliserar de samtidigt kapitalismen med sina jämförelser. Ingen 

av dem reproducerar den världsbild som var den officiella i DDR och dess 

definition av kapitalism och socialism. Däremot är det möjligt att deras erfa-

renheter av denna har försett dem med ett språk och en terminologi som gör 

att de kan artikulera sig på ett annat sätt än de flesta av oss som bara upplevt 

det kapitalistiska systemet och sällan ens reflekterar över att det är just detta 

vi lever i. 

När de intervjuade talar om kapitalismen handlar det inte i första hand om 

att de positionerar sig på en politisk höger-vänster-skala. Ett exempel på 

detta utgör ett samtal som utspelade sig efter intervjun med Holger. Han 

undrade varför jag inte intervjuade äldre människor istället, eftersom de san-

nolikt hade mer att berätta. När jag svarade att jag intresserar mig för den 

yngre generationen bland annat därför att den inte drabbats lika hårt av ar-

betslöshet som de äldre sa han lakoniskt: ”Det är helt enkelt kapitalismen. 

Den vill ha oss yngre. När vi är äldre är vi också ointressanta.”166 Med sitt 

torra uttalande visade Holger både hur han såg på det nuvarande systemet 

och på sin roll i detta. Intervjupersonernas uttalanden om kapitalismen utgör 

en del av deras sätt att förstå och orientera sig i det samhälle de lever i efter 

die Wende. I diskursteoretisk mening är dessa artikulationer naturligtvis poli-

tiska i den utsträckning de ger uttryck för antagonismer. Vad jag menar är att 

de inte nödvändigtvis är politiska i ordets vardagliga betydelse.  De intervju-

ade tycks inte ha för avsikt att ta ställning för eller mot kapitalismen respek-

tive socialismen utan snarare att göra samhället och sitt liv begripliga. 

Det är dock inte alla intervjupersoner som med självklarhet använder or-

det kapitalism. Jürgen känner sig uppenbart osäker på hur han ska benämna 

det samhälle han lever i och problematiserar detta explicit. 

För mig, alltså, jag trivs bra i de här, i de här nuvarande sakerna, alltså. Vad 
ska man nu kalla det? Jag vet inte. Nu är det ju kapitalism, tidigare var det 
kommunism. Ingen aning, man vet aldrig hur man ska tala om det. Men så är 
det helt enkelt, för mig är det bra så och jag vill inte ha tillbaka det som var. 
Jag vill inte ha tillbaka muren, inte för några pengar i världen. Det är bra så 

                                                      
166 „Das ist halt der Kapitalismus. Er will uns Junge haben. Wenn wir älter sind, sind wir auch 
uninteressant.” 
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som det är nu och för min del ska det också fortsätta att vara så. Just nu trivs 
jag bra.167 

Genom att jämföra med det som var innan – ”kommunismen” – kommer 

Jürgen fram till att det nu råder ”kapitalism”. Det är alltså hans erfarenheter 

av DDR som får honom att definiera samtiden som kapitalistisk. Det är dock 

tydligt att han själv inte känner sig helt bekväm med benämningen. En möj-

lig tolkning till hans osäkerhet kan vara att han, till skillnad från kvinnan på 

teatern, ger uttryck för att han trivs mycket bra i vad han kallar ”de nuvaran-

de sakerna” och att ordet kapitalism för honom är förknippat med den myck-

et negativa definitionen av ordet i DDR. Där var kapitalism officiellt syno-

nymt med den Andra, med fienden. Utifrån denna diskurs blir begreppet 

oanvändbart om man samtidigt vill positionera sig som en person som klarar 

sig bra och trivs inom det nuvarande systemet. Intressant nog lyckas de in-

tervjuade ofta använda begreppet, särskilt i sammanhang då de kritiserar de 

nuvarande samhällsförhållandena, och samtidigt framstå som kompetenta att 

hantera det de definierar som kapitalism. 

Alla intervjuade uppskattar att leva i en demokrati och ingen av dem öns-

kar sig DDR:s samhällsordning tillbaka. Däremot konstaterar flera av dem 

att kapitalismen inte är det bästa av system och att det i framtiden kan finnas 

andra möjliga alternativ. Detta ska inte förstås som att de menar att det so-

cialistiska systemet, så som det tog sig uttryck i DDR, var bättre än det nuva-

rande systemet. Vad det tycks handla om är istället att de ser kapitalismens 

avskaffande som en både teoretisk och praktisk möjlighet och kanske också 

nödvändighet. Marcus uttrycker det såhär: 

Men det som görs i Tyskland, det kommer inte att fungera i längden och här 
kommer det säkerligen någon gång att bli så som det var vid die Wende, att 
människor går ut på gatorna i tusental och demonstrerar mot det. Då skulle 
det kunna hända att något förändras, men det är… Nå, hur länge behövde de, 
fyrtio år behövde de på DDR-tiden innan det brakade loss. Och det kommer 
säkerligen att hända någon gång i BRD också eller i Tyskland, men innan 
dess har mycket vatten flutit nedför Elbe och decennier har förflutit, innan 
människor sluter sig samman och också glömmer Öst och Väst och gör 
gemensam sak på gatorna. Jag vet inte, alltså det kommer inte att ske från en 
dag till en annan.168 

                                                      
167 Für mich, also, ich fühle mich wohl in diesem, in diesem jetzigen Sachen, also. Wie sagt 
man jetzt dazu? Ich weiß nicht. Jetzt ist ja der Kapitalismus, früher war es der Kommunismus. 
Keine Ahnung, man weiß immer nicht wie man da drüber reden soll. Aber so ist es einfach, 
für mich ist es gut so, und ich würde es mir auch nicht zurückwünschen. Ich will die Mauer 
nicht wieder haben, für kein Geld der Welt. So wie es jetzt ist, ist es gut und so soll es von mir 
aus auch bleiben. Zurzeit fühle ich mich wohl. 
168 Aber das, was in Deutschland gemacht wird, das wird auf Dauer nicht funktionieren und es 
wird auch hier sicherlich irgendwann wieder so werden wie es zur Wende war, dass die Leute 
in tausenden auf die Straße gehen und dagegen demonstrieren. Dann könnte es passieren, dass 
sich vielleicht was ändert, aber auch das ist… Na, wie lange haben sie gebraucht, vierzig 
Jahre haben sie zur DDR-Zeiten gebraucht eben, dass da mal was losgeht. Und das wird 
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Här blir erfarenheterna av DDR och det socialistiska systemets upplösning 

inte bara en referensram utifrån vilken Marcus förstår dagens samhälle. Han 

använder dem också för att dra slutsatser om framtiden. Dagens system, som 

han definierar som ohållbart, kan inte fortgå för evigt just därför att det finns 

en revolutionär potential hos folket, även om den inte kommer att realiseras 

förrän i en avlägsen framtid. I denna revolutionära position kommer västtys-

karna och östtyskarna att förenas. Marcus, som tidigare under intervjun me-

nat att han inte känner någon samhörighet med västtyskarna, beskriver här 

motsättningen mellan Öst och Väst som en slags artificiell indelning som 

kan överskridas om människor förstår sig som ett folk. Det tycks dock inte i 

första hand vara ett folk i etnisk bemärkelse som avses, utan snarare handlar 

det om folket på gatorna, det vill säga ett folk som definieras i kontrast mot 

den elit och de orättvisor det protesterar mot. 

*** 

De intervjuade är måna om att presentera sig själva som anpassade och lyck-

ade individer, som inte gnäller eller längtar tillbaka till ett påstått bättre förr. 

Detta gäller i synnerhet när de talar om sitt yrkesliv. Arbetet spelar en viktig 

roll i dessa självpresentationer, dels genom att tillgången till arbete är långt 

ifrån självklar, men också genom att yrkeskarriären i sig har blivit till en 

viktig del av självförverkligandet. Kopplingen mellan arbete och individuell 

självständighet är utmärkande för livet i Väst. I DDR uppfattades arbete 

istället som ett bidrag till samhället som helhet. Intervjupersonerna beskriver 

att de uppskattar att själva få gestalta sina liv, men också vilka svårigheter de 

möter när var och en förväntas klara sig själv. Med åren har de lärt sig att 

hantera det kapitalistiska samhället, med dess för- och nackdelar. På ett om-

råde definieras Öst dock snarast som en föregångare. De östtyska kvinnorna 

beskrivs nämligen som betydligt mer benägna att förverkliga sig genom yr-

kesarbete än de västtyska kvinnorna, som snarare identifierar sig som möd-

rar. Denna skillnad förs tillbaka på den höga andelen yrkesarbetande kvinnor 

i DDR. 

Individens självständighet, liksom att denna utgör något normativt gott, 

har blivit till en hegemonisk diskurs i det västerländska samhället (Lindelöf 

2006:198). Detta märks särskilt tydligt bland dem som inte med självklarhet 

intar denna position, utan som på olika sätt är markerade med osjälvständig-

het. De intervjuades identifikationer sker i hög utsträckning i dialog med en 

tung diskurs om östtyskar som osjälvständiga individer. Oavsett om inter-

vjupersonerna bekräftar eller ifrågasätter denna diskurs är de noga med att 

                                                                                                                             
irgendwann sicherlich in der BRD auch noch mal passieren oder in Deutschland, aber da geht 
noch viel Wasser die Elbe runter und da gehen noch Jahrzehnte ins Land, ehe dort sich die 
Leute wieder Mal zusammen rauben und auch mal das Ost West vergessen um gemeinsam 
auf die Straßen zu gehen. Da weiß ich nicht, also das wird nicht von heute auf morgen passie-
ren. 
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skriva ut sig själva ur den. Osjälvständigheten tillskrivs istället andra perso-

ner eller grupper. De kvinnliga intervjupersonerna kan betraktas som dubbelt 

markerade i detta avseende, då de kan positioneras både som Öst och utanför 

yrkeslivet i egenskap av mödrar. Det är därför föga förvånande att just kvin-

norna särskilt poängterar sin självständighet genom att framhäva hur de vill 

förverkliga sig själva genom yrkesarbete. Genom att vara potentiellt marke-

rade synliggör de intervjuade både hur hegemonisk denna självständighets-

diskurs är och hur den träffar människor olika. 

Intervjupersonernas beskrivningar av samhället och av sig själva handlar 

dock inte bara om anpassning. Genom sina jämförelser mellan de olika sy-

stemens för- och nackdelar visar de på det nuvarande systemets kontingens. 

När de benämner det samhälle som de nu lever i för kapitalism och kontras-

terar det mot den tidigare upplevda socialismen lyfter de fram den nuvarande 

diskursiva ordningen som en bland flera möjliga. De har också upplevt hur 

en samhällsordning, som framstod som normal medan den pågick, snabbt 

kan ersättas av en annan. Detta gör att de även kan betrakta den pågående 

samhällsordningen som historiskt situerad. 
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Kapitel 8: Avslutande diskussion 

Öst-Väst-dikotomins hegemoni 

Syftet med den här avhandlingen har varit att visa hur människor som vuxit 

upp i DDR definierar ”Öst” och ”Väst” i dagens förenade Tyskland. Jag har 

analyserat vilken roll dikotomin spelar i deras sätt att förstå sig själva, det 

förflutna och sin omvärld. Det har varit mitt mål att synliggöra hur kategori-

er fixeras, hur deras innebörder förändras och hur de överskrids. Jag har 

framför allt intresserat mig för de intervjuades egna beskrivningar av sina liv 

och det samhälle de lever i. På så vis har jag kunnat visa vilka identiteter de 

tillskrivs och intar och hur dessa identifikationsprocesser samverkar. 

Öst och Väst finns inte som färdiga kategorier utan blir till genom att 

kopplas till andra kategorier, såsom klass, kön, ålder och etnicitet. Relatio-

nen mellan Öst-Väst-dikotomin och klass tar sig uttryck på en mängd sätt i 

intervjuerna. För det första så beskrivs östtyskarna i DDR ofta som en form 

av underklass i förhållande till västtyskarna i dåvarande Västtyskland, sär-

skilt i materiellt hänseende. Vid en jämförelse framstår Väst som kollektivt 

privilegierat i förhållande till Öst som kollektiv. Å andra sidan framstår 

DDR som ett förhållandevis klasslöst samhälle, där alla hade lika mycket 

eller lika lite, i förhållande till dagens stratifierade samhälle. Förutom att 

denna relativa jämlikhet har gått förlorad i och med Tysklands enande så 

beskrivs stora grupper, särskilt i föräldragenerationen, ha mist sin position 

som arbetare. Östs uppgång i Väst har alltså lett till nya klasspositioner som 

en följd av den höga arbetslösheten. Därigenom definieras många östtyskar 

som förlorare i transformationsprocessen, även om detta är en position som 

de intervjuade oftast tar avstånd ifrån för egen del. 

Klass spelar också en avgörande roll i beskrivningarna av Tysklands en-

ande och dess efterverkningar. Här definieras Väst ofta som en form av ko-

lonisatör. Västtyskarna anses ha tjänat pengar och tilldelats prestigefulla 

positioner i Öst på östtyskarnas bekostnad. Även om intervjupersonerna 

menar att östtyskarna med åren har lärt sig sin läxa och kan hantera det kapi-

talistiska systemet, så uttrycker de en stor besvikelse över asymmetrin i en-

andeprocessen. Klass definieras dock även som något som förmår överskrida 

Öst-Väst-dikotomin. Detta tar sig uttryck i görandet av en medelklassposi-

tion, där utbildning och bildning, liksom karriär, blir avgörande för identifi-
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kationen, medan ursprunget i Öst tonas ned. Överskridandet sker även i kon-

stituerandet av en underklass- eller ”underdog”-position, där östtyskar och 

västtyskar beskrivs som lika fångade av det nuvarande systemet. 

DDR:s upplösning och Tysklands enande innebär alltså att klassidentite-

ter omdefinieras. Detta visar sig tydligast för de före detta DDR-

medborgarna. I DDR:s officiella diskurs definierades folket som arbetarklas-

sen och arbetarklassen som historiens subjekt (Gerber 2004). Inkluderingen i 

en etniskt definierad tysk gemenskap innebär en möjlighet att inta en borger-

lig subjektsposition som inte var möjlig i DDR. Denna kännetecknas fram-

förallt av individens möjlighet och skyldighet till självförverkligande 

(Skeggs 2004). Men enandet innebär även en risk att exkluderas från en bor-

gerlig subjektsposition och det aktörskap som är förknippat med denna. Det-

ta sker genom att östtyskarna avfärdas som bakåtsträvande ostalgiker eller 

Jammerossis, som inte förmår att anpassa sig till ett individualiserat samhäl-

le, utan som längtar tillbaka till trygga arbetsförhållanden i DDR. 

Begreppen Öst och Väst får inte bara sin mening genom att kopplas till 

olika klasspositioner, utan också till olika sätt att organisera klass, det vill 

säga till kapitalistiska respektive socialistiska samhällssystem. Medan Väst 

identifieras som ett stratifierat samhälle, definieras Öst som mer jämlikt. Att 

ifrågasätta eller bekräfta hierarkiseringen mellan Öst och Väst blir därmed 

samtidigt ett ifrågasättande eller bekräftande av ett visst sätt att konstituera 

klass. Strider om hur klass ska definieras och av vem kan alltså visa att kate-

gorin klass är historiskt situerad. 

I konstituerandet av klass blir det även tydligt hur etnicitet, som utgör en 

förhållandevis osynlig kategori i materialet, konstitueras och får effekter. 

Ifrågasättandet av hierarkiseringen mellan Öst och Väst blir också ett sätt att 

framhålla tyskarna som en potentiellt homogen grupp. När tyskarna uppfat-

tas som ett folk just i egenskap av tyskar som borde vara jämlika och där inte 

den ena borde sko sig på den andra, konstitueras de som en kategori som 

skiljer sig från andra etniska grupper. Detta blir särskilt tydligt i beskriv-

ningarna av enandet som en oundviklig process, då det inte gick att hejda att 

östtyskarna ville få ta del av livet i Västtyskland. Att de kunde ställa dessa 

krav i egenskap av tyskar är underförstått. De många jämförelserna mellan 

DDR och Västtyskland, liksom avsaknaden av jämförelser mellan DDR och 

andra socialistiska stater, bidrar också till konstituerandet av tyskarna som en 

kategori som skiljer sig från till exempel polacker och ungrare. 

Kön utgör också en relativt otematiserad kategori i berättelserna. Den blir 

dock relevant för några av kvinnorna när de talar om yrkesliv och karriär i 

relation till familjeliv och barn. Här är förhållandet mellan Öst och Väst 

snarast det motsatta. Om Öst oftast definieras som underutvecklat och efter 

sin tid, så framstår istället Väst med sitt hemmafruideal på detta område som 

förlegat och konservativt. Mot detta ställs den höga andelen förvärvsarbe-

tande kvinnor och den väl utbyggda barnomsorgen i DDR. Väst beskrivs 

alltså på många områden som den plats som möjliggör individernas självför-
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verkligande, men när det gäller jämställdhet i yrkeslivet så framstår istället 

Öst som föredömligt. Flera av kvinnorna ser det som självklart att de ska 

förverkliga sig genom arbete just i egenskap av att ha socialiserats i DDR 

med dess kvinnliga förebilder. Dessutom framställs de östra delarna av da-

gens Tyskland som en plats som möjliggör kvinnors förvärvsarbete i högre 

utsträckning än de västra delarna. Det är dock påfallande att kön inte temati-

seras på detta vis av de manliga intervjupersonerna. När det gäller kön intar 

de snarare en omarkerad position där Öst och Väst inte utgör relevanta kate-

gorier. 

En kategori som däremot används explicit av de flesta av de intervjuade 

är generation. De konstituerar sig själva som några som haft mycket att vin-

na på die Wende, just genom att de var unga när omvälvningarna inträffade. 

De fick möjlighet att gestalta sina liv på ett nytt sätt i ett skede då de var på 

väg in i vuxenlivet. I kontrast mot föräldragenerationen beskriver de sig som 

flexibla. De äldre definieras som mer Öst, eftersom de haft svårare att hitta 

en plats i de nya strukturerna. Intervjupersonerna identifierar sig dock även 

själva med Öst, framförallt genom att de socialiserats i DDR. På så vis skil-

jer de sig från yngre generationer, som saknar den socialistiska erfarenheten. 

På grund av uppväxten i DDR kan de tillskrivas en markerad östidentitet. 

Detta är en position som de intervjuade både undviker och intar genom att 

beskriva den både som en belastning och en tillgång. Den innebär att östtys-

karna måste förklara och ibland även försvara sin uppväxt i förhållande till 

ett omarkerat Väst, inklusive till mig som forskare. Å andra sidan utgör erfa-

renheten av Öst ibland något som man kan använda för att sticka ut från 

mängden, vilket kan ses som en tillgång i ett samhälle där individualism 

hålls högt. De intervjuade framhåller även att deras förflutna i DDR erbjuder 

dem en möjlighet att kunna jämföra två system, något som skapar en kritisk 

och reflexiv hållning till samhället. Detta är något som västtyskarna, liksom 

de yngre generationer östtyskar som inte har några egna minnen av DDR, 

saknar. 

När det gäller plats som skillnadsskapande kategori så är det tydligt att 

Öst och Väst skapas som två från varandra avskilda platser vid tiden före 

1989. I berättelserna spelar dock Väst på andra sidan gränsen och som öar i 

Öst en stor roll för konstituerandet av Öst och för de intervjuades sätt att 

positionera sig i förhållande till DDR. Efter Tysklands enande har Öst i hög 

utsträckning upphört att existera och transformerats till att bli Väst, inte 

minst genom att den materiella världen har förändrats radikalt och i högt 

tempo. Öst används dock även som en beskrivning för en ännu existerande 

plats och begreppet innefattar då ofta en hierarkisering, där Väst är det efter-

strävansvärda och Öst är det ännu inte omvandlade.  Öst utgör både en plats 

och ett tillstånd av in between och dessa båda tillskrivande praktiker griper 

in i varandra. Platsen är under omvandling därför att den är Öst och därmed 

avviker från den västliga normen samtidigt som platser blir Öst i den mån de 

avviker från normen. Ibland avser Öst hela det forna DDR, ibland tillskrivs 
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Öst vissa platser, som anses vara mer Öst än andra. Detta används då pejora-

tivt och kopplas till negativa egenskaper som ”världens ände”, där ”allt står 

still”, där det råder misär och hopplöshet eller där det finns en utbredd hö-

gerextremism. Föga förvånade positionerar sig intervjupersonerna genom att 

förlägga dessa platser någon annanstans än där de själva befinner sig. 

I intervjupersonernas identifikationer och berättelser om det förflutna och 

samtiden fylls Öst-Väst-dikotomin med mening genom att kopplas till olika 

kategorier. Dikotomin utgör förklaringsgrund till skiftande skillnadsskapan-

de praktiker som organiseras på andra sätt i andra kontexter än den tyska. 

Skillnader mellan stad och land, mellan unga och gamla, mellan utveckling 

och stagnering, mellan ett stratifierat och ett jämlikt samhälle inordnas i en 

dikotomisering som många drömde om att avskaffa i och med Tysklands 

enande. Begreppen Öst och Väst tjänar till att göra världen begriplig på en 

mängd områden. Som alla fixeringar av betydelser är de därmed även be-

gränsande genom att de tillskriver vissa personer och platser vissa betydelser 

och positioner. Men dikotomin kan även användas i liberaliserande syfte. 

Genom att orättvisor i det förflutna och i samtiden inordnas i dikotomin kan 

den utgöra en möjlig bas för motstånd och för alternativa identifikationer. I 

förhållande till Väst utgör Öst således fortfarande en antagonism som både 

kan exkluderas från normen och ifrågasätta normen. 

Politiserade liv 

Genom användandet av begreppet dislokation har jag fördjupat analysen av 

människors vardagsliv och av vad som uppfattas som politiskt respektive 

socialt. Jag har visat hur föränderligheten i vad vi uppfattar som vardag på-

verkar förutsättningarna för människors identitetsskapande. Det som utgör 

människors vardagsliv i en kontext kan vara politiskt laddat i en annan. Var-

dagslivets konstituerande är alltså ett politiskt projekt som har avgörande 

konsekvenser för människors sätt att förstå sig själva och sin omvärld. Ett 

viktigt analytiskt fokus för avhandlingen har varit postsocialistiska och neo-

kapitalistiska transformationsprocesser i allmänhet och DDR:s avskaffande 

och Tysklands enande i synnerhet.  Den dislokation som de snabba och dras-

tiska omvälvningarna innebar har gett upphov till en förskjutning mellan det 

sociala och det politiska. Sådana förskjutningar sker även i samhällen som 

förändras i ett långsamt tempo, men dislokationer och de människor som 

upplever dem synliggör förändringarna på ett tydligt sätt. De före detta 

DDR-medborgarnas identiteter har omdefinierats både i den nuvarande dis-

kursiva ordningen och retrospektivt. 

De intervjuades berättelser präglas i hög utsträckning av att berättandet 

äger rum inom en annan diskursiv ordning än den i vilken första halvan av 

deras liv utspelade sig. De förhåller sig till samtida diskurser om DDR som 

de till stor del uppfattar fastlagts av dem som inte upplevt eller tvingats för-
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hålla sig till DDR, annat än i egenskap av hot och grannland. Befrielsen från 

ett förtryckande och begränsande system innebär samtidigt att man kan posi-

tioneras på den förlorande sidan och därmed måste acceptera att bli både 

bedömd och dömd ”utifrån”. 

När intervjupersonerna berättar om sina liv framstår vissa teman som näs-

tan omöjliga att undvika, även om det finns ett förhandlingsutrymme när det 

gäller deras innebörd. Det tycks vara svårt att tala om sin barndom i DDR 

som en ”privat” angelägenhet utan att ge sin syn på samhällets institutioner i 

form av skola, Pionjärer och säkerhetstjänst. Ur ett samtida perspektiv har 

livet i DDR politiserats, även för dem som bara upplevde DDR som barn. 

Vardagliga aktiviteter, såsom att delta i organiserade fritidsaktiviteter eller 

åka på sommarläger, har blivit politiskt laddade. Detta får avgörande konse-

kvenser för de före detta DDR-medborgarna, som tvingas förhålla sig till 

tunga diskurser om ideologisering och repression. Barndomsberättelserna 

handlar till stor del om hur skolan, Pionjärorganisationen och säkerhetstjäns-

ten fungerade och formade människors vardag. Intervjupersonerna förklarar 

sitt agerande i DDR med att det ofta inte fanns stora möjligheter att välja hur 

man skulle förhålla sig om man inte ville bli utsatt för repressalier. Samtidigt 

nyanserar de denna bild och skapar ett utrymme för sig själva som subjekt i 

förhållande till DDR som stat. Detta gör de dels genom att framhålla att det 

fanns ett visst handlingsutrymme och en variation inom institutionerna, men 

framförallt genom att beskriva hur de utövade ett slags ”tyst” motstånd i 

hemmet. 

Dislokationen medför att östtyskarna har förflyttats från en diskursiv ord-

ning till en annan och därmed måste förhålla sig till olika sätt att vara männi-

ska. De intervjuade skildrar hur de i DDR tvingades anpassa sig till regimen 

och dess institutioner för att kunna agera som aktiva subjekt, medan andra 

förhållningssätt undertrycktes. I dagens Tyskland blir de före detta DDR-

medborgarna snarare till aktiva subjekt i den mån de gjorde motstånd mot 

DDR-regimen. De positioneras alltså som aktiva respektive passiva utifrån 

olika diskurser. I sina självpresentationer balanserar de intervjuade mellan 

dessa båda förhållningssätt. Å ena sidan förklarar de sin anpassning till det 

socialistiska systemet och å andra sidan framhäver de sig själva som själv-

ständiga individer. I båda fallen sätter samtida diskurser om DDR ramarna 

för deras identifikationer. 

I förhållande till andra aspekter av livet i DDR, såsom hur det materiella 

livet gestaltade sig, finns det ett större utrymme för olika beskrivningar och 

positioneringar. Dessa berättelser framstår inte som lika politiserade, även 

om de intervjuade på ett tydligt sätt förhåller sig till diskurser om DDR som 

konformt och efterblivet. Detta gäller produktion och konsumtion av varor, 

men också den vardagliga miljön i form av bostäder, kläder och livsmedel. 

Konformiteten och efterblivenheten framträder i berättelserna både i kontrast 

mot det dåvarande Väst, som de flesta intervjupersoner kom i kontakt med 

via media eller släktingar, och i kontrast mot det konsumtionssamhälle de 
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lever i idag. Jämförelsen utfaller dock inte entydigt till Västs fördel. De in-

tervjuade uttrycker en konsumtionskritik, där Väst tillskrivs ytlighet och 

girighet. De tar också ställning för den jämlikhet som de menar att konformi-

teten i DDR bidrog till, och ställer den mot dagens ekonomiskt stratifierade 

samhälle. DDR framstår på många punkter som en misslyckad modernitet, 

men även som en alternativ modernitet som överträffade Väst på jämlikhe-

tens område. För de intervjuades identifikation innebär detta att de ofta 

framhåller att de haft en bra barndom trots, men också tack vare, att den 

utspelade sig i DDR. Detta kan ses som svar på en tung diskurs om livet i 

DDR som miserabelt. 

Die Wende beskrivs som ett uppvaknande, när de sociala aktörerna kunde 

identifiera sig och agera som politiska subjekt genom att uttrycka sina åsikter 

och bidra till förändring. Händelserna representerar något nytt och tiden 

beskrivs som fylld av både eufori och ångest. I och med Tysklands enande 

upphör dock östtyskarna att vara utvecklingens motor. De intervjuade be-

skriver hur var och en istället hade fullt upp med att hänga med i de snabba 

förändringarna på livets alla områden. Många av dem är kritiska till hur en-

andet gick till och ifrågasätter om man överhuvudtaget kan tala om en ”åter-

förening” eller om det inte snarare handlar om att Öst införlivades i Väst. 

Tysklands enande uppfattas både som en kolonial process och som något 

som östtyskarna önskade sig. Även om alla intervjupersoner är glada att 

muren föll och ingen önskar sig DDR tillbaka så är de kritiska mot att allt 

från DDR avskaffades och ersattes av Väst, även på de områden där DDR 

hade kunnat fungera som en förebild. 

Om vissa positioneringar framstår som oundvikliga när man berättar om 

sitt liv, tycks andra nästan nödvändiga att undvika. Till dem hör att längta 

tillbaka till eller förhärliga DDR. Denna position konstitueras inte minst 

genom det väl etablerade Ostalgie-begreppet, med vilket ett positivt minne 

av DDR skiljs ut från andra minnen. Därigenom skapas en dikotomi mellan 

positiva och negativa beskrivningar av DDR, liksom mellan ett markerat 

minne av DDR och ett omarkerat minne av Västtyskland. De intervjuade 

undviker Ostalgie-positionen genom att tillskriva den andra grupper, såsom 

äldre generationer, de som var anpassade i DDR och inte minst de som inte 

hittat sin plats i det förenade Tyskland. Det gäller alltså att vara icke-

anpassad i förhållande till DDR men anpassad i förhållande till dagens sam-

hälle. De intervjuade framhäver ofta hur bra de klarar sig i dagens Tyskland, 

även om vägen dit inte alltid varit lätt. Även de som inte trivs med sin nuva-

rande livssituation, till exempel på grund av långvarig eller återkommande 

arbetslöshet, framhäver att de ständigt försöker att själva förändra sin situa-

tion. 

De intervjuade förhåller sig i sina livsberättelser till starkt historicerade 

händelseförlopp som intar en central plats i den nationella diskursen. Efter-

som vinnaren skriver historien är det viktigt att fråga sig vem eller vilka som 

definieras som vinnare i en specifik historisk situation. Det kalla kriget inne-
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bar en skarp tudelning av världen som upprätthölls från båda sidor. Dikoto-

min har inte upphört i och med de socialistiska regimernas fall, utan den har 

omdefinierats i och med att Väst-sidan har ”vunnit” och Öst-sidan har ”för-

lorat” kampen om hur världen bäst bör organiseras. När Västs historieskriv-

ning blivit hegemonisk måste även de människor som levt i Öst förhålla sig 

till den. Jag har visat hur intervjupersonerna å ena sidan uppfattar sig själva 

som vinnare och definierar andra som förlorare i enandeprocessen. Å andra 

sidan präglas deras identifikationsprocesser av olika strategier att hantera att 

de kan positioneras på den förlorande sidan. Omskrivningen av historien 

påverkar dock inte bara människor från de före detta socialistiska staterna. 

Den förändrar även identitetsskapandet för människor i Väst. I och med att 

relationen mellan Öst och Väst har förändrats omdefinieras båda kategorier-

na och deras förflutna, även om det sker på ett mer dramatiskt och synligt 

sätt för de före detta socialistiska staterna. Ingenstans i Europa blir detta så 

tydligt som i Tyskland, där båda sidor ryms i en och samma stat. 

Enandeprocessen innebär en hierarkisering mellan Öst och Väst, där Öst 

är markerat i förhållande till ett omarkerat och essentialiserat Väst. Idag ser 

man inga stora skillnader mellan personer från Västtyskland och personer 

från DDR, enligt intervjupersonerna. Detta beskrivs som en följd av att öst-

tyskarna har lärt sig att hantera den nya samhällsordningen på vardagslivets 

alla områden. En person som levt delar av sitt liv i Öst kan alltså passera 

som omarkerad genom att anpassa sig till den nya hegemonin. Vilka identi-

fikationer som är möjliga skiljer sig åt för de före detta DDR-medborgarna 

jämfört med dem som alltid levt i BRD. Medan västtyskarna är Väst, är öst-

tyskarna Väst i den mån de beter sig som Väst. Den som klagar på nuvaran-

de förhållanden och tycker att det var bättre i DDR, eller som inte förmår att 

ta sitt liv i egna händer kan bli klassad som Ossi. Det kan också räcka med 

att man använder uttryck som är DDR-specifika eller har kvar samma inred-

ning som på DDR-tiden för att hamna i denna kategori. 

Senkapitalistiska identitetsprocesser 

Genom dislokationen är de intervjuade alltså potentiellt markerade och de 

använder olika strategier för att hantera detta. Ofta undviker de att identifiera 

sig som Öst genom att förlägga det någon annanstans eller hos någon annan. 

Samma personer som på detta sätt bidrar till hegemonin kan också ifrågasät-

ta den genom att hävda att det östtyska är lika tyskt som det västtyska. Det 

händer också att de intar en markerad position genom ”självexotisering” 

(Volčič 2005), där stereotyper om Öst vänds till något positivt. Det kapitalis-

tiska Väst görs då till en Andra som tillskrivs negativa egenskaper. Genom 

användandet av dessa stereotyper upprätthålls dikotomin mellan Öst och 

Väst. Samtidigt kan stereotyperna ses som en strategi att hantera dikotomin 

och det hierarkiska förhållandet mellan Öst och Väst. 
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Erfarenheterna av dislokationen handlar till stor del om att hantera ett 

samhälle och framförallt en arbetsmarknad som präglas av stor osäkerhet 

och rörlighet. Jag har visat att detta kan förstås som en del av en allmän glo-

balisering och senkapitalistisk utveckling (jfr Lindqvist 2008, Sennett 2000). 

För östtyskarna har denna dock kommit mycket plötsligt och med stor kraft. 

Att extremt många människor har blivit arbetslösa på kort tid har inneburit 

stora svårigheter att återkomma till arbetslivet, särskilt som de kompetenser 

man besitter från yrkeslivet i DDR inte räknas i den kapitalistiska ekonomin. 

Omvälvningarna i arbetslivet har drabbat äldre generationer hårdast, men har 

även påverkat den yngre generation som jag intervjuat. För dem präglas den 

nuvarande arbetssituationen av tillfälliga anställningar och egenföretagande, 

ofta som ett svar på brist på anställning. Det har också inneburit att de har 

upplevt en föräldrageneration där många varit arbetslösa, känt sig värdelösa 

och varit oförmögna att hjälpa sina barn in i vuxenlivet och in i det nya sam-

hället. Det finns en dubbelhet i beskrivningarna av omvälvningarna i sam-

band med Tysklands enande. De som inte klarar sig i dagens samhälle be-

skrivs å ena sidan som kollektivt drabbade av de extrema samhällsföränd-

ringarna och å andra sidan som individer som inte har klarat av övergången. 

På så vis är de intervjuade kritiska mot denna samhällsutveckling, samtidigt 

som de framhäver sig själva som förmögna hantera det kapitalistiska samhäl-

let. 

Förutom att de som levt i DDR ofta är extra drabbade av dessa omställ-

ningar, tvingas de också att hantera dem på ett annat sätt än de som kommer 

från Västtyskland. En östtysk som klagar över sin situation riskerar att av-

färdas som Jammerossi, en person som längtar tillbaka till DDR och inte 

förmår anpassa sig. De intervjuade är därför ofta måna om att poängtera att 

det är upp till var och en att ta sitt liv i egna händer och att man själv är an-

svarig för sin livssituation. Detta bidrar till en individualistisk diskurs, där 

var och en ska klara sig själv och framgång ses som ett uttryck för den en-

skildes förmågor och insatser. De som inte har lyckats eller inte försöker 

tillräckligt är istället de Andra, i form av föräldragenerationen, men även så 

kallade Zonenzombies som sägs befolka delar av den östtyska landsbygden 

eller de före detta industristäderna. Dessa är människor som inte har tagit sig 

någonstans eller som väntar på att andra ska lösa deras problem. Den indivi-

dualistiska diskursen, som konstitueras av självständiga individer å ena sidan 

och en osjälvständig massa å den andra, är central i det västerländska sam-

hället (Skeggs 2004). De intervjuade skriver således in sig i en diskurs som 

organiserar identiteter långt utanför den tyska kontexten. I de före detta 

DDR-medborgarnas identitetsskapande framträder den individualistiska 

diskursen särskilt tydligt just därför att de genom sitt ursprung i Öst är poten-

tiellt markerade som osjälvständiga. 

Om mycket av det som utgjorde vardagslivet i DDR har blivit politiserat i 

och med dislokationen kan man fråga sig på vilka områden förändringen gått 

åt andra hållet. Vad av det som var politiskt i DDR har blivit till objektifie-
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rad, social verklighet för de före detta DDR-medborgarna i dagens Tysk-

land? Kapitalismen utgjorde den socialistiska statens fiende i DDR:s officiel-

la diskurs. Genom ett polariserat språk laddades den kapitalistiska världen 

med negativa egenskaper och avskildes från den positivt laddade socialistis-

ka världen (Almgren 2009:453). Medborgarna avskildes även rent fysiskt 

från Väst genom den väl bevakade gränsen, i DDR kallad ”den antifascistis-

ka skyddsvallen”, och allt som kom från Väst bekämpades. Idag har kapita-

lismen blivit till en social verklighet som de intervjuade lärt sig att förhålla 

sig till. De är måna om att framhäva att de genom sina erfarenheter lärt sig 

att hantera konsumtionssamhället. Samtidigt innebär de intervjuades sätt att 

kontrastera livet i Öst och Väst att Öst finns närvarande som en antagonism i 

förhållande till den nuvarande samhällsordningen. De pekar på det nuvaran-

de systemets tillgångar och brister och ser möjligheter till förändringar i 

framtiden. Genom sina kontrasteringar lyfter de fram det nuvarande syste-

mets kontingens och synliggör de strukturer som formar människor på ett 

visst sätt. Att var och en ska ta ansvar för sig själv och är sin egen lyckas 

smed är något man socialiseras in i, inte ett allmänmänskligt faktum. Det är 

ett historiskt situerat sätt att konstituera människan som skiljer sig från det 

som östtyskarna tidigare har upplevt. 

De intervjuades berättelser om övergången från ett samhälle där livet till 

stor del formades av staten till ett samhälle där individer kämpar för att klara 

sig själva kan inordnas i en samhällsutveckling som inte är specifik för DDR 

och andra postsocialistiska stater. Denna handlar om en ökad globalisering 

och hur marknadsekonomin naturaliseras och intar områden som tidigare har 

ansetts utgöra nationalstatens ansvarsområden (Lindqvist 2001). De före 

detta DDR-medborgarnas specifika erfarenheter kan således bidra till en 

ökad förståelse för transformationsprocesser som omfattar människor i andra 

delar av Europa, såväl i Öst som i Väst. Samtidigt är det viktigt att se vad 

som är specifikt för identitetsskapandet hos människor från de tidigare socia-

listiska staterna, liksom i den tyska enandeprocessen. De socialistiska regi-

mernas fall och övergången till kapitalism har medfört att staterna i Öst- och 

Centraleuropa, liksom dess invånare, uppfattas som in between. De definie-

ras inte längre helt och hållet som Öst, men anses inte heller på ett självklart 

sätt ha ankommit i Väst (jfr Darieva & Kaschuba 2007, Lindelöf 2006). 

Tysklands enande och EU:s östutvidgning har inte upplöst detta förhållande 

utan organiserar det på ett visst sätt. Detta tar sig uttryck i att Väst förväntas 

hjälpa Öst att närma sig Väst. 

Till skillnad från till exempel Polen och Tjeckien, där i princip alla med-

borgare delar de socialistiska och postsocialistiska erfarenheterna, utgör de 

före detta DDR-medborgarna en minoritet i förhållande till de tyskar som 

inte upplevt statssocialismen i Öst- och Centraleuropa. I detta avseende på-

minner de före detta DDR-medborgarnas situation och identifikationsproces-

ser om människor med migrationsbakgrund eller etniska minoriteter. Liksom 

dessa grupper utgör de samhällets konstitutiva utsida. Genom att definiera 
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vad som är östtyskt definierar vi också vad som uppfattas som normalt, 

självklart och oproblematiskt. Att få studera detta genom dem som vuxit upp 

i DDR har varit särskilt givande därför att dessa människor reflekterar, ofta 

på ett explicit sätt, både över sin potentiellt markerade position och över de 

processer som producerar denna position. 
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Summary 

 
East is West but West is Best 

East German identity formation in unified Germany 
 

Introduction 

In a post-socialist context, the former German Democratic Republic (hereaf-

ter GDR) holds an exceptional position. The end of the socialist regime did 

not only bring about both an economic and political shift, it also resulted in 

the inclusion of the GDR into the Federal Republic of Germany. Whereas 

the number of states in Central and Eastern Europe increased with the end of 

the Cold War, in the case of Germany it led to the disappearance of a state. 

As elsewhere, German reintegration was legitimised on ethnic grounds. The 

German people, once divided into two states by what can only be described 

as one of the world‟s most rigorous borders, were, on the 3
rd

 of October 

1990, reunified. Still, two decades after the fall of the Berlin Wall there re-

mains amongst the German people talk of a “Wall in our minds”. Such, then, 

is the topic of German public debate, where attention has turned to how this 

alleged mental boundary between East and West Germans can be overcome, 

but where the dichotomy is reproduced in the very attempt to overcome it.  

The fall of the Wall has brought with it transformations in everyday life as 

well as changes in social identities. This is especially so for East Germans – 

but , it is true also for their western counterparts, given it is not just East 

Germany, but the very relationship between East and West (once antagonis-

tic), that has changed. This thesis shows the process of reintegration as dis-

closing new possibilities, while at the same time pointing out that it has been 

the cause of disappointment. 

The aim of this study is to show how people who grew up in the GDR de-

fine the East and the West in unified Germany, as well as ascertaining which 

concepts play a role in the self-interpretations given by former GDR citizens, 

with respect to their understanding of their past and the views they hold pre-

sently about the society in which they live. I analyse how they relate to 

present discourses about life in the GDR, and whether their eastern origin 
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plays a role in both their subsequent identifications and the positions they 

have come to occupy in unified Germany. 

Through applying discourse theory, I seek to examine the double articula-

tion between the subject and the world, showing, through my particular case 

study, how subject and world are co-constituted. At the core of the study is 

an investigation into how identities are partially fixed and change over time, 

relating this always to historically situated discourses. The articulations, and 

the discourses they constitute, are linguistic, non-linguistic (semiotic) and 

material. In the analysis, the East and the West are considered as floating 

signifiers, which come to be filled with meaning by being connected to other 

categories such as class, nation, place and gender. Central to this study is the 

category of “dislocation”. With the overthrow of the socialist regime and the 

unification of Germany, one discursive order replaces another. This disloca-

tion not only offers a certain commonality of experience, it also includes 

new positions and asymmetries. Discourse theory therefore enables an anal-

ysis of both the continuities and discontinuities in these processes of identity 

formation. 

Between 2005 and 2007 I conducted twenty-five life story interviews in 

the cities of Berlin, Dresden and in the rural area of Mecklenburg-Western 

Pomerania. All persons were born in the GDR between the years of 1970 

and 1979. The group of interviewees consisted of fifteen women and ten 

men, all of whom had different levels of education. At the time of the inter-

views, seven of them were employed, seven self-employed, eight were in 

education, while the remaining three were unemployed. This particular age-

cohort is of particular salience; they belong to the last generation fully socia-

lised in the GDR, and yet they are young enough to have experienced the 

adjustments that the dissolution of the GDR and the unification of Germany 

involved before they reached adulthood. The interviews comprise the main 

body of material and are contextualised by observations and media material 

collected during the fieldwork. 

 

The modern GDR 

In chapter two, I analyse the ways in which those interviewed retroactively 

construct the GDR as both a failed and an alternative modernity. On the is-

sue of housing and consumables – such as clothes, furniture, decoration – the 

GDR was often described as following a logic of conformism. Several inter-

viewees, for example, spoke of how they suffered under this system, the 

difficulties they had in expressing their own personality with the goods the 

shops offered, as well as the strategies adopted to subvert the logic, such as 

customising existing goods to suit individual tastes. This conformity, expe-

rienced during the years of the GDR, has not made its former citizens con-
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form to the new system, but rather has caused them to act as individuals, 

irrespective of circumstances. 

Those GDR products, which have survived the demise of the socialist 

state, have, in the new capitalist context, undergone re-description. This is 

especially true of the standardised housing, once described as modern resi-

dential areas that made a nice childhood possible. Today these same areas 

are labelled as both conformist and generally depressing places to be around, 

with the interviewees themselves avoiding them. The GDR was also defined 

as an economy of scarcity. Although nobody suffered from starvation, one 

had to use connections and strategies to obtain many consumer goods. In this 

grey and conformist landscape, the West played an important role as a 

dreamland, inspiring some to adopt strategies that would help them to stand 

out from the crowd. While western products may have been abandoned by 

the authorities, they nonetheless remained desirable for large parts of the 

population. Both the conformity and scarcity ascribed to the GDR is con-

trasted both to the West of that time and to today‟s consumer society. The 

East appears as backward and anachronistic, though as equal compared to 

the western stratified society. On the one hand, the East is defined as inferior 

to the West and abnormal from today‟s perspective; on the other, at the time 

life in the East was described as normal. 

The rapid transformation dislocates the former GDR citizens‟ sense of 

identity, the consequence being that a retelling of their childhood takes place 

in a discursive order other than the one in which it was experienced. The 

GDR no longer exists as a really existing alternative; it serves rather as a 

convenient foil with which to compare western society. When telling their 

life stories, the interviewees position themselves by describing who they 

were and what they have become. If life in the GDR is understood as miser-

able and abnormal then this, by association, threatens to infect its former 

citizens. The interviewees therefore often pointed out that their childhood 

was harmonious; that they acted as individuals in order to frustrate the logic 

of conformism; that solidarity among people was tremendous and, further-

more, that life in the GDR was experienced as normal when it existed. These 

articulations can be understood as responses to hegemonic discourses in 

unified Germany, which describe life in the GDR as grey and monotonous, a 

society ensconced in mutual-suspicion. 

The ambivalence harboured by those interviewed is part of a late modern 

discourse, encompassing all western societies. Modernity is understood both 

as restricting and standardising people‟s lives, but these remain prerequisites 

for both equality and security. The globalised economy has undermined the 

building of the welfare state, both in the East and in the West. In the life 

stories of the interviewees, the collapse of the project of modernity is identi-

fied with the East; the West, by contrast, represents a new individualised and 

fragmented society. Because of the extent of the dislocation experienced by 

those interviewed during  the rapid transformations of 1989-1990, these 



 

225 

changes are not understood as part of a gradual shift, but rather as obvious 

differences ascribable to two different social systems. When contrasting East 

with West, they visualise what they perceive as both the advantages and the 

deficiencies in both the GDR and in unified Germany, positioning them-

selves in relation to both systems. 
 

Disciplining and resistance 

When telling their life stories, the interviewees focused on how, under so-

cialism, public institutions – such as school, the socialist Pioneer organisa-

tion for children and the secret service Stasi – impacted greatly on their 

lives. Narratives about family life are to a great extent omitted. Schooling is 

described as infused with socialist ideology, both in its form and content. 

Pupils who questioned the education, or revealed contacts with the West, 

could be punished. The children therefore learned to separate home from 

school, acting strategically in relation to their teachers. But the GDR school 

system is also described as more equal compared to the present system, ac-

cording to which pupils are segregated based on performance. While, as in 

every modern society, education included every child, the child- and youth 

activities organised by the Pioneers were, at least in theory, optional. From 

today‟s perspective, participation can therefore be seen as active support for 

the socialist regime. The interviewees give another picture, however. They 

defined such activities as profoundly apolitical, explaining that non-

participation would only lead to trouble. They described how school, the 

Pioneers and even the Wall were taken as normal. As an absolute presence in 

their social reality, the existence of these things was non-negotiable. This is 

not the case with the Stasi, however. The interviewees described the secret 

service as an absolute power, affecting people‟s everyday life, though never 

appearing normal. The Stasi becomes synonymous with dictatorship, irres-

pective of whether or not the interviewees experienced the Stasi first-hand. 

The GDR‟s secret service is per definition abnormal and negatively con-

noted. 

Narratives about school, Pioneers and the Stasi are couched in terms of 

participation, adaptation, resistance and powerlessness. They are to a great 

extent politicised. Indeed, it seems almost impossible to tell one‟s life story 

without relating it to GDR‟s political system. Still, to attend school or to 

participate in Pioneer activities are not primarily described as political activi-

ties, since political alternatives were efficiently suppressed. Although the 

interviewees were aware of alternatives existing outside the GDR, they were 

no real alternative since citizens could not leave the country. The term dicta-

torship is useful when describing the political system of the GDR, but it is 

reductive when it comes to understanding people‟s everyday experiences. 

These experiences are more complex than one can do justice to when de-



 

 226 

scribed narrowly in political terms. The interviewees both reproduce and 

resist discourses that define the GDR as a totalitarian state that controlled its 

citizens‟ lives in all respects. They arrange their life stories in relation to the 

dictatorship by sifting through certain events and phenomena. The narratives 

are often about the absolute power of the regime, but, equally, they are tales 

of resistance, stories of how individuals acted strategically in relation to the 

regime. In this way they position themselves not only as products of dicta-

torship, but also as actors resisting the regime. Just as the resistance towards 

the socialist regime is meaningful only in relation to the socialist hegemony, 

narratives about how one suffered from, adapted to and resisted, this hege-

mony, receive their meanings in relation to the post socialist/neo-capitalist 

discursive order in which the interviews took place. The dislocation forces 

the interviewees to cope with two different ways of constituting the subject: 

first, a subject located in the GDR of that time, operating within the limits of 

the socialist regime, and a present subject, constituted through its resistances 

against the socialist regime. This duality makes the self-presentations a ba-

lancing act between adaptation and resistance. The interviewees therefore 

both explain how the structure influenced their actions during the socialist 

time as well as emphasising their individual autonomy. 

 

The turning point 

Chapter four focuses on both the revolution of 1989, (in German called die 

Wende – the turning point) and the unification of the two German states in 

1990. This thesis understands die Wende as a floating signifier that comes to 

be a receptacle for protests against the socialist regime, and as a way of 

framing the encounter with the West.  I analyse the ways in which the inter-

viewees interpret both the term and the events differently and how they posi-

tion themselves in relation to the historiography of die Wende. The protests 

are described as a political awakening; adaptation gives way to the people‟s 

will and courage to express themselves without restraint. Some interviewees 

stressed their position as political subjects in relation to the socialist regime, 

describing how they took part in the protests, exposing themselves thereby to 

police repression. Others define die Wende rather as the falling of the Wall 

and accordingly focus on their first visits to the West. In the descriptions of 

their experiences in first encountering western consumer society, they de-

scribe themselves as standing out as naïve rather than as self-confident. Inte-

restingly, there is no absolute distinction to be made between these two atti-

tudes. The interviewees often position themselves and East Germans, as a 

whole, as actors who took an active part in the overthrow of the socialist 

regime but who were inexperienced in relation to the West. In each case, the 

narratives consist of thick descriptions where interviewees‟ experiences are 
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presented both in detail and with emotion. The narratives also receive their 

meaning by being part of events that are highly historicised. 

The interviewees occupy a different stance with respect to the unification 

of Germany. They do not speak of the institution of the monetary, economic 

and social union on 1 July, nor do they make specific reference to the unifi-

cation itself, on 3 October 1990. The unification of Germany is not per-

ceived as an event in the same way that the protests against the socialist re-

gime or as the opening of the Wall are. Instead they are understood as part of 

a longer process. Although the interviewees see the unification as a natural 

and inevitable development, they are very critical towards its effectuation. 

The well-established term “reunification” was questioned by a majority, 

preferring to claim that the East was rather annexed or possessed by the 

West. They criticised the asymmetry of the process, with the East Germans 

relinquishing everything of their own in favour of things stemming from the 

West. They criticised also how everything from the East was indiscriminate-

ly condemned by their western counterparts. Among those things mentioned 

as worthy of preserving were comprehensive child-care and the more egali-

tarian school system. Many of the interviewees showed their dissatisfaction 

in what they regard as a partial replacement of East Germans by West Ger-

mans in the academy, politics and industry. By describing the unification as 

a process of colonisation, the interviewees criticise the hegemonic position 

of the West, even if they also reproduce it by confirming the East as both 

inferior and deviant. 

 

The new land 

Chapter five deals with the conversion of places and objects that followed 

unification and the concomitant economic shift from socialism to capitalism. 

The interviewees highlight how extremely radical the changes were, since 

everything from groceries to furniture and traffic signs were replaced rapid-

ly. New consumer goods poured in from the West, displacing thereby the 

East German products. On the one hand, the renewal is described as wel-

come. On the other hand, the interviewees are often disappointed that the 

East Germans discarded the good things along with the bad ones. When they 

realised – and regretted – their newfound profligacy, it was too late to repos-

sess what was worth saving from the old system.  

The transformation of the material world is depicted very differently de-

pending on from where the interviewees originated. Whereas some empha-

sised the positive aspects of the gentrification of their home town, others 

described how it has transformed areas from a prosperous place to a ghost 

town, with people vacating houses and, in turn, these houses being torn 

down. Since the effects of economic and political integration are uneven 

within the former GDR, a new dichotomy between centre and periphery has 
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emerged. Although the interviewees are critical towards this development, 

they were careful to position themselves in the centre and to situate the peri-

phery somewhere else. 

The disappearance of everyday objects implies that the interviewees have 

lost a direct access to their childhood. Whereas West Germans can get a 

sense of continuity in their surroundings, East Germans experience disconti-

nuity when they orientate themselves in the material world. Those objects, 

which have survived the transformation – or are actively being reproduced – 

are defined as Ostalgia. Thereby, they are placed in an East that allegedly no 

longer exists; they appear as anachronistic in relation to the unmarked West 

German products. The interviewees‟ attitudes towards the Ostalgia are am-

bivalent. On the one hand they reproduced the Ostalgia discourse by stress-

ing the authenticity of GDR products, arguing that only East Germans can 

have a genuine relationship to them. On the other hand, they criticised the 

ways in which certain objects are marked as eastern, while western objects 

are mere objects. Furthermore they rejected what they took to be a commer-

cialisation of the East and claimed the right to their own memory without 

someone profiting from it. 

The transformations of the material world are strongly linked to East 

Germany‟s entrance into consumer society. This is not described as some-

thing that developed in the East, but as something that was bursting in from 

the West. During this process, the East Germans are described as naïve in 

relation to the West Germans, who allegedly exploited the East Germans‟ 

inexperience and material hunger for their own profit. The interviewees are 

disappointed by the asymmetry in the unification process. “Capitalist” cha-

racteristics, such as greed and superficiality, are cited in the West and are 

contrasted with a more honest East. Simultaneously, the interviewees claim 

that today they can handle the consumer society just as well as their western 

counterparts. They have internalised the western hegemonic discourse and 

take a critical stance towards it, which is indeed a balancing act. To criticise 

capitalist society includes the risk of being dismissed as an unadjusted ostal-

gic reactionary. Equally, a critical stance is seen as an important attribute in 

a democratic consumer society. Those who master it can therefore appear as 

more independent individuals than the uncritical ones. 

 

Changing living conditions 

In chapter six, I analyse how the interviewees position themselves in relation 

to both the transformations affecting the education system as well as those 

impacting on working life. Most of them accentuate the radicality of the 

changes, although some also define the process in terms of continuity. The 

time after die Wende is depicted as exciting since it offered possibilities to 

try new things and to discuss problems in society. But this period of time is 
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also connected with an overwhelming feeling of anxiety, because all former 

aims and life‟s works were turned upside down. In school, dislocatory ef-

fects manifested in obvious ways, since the former authorities lost their cre-

dibility and were only a few weeks ahead of their pupils in picking up the 

new education contents. The narratives articulate not only the abolition of 

the socialist system, but also how, in a very short time, pupils and teachers 

were forced to adapt to a new system. Therefore they visualise the West 

German education system as stringently disciplinarian. 

Most of the interviewees appreciate the increased freedom to travel and to 

shape their own lives, but, at the same time, critically reflect on the fact that 

such benefits come at a price: freedom goes hand in hand with an increased 

insecurity and social uncertainty. In the GDR people could count on main-

tenance from the state, whereas in today‟s Germany individuals have to care 

for themselves, according to the interviewees. The radical changes have 

mainly struck elder generations, most of whom have experienced unem-

ployment since die Wende. The dislocation has effected certain relations: 

parents and teachers, for example, have ceased to be role models, with young 

people shouldering more responsibility, having to get along on their own or 

even helping their parents to come to terms with the new circumstances. 

Although the transition from socialism to capitalism is described as shock 

therapy with many victims, the interviewees position themselves as persons 

who have managed the changes well, not least because of their youth. In 

their self-presentations, their GDR origin, coupled with the fact that they 

have been forced to manage on their own, is turned into a valuable resource, 

which has equipped them with greater independence. 

Work, and especially unemployment, is central in the discourses about the 

economic transformation from socialist to capitalist society. The majority of 

the interviewees described the unification process as a radical and extensive 

alteration, which also included negative effects for the former GDR citizens. 

But those who are struck by the conversion, or are unable to handle it, are 

nearly without exception the Others, defined as elder generations, people in  

the countryside or those who had fully adapted to the socialist regime. The 

interviewees thereby constitute a certain East German underclass while at 

the same time dissociating themselves from it. They confirm hegemonic 

discourses in which individuality is superior to collectivism, but they also 

challenge hegemonic discourses where the present situation of the East 

Germans is explained by their GDR past. Instead, they stress that the diffi-

cult situation of many East Germans are caused by the transition from one 

system to the other. 

The interviewees criticise capitalism in its capacity to exclude people by 

forcing up unemployment levels. The contingency of capitalism appears in 

the narratives since it is not described as the only or even the best way of 

organising society. Then again, the interviewees naturalise capitalism and 

make it appear as the only possible system by defining the former East Ger-
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man workers as wedded to anachronistic practices. Their exclusion is thus 

associated with their experiences of the socialist system and also to their 

inability to disengage from it. 

 

Adapted antagonists 

Chapter seven explores the present living conditions of the interviewees and 

how they handle life in late capitalist society. In relation to their past, the 

interviewees occupy, as well as try to avoid, a marked position as East Ger-

man. With regards to the present, they unambiguously stress an unmarked 

position by defining themselves as adapted persons who do not significantly 

differ from their western counterparts. Today, the great difference between 

East and West Germans is that the former have adapted to circumstances of 

which the West Germans were already a part. Therefore, the actual adapta-

tion is a central part of the interviewees‟ identifications. They are careful to 

present themselves as successful individuals who do not complain or long 

for an allegedly better past. This is certainly true when they speak of their 

working life, which is central in their self-presentations. The right to work is 

far from guaranteed, with most of the interviewees having experienced either 

short or long periods of unemployment. Simultaneously, working life has 

become central in the self-realisation of individuals. The internalisation of 

the self-realisation discourse constitutes an adaptation to the West, since 

working in the GDR was rather seen as a contribution to society as a whole.  

In the field of equality between women and men, though, the East is still 

defined as exemplary. The East German women of today are described as 

more inclined to seek their self-realisation through professional life than 

their western counterparts, who allegedly prefer to define themselves as 

mothers. These differences are explained by the high rates of women in paid 

work in the GDR, functioning thereby as role models for their daughters. 

The western hegemonic discourse of the “idealised independent individu-

al” becomes explicit in relation to those who are potentially excluded from 

this position by being marked by a lack of independence in different ways. 

The identifications of the interviewees are to a great extent formed in dialo-

gue with a hegemonic discourse about the East Germans as lacking indepen-

dence and initiative. Irrespective of whether the interviewees either confirm 

or reject this discourse, they are careful to dissociate with the positions it 

offers. Instead, they ascribe these characteristics to other East German 

groups. The female interviewees are doubly marked in their capacity as both 

eastern and women. Unsurprisingly, the women of the study especially stress 

their independence by emphasising how they wish to realise their potential 

through paid work. 

This adaptation to capitalist society does not only include the internalisa-

tion of its discursive practices, it also offers a position from which the inter-
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viewees can criticise the present social order. In their ambition to manage 

and assimilate new circumstances, they have developed a capacity to pin-

point what they are adapting to. They understand the effects of late capitalist 

society, in its capacities and deficiencies, by way of drawing comparisons 

with their experiences of socialist society. Their experiences of how one 

social order – which seemed stable while existing – can rapidly be replaced 

by another, also make them predisposed to consider the present social order 

as one among other possible orders. 

 

Conclusions 

In the last chapter, I summarise the results of the study and discuss them 

from a broader theoretical and empirical perspective. The study shows which 

identities persons from the former GDR are ascribed and possess in unified 

Germany and how these processes of identification are intertwined. Through 

their identifications, and in their articulations about both the past and the 

present, the interviewees fill the East-West dichotomy with meaning by con-

necting it to other categories. Class and generation constitute the most nota-

ble categories – but also place, gender and ethnicity play an important role in 

defining East and West. The East-West-dichotomy is hegemonic in organis-

ing asymmetries that are articulated differently in contexts other than in 

Germany. Differences between city and countryside, between young and old, 

between development and stagnation, between a stratified and an equal so-

ciety, are described dichotomously, in terms of a spatial divide which many 

people had hoped would be abolished through the unification of the two 

German states. As concepts, the East and the West are still used to make the 

world intelligible in a number of fields. Like all fixings of meaning, the con-

cepts are restrictive, since they ascribe some persons, places and objects 

certain meanings and positions. But the dichotomy can also be used with a 

liberating aim. By arranging past and present inequalities, it can form a base 

for resistance and new modes of identifications. In relation to the West, the 

East still functions as the antagonistic “other”, which can both be excluded 

from the norm and serve to question the norm. 

The demise of the socialist state and the transition to a capitalist society is 

central in the interviewees‟ life stories as well as to this study. This disloca-

tion includes new definitions of what is meant by political and social life. I 

have shown how the changing conceptualisations of everyday life influence 

East German identity formation. Their narratives about the past are formed 

in another discursive order than the one in which the events themselves took 

place. From the present, everyday life in the GDR has been politicised. 

When the GDR is defined as a dictatorship, its former citizens are assumed 

to have been negatively affected. The interviewees are therefore forced to 

handle discourses about repression and ideologisation. The cold war dichot-



 

 232 

omy has not ceased, but has been redefined since the West has “won” –and 

the East “lost” – the battle of how best to organise the world. While freed 

from one oppressive system, the East Germans have to accept, from those 

who have made judgements by looking in from the outside, that they can be 

positioned on the losing side. The identity formation of the interviewees is 

characterised by strategies to handle this marked position as well as strate-

gies of re-positioning, so that they come to be on the winning side by defin-

ing others as losers. Since the relation between East and West has changed, 

both categories and their pasts are redefined. Although this process is more 

obvious in the East, the identity formation of the West is also affected. This 

is most apparent in unified Germany, where both sides are included in one 

state. 

The unification constitutes a hierarchy between an unmarked West and a 

marked East. To pass as unmarked one has to adapt to the new hegemonic 

order. Which identifications are available differ between the former GDR 

citizens and those who have lived all their life in the Federal Republic of 

Germany. While the West Germans are western, the East Germans are con-

sidered western only to the extent that they behave like westerners. To pass 

as unmarked, the interviewees articulate an individualistic discourse, where 

everyone has to manage on their own and where success is understood as a 

result of individual achievements and capacities. This discourse, organised 

around the dichotomy between independent individuals and the mass, is 

central in western society. In the identity formation of the former GDR citi-

zens, it appears even more explicit since they are potentially marked as lack-

ing independence and initiative because of their eastern origin. 

The transition from a society where life was substantially formed by the 

state to a society constituted by individuals struggling on a market is part of 

a development that includes also non-socialist states. This development in-

cludes a globalised economy and a naturalisation of the market economy, 

which has expanded into fields which were previously defined as falling 

within the remit of nation states. The East Germans‟ experiences can there-

fore provide a greater understanding for transformation processes that in-

clude people all over Europe, in the East as well in the West. Simultaneous-

ly, their modes of identification are specific in some respects, especially 

because they have been displaced from one discursive order to another, 

without placing themselves within it. Unlike people of other former socialist 

states, where principally all citizens share the socialist and post socialist 

experiences, East Germans now constitute a minority in relation to those 

Germans who have not experienced state socialism. In this regard, their situ-

ation and identity formation resemble that of immigrants and ethnic minori-

ties. Like these groups, they represent society‟s constitutive outside, since 

defining what is East German also includes defining what is considered 

normal, unproblematic and natural. 



 

233 

Källor och litteratur 

Otryckta källor 
 

Intervjuer med 25 personer födda i DDR på 1970-talet. Fem av dem är ut-

förda i Berlin i april 2005, åtta i Dresden i mars 2007, fyra i Mecklenburg-

Vorpommern i juni 2007, samt åtta i Berlin under hösten 2006 och våren 

2007. Ljudupptagningar och utskrifter i författarens ägo. 

Fältanteckningar från fältarbete framförallt i Berlin, men även i Sachsen och 

Mecklenburg-Vorpommern under sommaren och hösten 2006 och våren 

2007. I författarens ägo. 

 

Tryckta källor och litteratur 
 
Ahbe, Thomas 2005. Ostalgie. Zum Umgang mit der DDR-Vergangenheit in den 

1990er Jahren. Landeszentrale für politische Bildung Thüringen 
Almgren, Birgitta 2009. Inte bara Stasi… Relationer Sverige-DDR 1949-1990. 

Stockholm: Carlsson Bokförlag 
Alsmark, Gunnar (red.) 1997. Skjorta eller själ? Kulturella identiteter i tid och rum. 

Lund: Studentlitteratur 
Anderson, Benedict 1993. Den föreställda gemenskapen: reflexioner kring nationa-

lismen ursprung och spridning. Göteborg: Daidalos 
Andersson, Maria 2003. Arbetslöshet och arbetsfrihet. Moral, makt och motstånd. 

Uppsala: Etnolore 28. (Diss.) 
Andersson, Maria 2006. Att känna sig arbetslös – kategori, identifikation och stig-

matisering. I: Mäkital, Åsa (red.) Att hantera arbetslöshet. Om social kategori-
sering och identitetsformering i det senmoderna. Stockholm: Arbetsliv i 
omvandling 2006:16 

Anweiler, Oskar 1999. Bildung und Wissenschaft. I: Weidenfeld, Werner & Korte, 
Karl-Rudolf (red.) Handbuch zur deutschen Einheit 1949-1989-1999. Bonn: 
Bundeszentrale für politische Bildung 

Arvastson, Gösta (red.) 1999. Järnbur eller frigörelse? Studier i moderniseringen av 
Sverige. Lund: Studentlitteratur 

Arvidsson, Alf 1998. Livet som berättelse. Studier i levnadshistoriska intervjuer. 
Lund: Studentlitteratur 

Bauman, Zygmunt 1991. Modernity and Ambivalence. Oxford: Polity 
Bauman, Zygmunt 1992. Intimations of Postmodernity. London: Routledge 
Bauman, Zygmunt 2000. Globalisering. Lund: Studentlitteratur 
Baumann, Gerd 1999. The Multicultural Riddle. Rethinking National, Ethnic, and 

Religious Identities. New York/London: Routledge 



 

 234 

Berdahl, Daphne 1999a. Where the World Ended. Re-Unification and Identity in the 
German Borderland. Berkeley, Los Angeles, London: University of California 
Press 

Berdahl, Daphne 1999b. „(N)Ostalgie for the Present: Memory, Longing, and East 
German Things. I: Ethnos, vol. 64, nr 12, s.192-211 

Berdahl, Daphne 2008. Re-Presenting the Socialist Modern. Museums and Memory 
in the Former GDR. I: Pence, Katherine & Betts, Paul (red.) Socialist Modern. 
East German Everyday Culture and Politics. The University of Michigan Press 

Berth, Hendrik,  Förster, Peter, Brähler, Elmar & Stöbel-Richter, Yve 2007. Ein-
heitslust und Einheitsfrust. Junge Ostdeutsche auf dem Weg vom DDR- zum 
Bundesburger. Eine sozialwissenschaftliche Längsschnittstudie von 1987-2006. 
Gießen: Psychosozial-Verlag 

Betts, Paul 2000. The Twilight of the Idols: East German Memory and Material 
Culture. I: The Journal of Modern History, vol. 72, nr 3, s. 731-765 

Binder, Beate, Kaschuba, Wolfgang & Niedermüller, Peter (red.) 2001. Inszenierun-
gen des Nationalen. Geschichte, Kultur und die Politik der Identitäten am Ende 
des 20. Jahrhunderts. Köln: Böhlau Verlag 

Binder, Beate 2009. Streitfall Stadtmitte. Der Berliner Schlossplatz. Köln, Weimar, 
Wien: Böhlau Verlag 

Borneman, John 1992. Belonging in the two Berlins. Kin, state, nation. Cambridge 
University Press. 

Brah, Avtar 1996. Cartographies of Diaspora. Contesting Identities. London/New 
York: Routledge 

Bretsch, Georg, Hedler, Ernst & Dietz, Matthias 1990. SED. Schöne Einheitsdesign. 
Köln: Benedikt Taschen Verlag 

Bruner, Jerome 2001. Self-making and world-making. I: Brockmeier, Jens & 
Carbaugh, Donal (red.) Narrative and Identity. Studies in Autobiography, Self 
and Culture. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company 

Brussig, Thomas 2003. Murx, die deutsche Einheit. I: Der Tagesspiegel 2003-08-31 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2008-04-30. Ursula 

von der Leyen: „Der Weg zum Ausbau der Kinderbetreuung ist frei“. URL: 
http://www.elternundseniorenservice.org/ [2009-07-30] 

Burawoy, Michael & Verdery, Katherine (red.) 1999. Uncertain Transition. Ethno-
graphies of Change in the Postsocialist World. Oxford: Rowman & Littlefield 
Publishers, Inc. 

Burawoy, Michael & Verdery, Katherine 1999. Introduction. I: Burawoy, Michael & 
Verdery, Katherine (red.) Uncertain Transition. Ethnographies of Change in the 
Postsocialist World. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 

Büttner, Andreas 1995. Die verheerende Wirtschaftsentwicklung in Ostdeutschland 
in der Zeit von 1990-1994. I: Wolfgang Dümke and Fritz Vilmar (red.) Kolonia-
lisierung der DDR. Kritische Analysen und Alternativen des Einigungsprozes-
ses. Münster: Agenda-Verlag 

Childs, David 2001. The Fall of the GDR. Germany’s Road to Unity. Edinburg: 
Pearson Education Limited 

Connerton, Paul 1989. How Societies Remember. Cambridge University Press 
Cooke, Paul 2005. Representing East Germany since Unification. From Coloniza-

tion to Nostalgia. Oxford: Berg 
Darieva, Tsypylma & Kaschuba, Wolfgang (red.) 2007. Representations on the 

Margins of Europe. Politics and Identities in the Baltic and South Caucasian 
States. Frankfurt/New York: Campus Verlag 

Darieva, Tsypylma & Kaschuba, Wolfgang 2007. Introduction: Politics and Identi-
ties on the “Margins” of New Europe. I: Darieva, Tsypylma & Kaschuba, Wolf-



 

235 

gang (red.) Representations on the Margins of Europe. Politics and Identities in 
the Baltic and South Caucasian States Frankfurt/New York: Campus Verlag 

Daun, Åke 1969. Upp till kamp i Båtskärsnäs: En etnologisk studie av ett samhälle 
inför industrinedläggelse. Stockholm: Prisma 

DDR-Museum, URL: http://www.ddr-museum.de/ [2007-10-02] 
Deutsches Jugendinstitut 2007. Kinder, Krippen, Kosten - Fakten zur Kinderbe-

treuungsdebatte, I: Thema 2007/04, URL: http://www.dji.de/ [2009-07-30] 
Devine, Fiona & Savage, Mike 2004. The Cultural Turn, Sociology and Class 

Analysis. I: Devine, Savage m. fl. (red.) Rethinking Class. Culture, Identities 
and Lifestyles. Basingstoke: Palgrave Macmillan 

Drakos, Georg 1997. Makt over kropp och hälsa. Om leprasjukas självförståelse i 
dagens Grekland. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposium. 
(Diss.) 

Effner, Bettina & Heidemeyer, Helge 2005. Die Flucht in Zahlen. I: Bettina Effner 
& Helge Heidemeyer (red.) Flucht im geteilten Deutschland. Berlin: be.bra ver-
lag 

Ehn, Billy 1992. Livet som intervjukonstruktion. I: Tigerstedt, Christoffer, Roos, 
J.P. & Vilkko, Anni (red.) Självbiografi, kultur, liv. Levnadshistoriska studier 
inom human- och samhällsvetenskap. Stockholm/Skåne: Brutus Östlings Bok-
förlag 

Ehn, Billy 1993. Nationell inlevelse. I: Ehn, Billy, Frykman, Jonas & Löfgren, Or-
var. Försvenskingen av Sverige. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur 

Ehn, Billy, Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar 1993. Försvenskingen av Sverige. 
Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur 

Engelska ordboken 1983. Esselte Studium  
Engler, Wolfgang 1999. Die Ostdeutschen. Kunde von einem verlorenen Land. Ber-

lin: Aufbau-Verlag 
Engler, Wolfgang 2002. Die Ostdeutschen als Avantgarde. Berlin: Aufbau-Verlag 
Eriksen, Thomas Hylland 1993. Ethnicity and nationalism: anthropological per-

spectives. London: Pluto Press 
Eriksen, Thomas Hylland 1996. Historia, myt och identitet. Stockholm: Bonnier 

Alba 
Ers, Agnes 2006. I mänsklighetens namn. En etnologisk studie av ett svenskt bi-

ståndsprojekt I Rumänien. Hedemora: Gidlunds förlag. (Diss.) 
Farahani, Fataneh 2007. Diasporic Narratives of Sexuality. Identity Formatin among 

Iranian-Swedish Women. Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis. 
(Diss.) 

Fautz, Beatrix 1995. Vereinnahmungsprozess: Der Gang der Ereignisse. I: Dümke, 
Wolfgang & Vilmar, Fritz (red.) Kolonialisierung der DDR. Kritische Analysen 
und Alternativen des Einigungsprozesses. Münster: Agenda-Verlag 

Featherstone, Mike 1994. Kultur, kropp och konsumtion: Kultursociologiska texter. 
Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag 

Fischer, Ute Luise 2004. Konstitution von Geschlecht – Fallanalysen über weibliche 
Erwerbsbiografien in Sachsen. I: Miethe, Ingrid, Kajatin, Claudia & Pohl, Jana 
(red.) Geschlechterkonstruktionen in Ost und West. Biographische Perspektiven. 
Münster: Lit Verlag 

Flamm, Stefanie 2005. Palast der Republik. I: François, Etienne & Schulze, Hagen 
(red.) Deutsche Erinnerungsorte. München: C. H. Beck 

Forrester, Sibelan, Zaborowska, Magdalena J. & Gapova, Elena (red.) 2004. Over 
the Wall/After the Fall. Post-Communist Cultures through an East-West Gaze. 
Bloomington/Indianapolis: Indiana University Press 

Foucault, Michel 2001 (1974). Övervakning och straff. Lund: Arkiv förlag 



 

 236 

Foucault, Michel 2002 (1976). Sexualitetens historia. 1. Viljan att veta. Göteborg: 
Daidalos 

Fox, Richard G. & Starn, Orin 1997. Introduction. I: Fox, Richard G. & Starn, Orin 
(red.) Between Resistance and Revolution. Cultural Politics and Social Protest. 
New Jersey: Rutgers University Press 

Frauenkirche Dresden 2005. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 
Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar 1979. Den kultiverade människan. Malmö: 

Gleerups förlag 
Fuchs, Hans-Werner 1997. Bildung und Wissenschaft seit der Wende. Zur Trans-

formation des ostdeutschen  Bildungssystems. Opladen: Leske & Budrich 
Fukuyama, Francis 1992. The end of history and the last man. Harmondsworth: 

Penguin 
Fulbrook, Mary 2005. The People’s State. East German Society from Hitler to 

Honecker. New Haven/London: Yale University Press 
Gallinat, Anselma 2006. Difficult Stories: Public Discourse and Narrative Identity in 

Eastern Germany. I: Ethnos, Journal of Anthropology, vol. 71, nr 3, s. 343-366 
Gerber, Sofi 2004. Ett enat folk? Nationella diskurser i Tyskland före och efter åter-

föreningen. I: Rig. Kulturhistorisk tidskrift, vol. 87, nr 1, s. 3-18 
Gerber, Sofi 2008. Is East Moving West – or Is the West moving East? Renegotia-

ting the East West Boundary in Unified Germany. I: Ethnologia Europaea. 
Journal of European Ethnology, vol. 38, nr 2, s. 66-83 

Gesellschaft Historischer Neumarkt Dresden e. V. URL: http://www.neumarkt-
dresden.de/ [2009-06-16] 

Goffman, Erving 2000. Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik. 
Stockholm: Bokförlaget Prisma 

Grix, Jonathan 2000. The Role of the Masses in the Collapse of the GDR. London: 
Macmillan Press Ltd 

Grix Jonathan & Cooke, Paul (red.) 2002. East German distinctiveness in a unified 
Germany. Birmingham: University Press 

Gros, Jürgen & Wagner, Peter M. 1999. Verträge zur deutschen Einheit. I: Weiden-
feld, Werner & Korte, Karl-Rudolf (red.) Handbuch zur deutschen Einheit 
1949-1989-1999. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 

Grosser, Dieter 1999. Verhandlungen zur deutschen Einheit: Ökonomischer Prozeß. 
I: Weidenfeld, Werner & Korte, Karl-Rudolf (red.) Handbuch zur deutschen 
Einheit 1949-1989-1999. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 

Gustafsson, Lotten 2002a. Den förtrollade zonen: lekar med tid, rum och identitet 
under Medeltidsveckan på Gotland. Nora: Nya Doxa. (Diss.) 

Gustafsson, Lotten 2002b. Medeltidskartor och minnespolitik. I: Eriksen, Anne, 
Garnert, Jan & Selberg, Torunn (red.) Historien in på livet. Diskussioner om 
kulturarv och minnespolitik. Lund: Nordic Academic Press 

Hall, Stuart 1992. The West and the Rest: Discourse and Power. I: Stuart Hall & 
Bram Gieben (red.) Formations of Modernity. Cambridge: Polity Press 

Hall, Stuart 1996. Introduction: Who needs identity? I: Hall, Stuart & du Gay, Paul 
(red.) Questions of cultural identity. London: Sage 

Hall, Stuart 1999. Kulturell identitet och diaspora. I: Eriksson, Catarina, Eriksson 
Baaz, Maria & Thörn, Håkan (red.) Globaliseringens kulturer. Den postkolonia-
la paradoxen, rasismen och det mångkulturella Sverige. Nora: Nya Doxa 

Hensel, Jana 2002. Zonenkinder. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 
Hensel, Jana 2009. Achtung Zone. Warum wir Ostdeutschen anders bleiben sollten. 

München: Piper Verlag 



 

237 

Herberg, Dieter, Steffens, Doris & Tellenbach, Elke 1997. Schlüsselwörter der 
Wendezeit. Wörter-Buch zum öffentlichen Sprachgebrauch 1989/1990. Berlin: 
Walter de Gruyter 

Hirschmann, Albert O. 1993. Exit, Voice, and the Fate of the German Democratic 
republic: An Essay in Conceptual History. I: World Politics, vol. 45, nr 2, s. 
173-202 

Howarth, David 2005. Applying Discourse Theory: the Method of Articulation. I: 
Howarth, David & Torfing, Jacob Discourse Theory in European Politics. Iden-
tity, Policy, Governance. New York: Palgrave Macmillan 

Howarth, David 2007. Diskurs. Malmö: Liber 
Hoyerswerda, URL: http://www.hoyerswerda.de/ [2009-11-06] 
Informationsdienst soziale Indikatoren 2007. Berufstätigkeit von Müttern bleibt 

kontrovers. Einstellung zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Deutschland 
und Europa. I: ISI, juli 2007, vol. 38, nr 2, s. 1-5. Finns som e-tidskrift. 

Jarausch, Konrad H. 1994. The Rush to German Unity. New York, Oxford: Oxford 
University Press 

Jarausch, Konrad H. (red.) 1997. After Unity. Reconfiguring German Identities Ox-
ford: Berghahn Books 

Jarausch, Konrad H. & Geyer, Michael 2003. Shattered Past. Reconstructing Ger-
man Histories. Princeton University Press. 

Jürgs, Michael & Elis, Angela 2006. Typisch Ossi. Typisch Wessi. Eine längst fälli-
ge Abrechnung unter Brüdern und Schwestern. München: Wilhelm Goldmann 
Verlag 

Kanematsu, Makiko 2009. Saga och verklighet. Barnboksproduktion i det postsovje-
tiska Lettland. Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis. (Diss.) 

Kaschuba, Wolfgang 1995. Kulturalismus: Vom Verschwinden des Sozialen im 
gesellschaftlichen Diskurs. I : Zeitschrift für Volkskunde, vol. 91, nr 1, s. 27-46 

Kaschuba, Wolfgang 2001. Geschichtspolitik und Identitätspolitik. Nationale und 
ethnische Diskurse im Kulturvergleich. I: Binder, Beate, Kaschuba, Wolfgang & 
Niedermüller, Peter (red.) Inszenierungen des Nationalen. Geschichte, Kultur 
und die Politik der Identitäten am Ende des 20. Jahrhunderts. Köln: Böhlau 
Verlag 

Klein, Barbro 1990. Transkribering är en analytisk akt. I: Rig. Kulturhistorisk tid-
skrift, vol. 73, nr 2, s. 41-66 

Klein, Barbro 1997. Tillhörighet och utanförskap. Om kulturarvspolitik och folklivs-
forskning i en multietnisk värld. I: Rig. Kulturhistorisk tidskrift, vol. 80, nr 1-2, 
s. 15-32. 

Klein, Barbro 2006. Introduction. Telling, Doing, Experiencing. Folkloristic Pers-
pective on Narrative Analysis. I: Kaivola-Bergenhøj, Annikki, Klein, Barbro & 
Palmenfelt, Ulf (red.) Narrating, Doing, Experiencing. Nordic Folkloristic 
Perspectives. Helsinki: Finnish Literature Society 

Kohl, Helmut 1990. Fernsehansprache von Bundeskanzler Kohl anlässlich Ies in-
krafttretens der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion. Bulletin des Presse- 
und Informationsamtes der Bundesregierung. 3 juli 1990, nr 86, s. 741. Archiv 
für christlich demokratische Politik, URL: http://www.helmut-kohl.de/ [2009-
11-25] 

Kolinsky, Eva (red.) 1995. Between Hope and Fear. Everyday Life in Post-
Unification East Germany: A Case Study of Leipzig. Keele University Press 

Kolinsky, Eva 1995. Everyday Life Transformed: An Introduction. I: Kolinsky, Eva 
(red.) Between Hope and Fear. Everyday Life in Post-Unification East Ger-
many: A Case Study of Leipzig. Keele University Press 



 

 238 

Kovacheva, Siyka 2001. Flexibilisation of youth transitions in Central and Eastern 
Europe. I: Young, vol. 9, nr 1, s. 41-60 

Kowalczuk, Ilko-Sascha 2009. Endspiel. Die Revolution von 1989 in der DDR. 
München: C.H Beck 

Kumar, Krishan 1996. The Revolutions of 1989 in East-Central Europe and the Idea 
of Revolution. I: Kilminster, Richard & Varcoe Ian (red.) Culture, Modernity 
and Revolution. Essays in Honour of Zygmunt Bauman. London/New York: 
Routledge 

Laclau, Ernesto 1990. New Reflections on the Revolution of Our Time. London, New 
York: Verso 

Laclau, Ernesto 1994. Introduction. I: Laclau, Ernesto (red.) The Making of Political 
Identities. London/New York: Verso 

Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal 2008 (1985). Hegemonin och den socialistiska 
strategin. Göteborg/Stockholm: Glänta produktion, Vertigo förlag 

Laclau, Ernesto & Zac, Lilian 1994. Minding the Gap: The Subject of Politics. I: 
Laclau, Ernesto (red.) The Making of Political Identities. London/New York: 
Verso 

Landeshauptstadt Dresden, URL: http://www.dresden.de/ [2009-11-20] 
Lindelöf, Karin S. 2006. Om vi nu ska bli som Europa. Könsskapande och normali-

tet bland unga kvinnor i transitionens Polen. Göteborg/Stockholm: Makadam. 
(Diss.) 

Lindelöf, Karin S. 2008. Låt oss tala om klass! I: Rig. Kulturhistorisk tidskrift, vol. 
91, nr 3, s. 149-150 

Lindenberger, Thomas 2000. Herrschaft und Eigen-Sinn in der Diktatur. Das All-
tagsleben der DDR und sein Platz in der Erinnerungskultur des vereinten 
Deutschlands. I: Aus Politik und Zeitgeschichte,  B40/2000. Finns som e-
tidskrift. 

Lindqvist, Beatriz 1991. Drömmar och vardag i exil: Om chilenska flyktingars kul-
turella strategier. Stockholm: Carlsson. (Diss.) 

Lindqvist, Mats 1994 (1987). Klasskamrater. Om industriellt arbete och kulturell 
formation 1880-1920. Stockholm: Carlsson bokförlag 

Lindqvist, Mats 2001. Is i magen. Om ekonomins kolonisering av vardagen. Stock-
holm: Natur och Kultur 

Lindqvist, Mats (red.) 2003. Re-inventing the Nation. Multidisciplinary Perspectives 
on the Construction of Latvian National Identity. Tumba: Mångkulturellt cent-
rum 

Lindqvist, Beatriz & Lindqvist, Mats 2008. När kunden är kung. Effekter av en 
transnationell ekonomi. Umeå: Boréa 

Lindqvist, Mats. 2008 Arbetare i en gränslös värld. I: Lindqvist, Beatriz & Lind-
qvist, Mats När kunden är kung. Effekter av en transnationell ekonomi. Umeå: 
Boréa 

Lundström, Catrin 2007. Svenska latinas. Ras, klass och kön i svenskhetens geogra-
fi. Göteborg/Stockholm: Makadam. (Diss.) 

Lyotard, Jean-François 1993. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. 
Minneapolis: University of Minnesota Press 

Maier, Charles S. 1997 Dissolution. The Crisis of Communism and the End of East 
Germany. Princeton, New Jersey: Princeton University Press 

Martinsson, Lena 1997. Gemensamma liv. Om kön, kärlek och längtan. Stockholm: 
Carlsson bokförlag. (Diss.) 

Martinsson, Lena 2008. Underteoretiserad klassforskning. I: Rig. Kulturhistorisk 
tidskrift, vol. 91, nr 3, s. 150-151 

Martinsson, Lena & Reimers, Eva (red.) 2008. Skola i normer. Malmö: Gleerups 



 

239 

Massey, Doreen 1994. Double Articulation. A Place in the World. I: Bammer, Ange-
lika (red.) Displacements: Cultural Identities in Question. Bloomington: Indiana 
University Press 

Mauss, Marcel 1990 (1923/1924). The Gift. London: Routledge 
Maynes, Mary Jo 1995. Taking the hard road: Life course in French and German 

workers’ autobiographies in the era of industrialization. Chapel Hill: University 
of North Carolina Press 

McAdams, James A. 2001. Judging the Past in Unified Germany. Cambridge Uni-
versity Press 

McFalls, Laurence 2001. Die kulturelle Vereinigung Deutschlands. Ostdeutsche 
politische und Alltagskultur vom realexistierenden Sozialismus zur postmoder-
nen kapitalistischen Konsumkultur. I: Aus Politik und Zeitgeschichte. B 
11/2001, s. 23-29 

Meggle, Margarete 2004. Zwischen Altbau und Platte : Erfahrungsgeschichte(n) 
vom Wohnen; Alltagskonstruktion in der Spätzeit der DDR, am Beispiel der 
Sächsischen Kleinstadt Reichenbach im Vogtland. Jena: Univ., Philosophische 
Fakultät 

Merkel, Ina 2006. From Stigma to Cult: Changing Meanings in East German Con-
sumer Culture. I: Trentmann, Frank (red.) Making of the Consumer: Knowledge, 
Power and Identity in the Modern World. Oxford/New York: Berg 

Mouffe, Chantal 1995. Feminism, citizenship, and radical democratic politics. I: 
Nicholson, Linda & Seidman, Steven (red.) Social Postmodernism. Beyond 
identity politics. Cambridge University Press 

Müller, Birgit 2007. Disenchantment with Market Economy. East Germans and 
Western Capitalism. New York/Oxford: Berghahn Books 

Neller, Katja 2006. DDR-Nostalgie. Dimensionen der Orientierungen der Ostdeut-
schen gegenüber der ehemaligen DDR, ihre Ursachen und politische Konnota-
tionen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 

Neubert, Ehrhart 1998. Kirchenpolitik. Dokumente K1-K45. I: Judt, Matthias (red.) 
DDR-Geschichte in Dokumenten. Beschlüsse, Berichte, interne Materialien und 
Alltagszeugnisse. Berlin: Ch. Links Verlag 

Neumann, Iver B. 1999. Uses of the Other. “The East” in European identity forma-
tion. Manchester University Press 

Oesterreich, Detlef 2003. Gleichstellung von Frauen aus der Sicht Ost- und West-
deutscher Jugendlicher. I: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 15/2003, s. 26-31. 
Finns som e-tidskrift. 

Pence, Katherine & Betts, Paul 2008. Introduction. I: Pence, Katherine & Betts, Paul 
(red.) Socialist Modern. East German Everyday Culture and Politics. The Uni-
versity of Michigan Press 

Petrov, Kristian 2006. Tillbaka till framtiden. Modernitet, postmodernitet och gene-
rationsidentitet i Gorbačevs glasnost´och perestrojka. Huddinge: Södertörns 
högskola. (Diss.) 

Pripp, Oscar 1999. Reflektion och etik. I: Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.) 
Etnologiskt fältarbete. Lund: Studentlitteratur 

Pripp, Oscar 2001. Företagande i minoritet: om etnicitet, strategier och resurser 
bland assyrier och syrianer i Södertälje. Tumba: Mångkulturellt centrum. 
(Diss.) 

Reiher, Ruth & Baumann, Antje 2000. Vom Wendedeutsch zum Gesamtdeutsch. I: 
Reiher, Ruth & Baumann, Antje (red.) Mit gespaltener Zunge? Die deutsche 
Sprache nach dem Fall der Mauer. Berlin: Aufbau Taschenbuch Verlag 

Rellin, Ina 2004. Klar bin ich eine Ostfrau. Frauen erzählen aus dem richtigen Le-
ben. Berlin: Rowohlt Taschenbuch Verlag 



 

 240 

Ristilammi, Per-Markku 1999 (1994). Rosengård och den svarta poesin: En studie i 
modern annorlundahet. Stockholm; Stehag: Brutus Östlings bokförlag. (Diss.) 

Ritter, Gerhard A. 2005. Die menschliche „Sturmflut“ aus der „Ostzone“. Die Flucht 
aus der DDR und ihre Folgen für Berlin und die Bundesrepublik. I: Effner, Bet-
tina & Heidemeyer, Helge (red.) Flucht im geteilten Deutschland. Berlin: be.bra 
verlag 

Rogaly, Ben & Taylor, Becky 2009. Moving Histories of Class and Community. 
Identity, Place and Belonging in Contemporary England. Basingstoke: Palgrave 
& Macmillan 

Ronström, Owe 1992. Att gestalta ett ursprung: en musiketnologisk studie av dan-
sande och musicerande bland jugoslaver i Stockholm. Stockholm: Univ. (Diss.) 

Sabrow, Martin m. fl. (red.) 2007. Wohin treibt die DDR-Erinnerung? Dokumenta-
tion einer Debatte. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 

Sandberg, Marie 2009. Grænsens nærvær og fravær. Europæiseringsprocesser i en 
tvillingeby på den polsk-tyske grænse. Det humanistiske fakultet, Københavns 
universitet. (Diss.) 

Schenk, Ingrid M. 2003. Scarcity and Success: The East According to the West 
During the 1950s. I: Betts, Paul (red.) Pain, Prosperity and the Past. Stanford 
University Press. 

Schmitz, Michael 1995. Wendestress. Die psychosozialen Kosten der Deutschen 
Einheit.  Berlin: Rowohlt 

Schneider, Jens 2001. Deutsch sein. Das Eigene, das Fremde und die Vergangenheit 
im Selbstbild des Vereinten Deutschland. Frankfurt am Main: Campus Verlag. 
(Diss.) 

Scholz, Michael F. 2009. Die DDR 1949-1990. I: Handbuch der deutschen Ge-
schichte. Band 22. Stuttgart: Klett-Cotta 

Scholz, Sylke 2004. Die merkwürdige Absenz von Frauen in lebensgeschichtlichen 
Erzählungen ostdeutscher Männer. I: Miethe, Ingrid, Kajatin, Claudia & Pohl, 
Jana (red.) Geschlechterkonstruktionen in Ost und West. Biographische Per-
spektiven. Münster: Lit Verlag 

Selberg, Torunn 2002. Tradisjon, kulturarv og minnepolitikk. Å iscensette, vandre 
og fortelle om fortiden. I: Eriksen, Anne, Garnert, Jan & Selberg, Torunn (red.) 
Historien in på livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik. Lund: Nor-
dic Academic Press 

Sennett, Richard 2000. När karaktären krackelerar: människan i den nya ekonomin. 
Stockholm: Atlas 

Sennett, Richard 2007. Den nya kapitalismens kultur. Stockholm: Atlas 
Skeggs, Beverley 2002. Formations of Class and Gender. Becoming Respectable. 

London: Sage Publications 
Skeggs, Beverley 2004. Class, Self, Culture. London: Routledge 
Spiekermann, Uwe 2006. From Neighbour to Consumer: The Transformation of 

Retailer-Consumer Relationships in Twentieth-Century Germany. I: Trentmann, 
Frank (red.) Making of the Consumer: Knowledge, Power and Identity in the 
Modern World. Oxford/New York: Berg 

Stark, David & Bruszt, Lázló 1998. Postsocialist Pathways. Transforming Politics 
and Property in East Central Europe. Cambridge: Cambridge University Press 

Stickel, Gerhard 2000. Was West- und Ostdeutsche sprachlich von einander halten. 
I: Reiher, Ruth & Baumann, Antje (red.) Mit gespaltener Zunge? Die deutsche 
Sprache nach dem Fall der Mauer. Berlin: Aufbau Taschenbuch Verlag 

Stolzfus, Nathan 1997. Dissent under Socialism: Opposition, Reform, and the West 
German Media in the German Democratic Republic of the 1980s. I: Fox, Rich-



 

241 

ard G. & Starn, Orin (red.) Between Resistance and Revolution. Cultural Poli-
tics and Social Protest. New Jersey: Rutgers University Press 

Svašek, Maruška 2002. The politics of emotions. Emotional discourses and displays 
in post-Cold War contexts. I: Focaal. European Journal of Anthropology. nr 39, 
s. 9-27 

Svensson, Birgitta 1993. Bortom all ära och redlighet. Tattarnas spel med rättvisan. 
Stockholm: Nordiska museet. (Diss.) 

Svensson, Birgitta. 1997a. Livstid. I: Alsmark, Gunnar (red.) Skjorta eller själ? 
Kulturella identiteter i tid och rum. Lund: Studentlitteratur 

Svensson, Birgitta 1997b. The Power of Biography: Criminal policy. Prison Life, 
and the Formation of Criminal Identities in the Swedish Welfare State. I: Reed-
Danahay, Deborah. E. (red.) Auto/Ethnography. Rewriting the Self and the So-
cial. Oxford: Berg 

Thompson, Mark R. 2004. The East German “Wende” as a democratic revolution. I: 
Thompson, Mark R. Democratic Revolutions. Asia and Eastern Europe. Lon-
don/New York: Routledge 

Tyska ordboken 1993. Nordstedt 
Valtchinova, Galia I. 2004. Between a Balkan „Home‟ and the „West‟. I: Andrew 

Hammond (red.) The Balkans and the West. Constructing the European Other, 
1945-2003. Aldershot: Ashgate 

Volčič, Zala 2005. The Notion of “the West” in the Serbian National Imaginary. 
European Journal of Cultural Studies, vol. 8, nr 2, s. 155-175 

Weber, Hermann 2000. Die DDR 1945-1990. München: Oldenbourg 
Webster, Edward & von Holdt, Karl 2005. Work Restructuring and the Crisis of 

Social Reproduction. A Southern Perspective. I: Webster, Edward & von Holdt, 
Karl (red.) Beyond the Apartheid Workplace. Studies in Transition. University 
of KwaZulu-Natal Press 

Wensierski, Hans-Jürgen von 2000. Die Jugendweihe – Standardisierung und Ritua-
lisierung der Jugendphase in der sozialistischen und postsozialistischen Gesell-
schaft. I: Griese, Hartmut M. (red.) Übergangsrituale im Jugendalter. Jugend-
weihe, Konfirmation, Firmung und Alternativen Positionen am „runden Tisch“. 
Münster: Lit Verlag 

Wolanik Boström, Katarzyna 2005. Berättade liv, berättat Polen. En etnologisk 
studie av hur högutbildade polacker gestaltar identitet och samhälle. Umeå: 
Print och Media, Univ. (Diss.) 

Wolff, Larry 1994. Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind 
of Enlightenment. Stanford, California: Stanford University Press 

Ylönen, Sabine 2007. ”Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört!” Der lange 
Weg der deutschen Vereinigung. I: Hall, Ch & Pakkanen-Kilpiä, K (red.) Deut-
sche Sprache, deutsche Kultur und finnisch-deutsche Beziehungen. Festschrift 
für Ahti Jäntti zum 65. Geburtstag. Finnische Beiträge zur Germanistik Bd. 19. 
Frankfurt a. M: Peter Lang 

Ågren, Marja 2006. ”Är du finsk eller?” En etnologisk studie om att växa upp och 
leva med finsk bakgrund i Sverige. Göteborg: Arkipelag. (Diss.) 



 

 242 

Bilaga 

Intervjupersoner 

Andrea, född 1977, bosatt i Berlin, uppvuxen i en mindre stad i Branden-

burg, egenföretagare inom marknadsföring. 

 

Elisabeth, född 1971, bosatt i Dresden, uppvuxen utanför Dresden, medi-

cinsk tekniker. 

 

Erich, född 1972, bosatt i Berlin, uppvuxen i en liten stad i Mecklenburg-

Vorpommern, studerande. 

 

Franz, född 1972, bosatt i Berlin, uppvuxen utanför Berlin, journalist. 

 

Georg, född 1970, bosatt och uppvuxen i Berlin, egenföretagare i restau-

rangbranchen. 

 

Hannah, född 1972, bosatt i Dresden, uppvuxen utanför Dresden, medicinsk 

tekniker. 

 

Holger, född 1973, bosatt och uppvuxen i Dresden, ingenjör. 

 

Inge, född 1979, bosatt i Dresden, uppvuxen i en industristad i Sachsen, stu-

derande. 

 

Jana, född 1977, bosatt utanför Berlin, uppvuxen i en mindre stad i Branden-

burg, studerande. 

 

Julia, född 1973, bosatt i en by i Mecklenburg-Vorpommern, uppvuxen i en 

mindre ort i Mecklenburg-Vorpommern, förskollärare. 

 

Jürgen, född 1977, bosatt och uppvuxen i en by i Mecklenburg-

Vorpommern, egenföretagare i byggbranchen. 

 

Karl, född 1971, bosatt i Dresden, uppvuxen i en medelstor stad i Mecklen-

burg-Vorpommern, läkare. 



 

243 

 

Marco, född 1979, bosatt i Berlin, uppvuxen utanför Berlin, IT-tekniker. 

 

Marcus, född 1972, bosatt och uppvuxen i Dresden, bilmekaniker, egenföre-

tagare. 

 

Martina, född 1974, bosatt i Dresden, uppvuxen utanför Dresden, medicinsk 

tekniker. 

 

Melanie, född 1978, bosatt i Berlin, uppvuxen i en mindre ort i Thüringen, 

studerande. 

 

Peter, född 1978, bosatt i Dresden, uppvuxen i en mindre stad i Branden-

burg, medicinsk tekniker. 

 

Petra, född 1978, bosatt i Berlin, uppvuxen utanför Berlin, studerande. 

 

Rebecca, född 1972, bosatt på landet i Mecklenburg-Vorpommern, uppvux-

en i en medelstor stad i Mecklenburg-Vorpommern, hemma med barnen. 

 

Silke, född 1973, bosatt i en by i Mecklenburg-Vorpommern, uppvuxen i en 

mindre ort i Sachsen-Anhalt, arbetslös. 

 

Steffi, född 1975, bosatt i Berlin, uppvuxen utanför Berlin, egenföretagare 

inom dekoration och reklam. 

 

Stephan, född 1974, bosatt i Berlin, uppvuxen i en medelstor stad i Sachsen, 

egenföretagare i IT-branchen. 

 

Tanja, född 1972, bosatt och uppvuxen i Berlin, arbetssökande. 

 

Ute, född 1977, född och uppvuxen i Berlin, studerande. 

 

Veronika, född 1977, bosatt i Berlin, uppvuxen utanför Berlin, studerande. 

 



 

 244 

Stockholm Studies in Ethnology 

Published by Stockholm University 

Editor: Barbro Blehr 

 

 
1. Jan Turtinen. Världsarvets villkor. Intressen, förhandlingar och bruk i interna-

tionell politik. (Unesco‟s World Heritage: On the Preconditions of International 

policy) 2006. 220 s.  

2. Fataneh Farahani. Diasporic Narratives of Sexuality: Identity Formation 

among Iranian-Swedish Women. 2007. 326 s. 

3. Makiko Kanematsu. Saga och verklighet. Barnboksproduktion i det postsovje-

tiska Lettland. (Fairytale and Reality: Production of Children‟s Books in Post-

Soviet Latvia) 2009. 195 s.  

4. Karin Högström. Orientalisk dans i Stockholm. Femininiteter, möjligheter och 

begränsningar. (Middle Eastern Dance in Stockholm: Femininities, possibilities 

and limitations) 2010. 304 s. 

5. Sofi Gerber. Öst är Väst men Väst är bäst. Östtysk identitetsformering i det 

förenade Tyskland. (East is West but West is Best: East German Identity Forma-

tion in Unified Germany) 2011. 249 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Subscriptions to the series and orders for single volumes should be addressed to any 

international book-seller or directly to the distributor: 

eddy.se ab, Box 1310, SE-621 24 Visby, Sweden. 

Phone: +46 498 253900 

Fax: +46 498 249789 

E-mail: order@bokorder.se 

http://acta.bokorder.se 



 

245 

Södertörn Doctoral Dissertations 

1. Jolanta Aidukaite, The Emergence of the Post-Socialist Welfare State: The case 
of the Baltic States: Estonia, Latvia and Lithuania, 2004 

2. Xavier Fraudet, Politique étrangère française en mer Baltique (1871-1914): de 
l'exclusion à l'affirmation, 2005 

3. Piotr Wawrzeniuk, Confessional Civilising in Ukraine: The Bishop Iosyf Shum-
liansky and the Introduction of Reforms in the Diocese of Lviv 1668-1708, 2005 

4. Andrej Kotljarchuk, In the Shadows of Poland and Russia: The Grand Duchy of 
Lithuania and Sweden in the European Crisis of the mid-17th Century, 2006 

5. Håkan Blomqvist, Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före na-
zismen, 2006 

6. Karin S Lindelöf, Om vi nu ska bli som Europa: Könsskapande och normalitet 
bland unga kvinnor i transitionens Polen, 2006 

7. Andrew Stickley. On Interpersonal Violence in Russia in the Present and the 
Past: A Sociological Study, 2006 

8. Arne Ek, Att konstruera en uppslutning kring den enda vägen: Om folkrörelsers 
modernisering i skuggan av det Östeuropeiska systemskiftet, 2006 

9. Agnes Ers, I mänsklighetens namn: En etnologisk studie av ett svenskt bistånds-
projekt i Rumänien, 2006 

10. Johnny Rodin, Rethinking Russian Federalism: The Politics of Intergovernmen-
tal Relations and Federal Reforms at the Turn of the Millennium, 2006 

11. Kristian Petrov, Tillbaka till framtiden: Modernitet, postmodernitet och genera-
tionsidentitet i Gorbačevs glasnost´ och perestrojka, 2006 

12. Sophie Söderholm Werkö, Patient patients?: Achieving Patient Empowerment 
through Active Participation, Increased Knowledge and Organisation, 2007 

13. Peter Bötker, Leviatan i arkipelagen: Staten, förvaltningen och samhället. Fallet 
Estland, 2007 

14. Matilda Dahl, States under scrutiny: International organizations, transforma-
tion and the construction of progress, 2007 

15. Margrethe B. Søvik, Support, resistance and pragmatism: An examination of 
motivation in language policy in Kharkiv, Ukraine, 2007 

16. Yulia Gradskova, Soviet People with female Bodies: Performing beauty and 
maternity in Soviet Russia in the mid 1930-1960s, 2007 

17. Renata Ingbrant, From Her Point of View: Woman's Anti-World in the Poetry of 
Anna Świrszczyńska, 2007 

18. Johan Eellend, Cultivating the Rural Citizen: Modernity, Agrarianism and Citi-
zenship in Late Tsarist Estonia, 2007 

19. Petra Garberding, Musik och politik i skuggan av nazismen: Kurt Atterberg och 
de svensk-tyska musikrelationerna, 2007 

20. Aleksei Semenenko, Hamlet the Sign: Russian Translations of Hamlet and Lite-
rary Canon Formation, 2007 

21. Vytautas Petronis, Constructing Lithuania: Ethnic Mapping in the Tsarist Rus-
sia, ca. 1800-1914, 2007 



 

 246 

22. Akvile Motiejunaite, Female employment, gender roles, and attitudes: the Bal-
tic countries in a broader context, 2008 

23. Tove Lindén, Explaining Civil Society Core Activism in Post-Soviet Latvia, 
2008 

24. Pelle Åberg, Translating Popular Education: Civil Society Cooperation between 
Sweden and Estonia, 2008 

25. Anders Nordström, The Interactive Dynamics of Regulation: Exploring the 
Council of Europe’s monitoring of Ukraine, 2008 

26. Fredrik Doeser, In Search of Security After the Collapse of the Soviet Union: 
Foreign Policy Change in Denmark, Finland and Sweden, 1988-1993, 2008 

27. Zhanna Kravchenko. Family (versus) Policy: Combining Work and Care in 
Russia and Sweden, 2008 

28. Rein Jüriado, Learning within and between public-private partnerships, 2008 
29. Elin Boalt, Ecology and evolution of tolerance in two cruciferous species, 2008 
30. Lars Forsberg, Genetic Aspects of Sexual Selection and Mate Choice in Salmo-

nids, 2008 
31. Eglė Rindzevičiūtė, Constructing Soviet Cultural Policy: Cybernetics and Go-

vernance in Lithuania after World War II, 2008 
32. Joakim Philipson, The Purpose of Evolution: ’struggle for existence’ in the 

Russian-Jewish press 1860-1900, 2008 
33. Sofie Bedford, Islamic activism in Azerbaijan: Repression and mobilization in a 

post-Soviet context, 2009 
34. Tommy Larsson Segerlind, Team Entrepreneurship: A process analysis of the 

venture team and the venture team roles in relation to the innovation process, 
2009 

35. Jenny Svensson, The Regulation of Rule-Following: Imitation and Soft Regula-
tion in the European Union, 2009 

36. Stefan Hallgren, Brain Aromatase in the guppy, Poecilia reticulate: Distribu-
tion, control and role in behavior, 2009 

37. Karin Ellencrona, Functional characterization of interactions between the flavi-
virus NS5 protein and PDZ proteins of the mammalian host, 2009 

38. Makiko Kanematsu, Saga och verklighet: Barnboksproduktion i det postsovje-
tiska Lettland, 2009 

39. Daniel Lindvall, The Limits of the European Vision in Bosnia and Herzegovina: 
An Analysis of the Police Reform Negotiations, 2009 

40. Charlotta Hillerdal, People in Between — Ethnicity and Material Identity: A 
New Approach to Deconstructed Concepts, 2009 

41. Jonna Bornemark, Kunskapens gräns — gränsens vetande, 2009 
42. Adolphine G. Kateka, Co-Management Challenges in the Lake Victoria Fishe-

ries: A Context Approach, 2010 
43. René León Rosales, Vid framtidens hitersta gräns: Om pojkar och elevpositio-

ner i en multietnisk skola, 2010 
44. Simon Larsson, Intelligensaristokrater och arkivmartyrer: Normerna för veten-

skaplig skicklighet i svensk historieforskning 1900-1945, 2010 
45. Håkan Lättman, Studies on spatial and temporal distributions of epiphytic li-

chens, 2010 
46. Alia Jaensson, Pheromonal mediated behaviour and endocrine response in 

salmonids: The impact of cypermethrin, copper, and glyphosate, 2010 
47. Michael Wigerius, Roles of mammalian Scribble in polarity signaling, virus 

offense and cell-fate determination, 2010 
48. Anna Hedtjärn Wester, Män i kostym: Prinsar, konstnärer och tegelbärare vid 

sekelskiftet 1900, 2010 



 

247 

49. Magnus Linnarsson, Postgång på växlande villkor: Det svenska postväsendets 
organisation under stormaktstiden, 2010 

50. Barbara Kunz, Kind words, cruise missiles and everything in between. A neoc-
lassical realist study of the use of power resources in U.S. policies towards Pol-
and, Ukraine and Belarus 1989-2008, 2010 

51. Anders Bartonek, Philosophie im Konjunktiv. Nichtidentität als Ort der Mög-
lichkeit des Utopischen in der negativen Dialektik Theodor W. Adornos, 2010 

52. Carl Cederberg, Resaying the Human : Levinas Beyond Humanism and Antihu-
manism, 2010 

53. Johanna Ringarp, Professionens problematik. Lärarkårens kommunalisering 
och välfärdsstatens förvandling, 2011 

54. Sofi Gerber, Öst är Väst men Väst är bäst: Östtysk identitetsformering i det 
förenade Tyskland, 2011 
 



 

 

ACTA UNIVERSITATIS STOCKHOLMIENSIS  

Corpus Troporum  
Romanica Stockholmiensia  

Stockholm Cinema Studies  

Stockholm Economic Studies. Pamphlet Series  

Stockholm Oriental Studies  

Stockholm Slavic Studies  

Stockholm Studies in Baltic Languages  

Stockholm Studies in Classical Archaeology  

Stockholm Studies in Comparative Religion  

Stockholm Studies in Economic History  

Stockholm Studies in Educational Psychology  

Stockholm Studies in English  

Stockholm Studies in Ethnology  

Stockholm Studies in Film History  

Stockholm Studies in History  

Stockholm Studies in History of Art  

Stockholm Studies in History of Ideas  

Stockholm Studies in History of Literature  

Stockholm Studies in Human Geography  

Stockholm Studies in Linguistics  

Stockholm Studies in Modern Philology. N.S.  

Stockholm Studies in Musicology  

Stockholm Studies in Philosophy  

Stockholm Studies in Psychology  

Stockholm Studies in Russian Literature  

Stockholm Studies in Scandinavian Philology. N.S.  

Stockholm Studies in Social Anthropology. N.S.  

Stockholm Studies in Sociology. N.S.  

Stockholm Studies in Statistics  

Stockholm Theatre Studies  

Stockholmer Germanistische Forschungen  

Studia Fennica Stockholmiensia  

Studia Graeca Stockholmiensia. Series Graeca  

Studia Graeca Stockholmiensia. Series Neohellenica  

Studia Juridica Stockholmiensia  

Studia Latina Stockholmiensia  
Studies in North-European Archaeology 


