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ABSTRACT 
Essay in Political Science, Advanced Course, by Manuela Hallerstedt. 

�Ostalgie: GDR-nostalgia in the Reunified Germany �. 
Supervisors: Joakim Ekman and Jonas Linde. 

 
 
This essay is a case-study of a phenomenon called �ostalgie� which could be described as 
GDR-nostalgia. �Ostalgie� is a compound of the two German words �ost� (east) and 
�Nostalgie� (nostalgia.) It is, like a similar phenomenon referred to as �communist nostalgia�, 
a type of nostalgia. However, if one were to define �ostalgie� as �communist nostalgia� 
important aspects of the phenomenon would be left out. Despite the vast research (mainly by 
German scholars) on the reunification process of the two German states, little has been said 
about the positive retrospective evaluation of the former GDR among eastern Germans. The 
purpose of this study is to examine what constitutes �ostalgie� and what it could lead to. To 
answer what ostalgie is I examine research literature and analyze so called �ostalgie� 
consumption products such as movies and souvenirs with GDR-symbols. Drawing on two 
alternative hypotheses, one related to political socialization and one related to unification 
related hardships, I discuss the possible explanations for the emergence of �ostaglie�. To 
answer what ostalgie could lead to I also analyze and discuss existing research and make my 
own interpretations based on personal experiences with the reunification process. This study 
is thus mainly based on a qualitative literature analysis but is also illustrated by quantitative 
measurements of �ostalgie-related� attitudes among Germans. I argue that �ostalgie� should 
be considered as an outcome of political socialization as well as unification related hardships 
and that it would be misleading to assume that �ostalgie� could be explained exclusively by 
one of the hypothesis discussed. �Ostalgie� is an expression for eastern Germans� will or need 
to reminisce about the good aspects of the GDR. The consequences of �ostalgie� are first and 
foremost that it trivializes the GDR dictatorship. It has also been noted that nostalgic people 
have more negative attitudes towards the German democracy than non-nostalgic people. I 
conclude the paper by discussing the difficulties of measuring how widespread �ostalgie� 
sentiments are due to the problems of definition. 
 
Keywords: ostalgie, nostalgia, communist nostalgia, GDR, German reunification, Eastern 
Germany, Germany, democracy, socialism, socialization. 
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1  INLEDNING 

1.1 Ämnesval och syfte 

Natten mellan den 9 och 10 november 1989 öppnades Berlinmuren som en följd av 

östtyskarnas missnöje med kommunismens tillkortakommanden. Innan Berlinmurens fall 

hade Gorbatjov i Sovjetunionen börjat reformera systemet för att kommunismen skulle bli 

mer effektiv. Den ekonomiska klyftan mellan de kommunistiska länderna i öst och de 

kapitalistiska länderna i väst hade fortsatt att växa. Sovjetunionen hade inte längre råd att 

bekosta den militära kapprustningen mot USA som kännetecknade det kalla kriget. Politiska 

och ekonomiska reformer (glasnost och perestrojka) som skulle leda till större öppenhet och 

yttrandefrihet samt ett ekonomiskt effektivare system, ökade emellertid inte kommunismens 

legitimitet bland folket. Istället blev protesterna allt högljuddare och folkets missnöje växte. 

När Gorbatjov förkunnade att Sovjetunionen övergav Brezjnevdoktrinen som innebar att 

Sovjetunionen skulle ingripa militärt om kommunismen i någon av satellitstaterna hotades, 

spred sig proteströrelser i hela östblocket.1 

 

I oktober 1989 firade DDR sitt 40-årsjubileum. Samtidigt demonstrerade över 100 000 

människor i Leipzig mot DDR-regimen. En östtysk motståndsrörelse vid namn Neues Forum 

bildades vars strävan var att DDR skulle övergå till ett slags socialdemokrati. Allt fler 

östtyskar inspirerades av denna rörelse och gatudemonstrationerna blev större och mer 

frekventa.2 När reformkraven bara fortsatte att växa gav till slut de hårdföra kommunisterna 

vika och den 18 oktober avsattes DDR:s ledare Erich Honecker och ersattes med Egon Krenz. 

Krenz öppnade för dialog med Neues Forum men östtyskarna ville se snabba förändringar och 

fortsatte att demonstrera.3 I Ungern lät regeringen människor resa ut till Österrike vilket 

föranledde stora flyktingströmmar av östtyskar via Ungern. Detta fick till följd att Krenz 

planerade att börja tillåta människor att ansöka om utresevisum för resor ut ur landet från och 

med den 10 november. I ett pressmeddelande den 9 november meddelades lite otydligt att 

resor till väst skulle bli tillåtna. Detta fick till följd att människor strömmade mot Berlinmuren 

för att ta reda på om det verkligen var möjligt. Gränsvakterna överrumplades av denna 

folkström och lät dem passera till Västberlin. Krenz gav därpå order om att öppna gränsen.4  

 
                                                
1 Görtemaker, Manfred, 2005, �Veränderung im Zeichen der Enstpannung� i Informationen zur politischen 
Bildung: Der Weg zur Einheit, häfte 250, s. 17-18. 
2 Görtemaker 2005, s. 21-25. 
3 Görtemaker 2005, s. 27-28. 
4 Görtemaker 2005, s. 29-32. 
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Stämningen i Berlin var euforisk. Upprymda öst- och västtyskar firade återseendet och det 

faktum att Berlin inte längre var en delad stad. Under en tid framöver fortsatte kommunisterna 

att styra i DDR men kommunismens sammanbrott i Östeuropa gick inte att hejda. Från 

västtyskt håll hördes direkt efter murens fall diskussioner om en återförening av de två tyska 

staterna. Den 3 oktober 1990 återförenades Tyskland och året därefter upplöstes 

Sovjetunionen. Det kalla kriget var över och i hela Östeuropa och det forna Sovjetunionen var 

förhoppningarna inför framtiden stora. När de nya regeringarna skulle bygga upp nya 

politiska och ekonomiska system efter västerländsk modell stötte de dock på stora svårigheter 

eftersom industrin och infrastrukturen var så eftersatt. Samhällsklyftorna mellan rik och fattig 

ökade snabbt och förde med sig ökad brottslighet och otrygghet.5  

 

När de kommunistiska regimerna en efter en rasade samman var det bland annat på grund av 

att folk var missnöjda med den ekonomiska stagnationen och bristen på frihet i länderna. Vad 

har medborgarna för inställning till de politiska systemen i dessa länder idag? Det har idag 

gått 17 år sedan Berlinmurens fall. Empiriska studier har visat att demokratin åtnjuter att 

starkt folkligt stöd i de flesta postkommunistiska central- och östeuropeiska länderna. 

Samtidigt kan man emellertid observera ett ökat stöd för en återgång till kommuniststyre.6 Att 

medborgare i de före detta kommunistiska staterna tillskriver kommunism positiva värden och 

till och med skulle föredra en återgång till det ickedemokratiska kommuniststyret brukar 

kallas kommunistnostalgi. Tidigare forskning om demokratins konsolidering i de 

postkommunistiska staterna har inte ägnat detta fenomen särskilt mycket uppmärksamhet. 

Utvärderande forskning av demokratins konsolidering har visserligen undersökt just de 

aspekter i medborgarattityderna som går att beteckna som kommunistnostalgi, men då som ett 

led i undersökningar av demokratistöd. Denna uppsats handlar om ett specifikt tyskt fenomen 

som det forskats ännu mindre om, nämligen �ostalgie�. I det återförenade Tyskland kan man 

sedan slutet av 1990-talet höra talas om just �ostalgie� vilket inte går att likställa med 

kommunistnostalgi men som likväl uttrycker nostalgi för den kommunistiska staten DDR. 

�Ostalgie� är en sammansättning av de tyska orden nostalgie (nostalgi) och ost (öst). 

Innebörden av �ostalgie� blir alltså östnostalgi, det vill säga DDR-nostalgi.  

                                                
5 Görtemaker 2005, s. 73-75. 
6 Ekman, Joakim, Jonas Linde, 2005, �Communist Nostalgia and the Consolidation of Democracy in Central and 
Eastern Europe� i Journal of Communist Studies and Transition Politics, volym 21, häfte 3, s. 355. 
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Om man utgår från att det är ett slags DDR-nostalgi kan man få en viss uppfattning om vad 

�ostalgie� innebär genom att inledningsvis definiera begreppet nostalgi. Enligt den tyska 

standardordboken Duden är nostalgi:  

 

1, �� Sinnesstämning av obestämbar längtan som utlöses av obehag inför nutiden och 

som yttrar sig i att man ser tillbaka på en svunnen tid vars mode, konst, musik och 

liknande man återupplivar. Ex: en fest i nostalgins tecken. 2. (åld.) Sjuklig 

hemlängtan.� 7 

 

Duden ger också en definition av �ostalgie�: 

  

�� [bildat av Ost(deutschland) och Nostalgie]: Längtan efter [bestämda 

levnadsformer] i DDR.�8 

 

Detta ger en ungefärlig förståelse för vad �ostalgie� handlar om och syftet med denna uppsats 

är att undersöka mer ingående vad �ostalgie� egentligen är och vad det kan leda till. Det finns 

ingen svensk översättning av eller motsvarighet till �ostalgie�. Man skulle kunna tänka sig en 

svensk översättning till �östalgi� men då försvinner dess tyska konnotation. Eftersom det är 

ett unikt östtyskt fenomen används därför genomgående den tyska stavningen ostalgie utan 

citationstecken. 

 

1.2 Forskningsuppgiftens relevans 

Att undersöka fenomenet ostalgie är intressant eftersom Östtyskland införlivades i en redan 

existerande demokrati och därmed utgör ett avvikande fall bland de östeuropeiska länderna 

som också demokratiserades efter kommunismens fall. Så skiljer sig den östtyska transitionen 

till demokrati från de andra östeuropeiska transitionerna. Dessutom innebar denna 

införlivning en återförening av två länder som 45 år tidigare utgjort ett och samma land. Efter 

andra världskriget var Tyskland splittrat i två stater fram till återföreningen 1990. Under den 

tiden var Västtyskland en demokrati och i Östtyskland införde den sovjetiska 

ockupationsmakten marxism-leninism. Den östtyska staten organiserades kring den marxist-

                                                
7 Das deutsche Universalwörterbuch DUDEN, 2001, Mannheim, Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 
AG, författarens översättning. 
8 Das deutsche Universalwörterbuch DUDEN 2001, författarens översättning. 
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leninistiska ideologin, såväl politiskt som ekonomiskt.9 I Östtyskland var det socialistiska 

partiet SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) statsbärande parti. Den östtyska 

konstitutionen garanterade medborgarna sociala rättigheter så som rätten till arbete, 

utbildning, sjukvård och boende förutsatt att man tjänade det socialistiska samhället.10 

Återföreningen av Öst- och Västtyskland var en införlivning av de östtyska delstaterna i 

Västtyskland och innebar att det politiska systemet i öst ersattes av det västtyska systemet. 

Människorna i Västtyskland och Östtyskland hade socialiserats i olika politiska system. 

Medan Västtyskland var en pluralistisk demokrati genomsyrades det östtyska samhället av 

den marxist-leninistiska läran. Efter återföreningen privatiserades fabriker och jordbruk i 

Östtyskland då planekonomin ersattes med marknadsekonomi efter västtysk modell. Den 

östtyska industrins konkurrenskraft var låg i jämförelse med den västtyska vilket har lett till 

hög arbetslöshet i de östra delstaterna och arbetskraftsförflyttning till framförallt de sydvästra 

delstaterna.11  

 

1.3 Frågeställningar 

Det har forskats mycket i huruvida Tysklands återförening varit lyckad och huruvida östtyskar 

stöder demokratin i landet. I utvärderingar av Tysklands återförening är undersökningar av 

ostalgie sällsynta men har dock börjat dyka upp på senare år i företrädesvis den tyska 

samhällsvetenskapliga forskningen. Som jag skrev i inledningen är syftet att undersöka vad 

ostalgie är och vad det kan leda till. Mina frågeställningar i denna uppsats blir således: 

 

• Vad är ostalgie? 

• Vilka konsekvenser kan förekomsten av ostalgie få? 

 

Att besvara den första frågan handlar om att undersöka hur fenomenet har uppkommit och hur 

det kommer till uttryck i dagens Tyskland. Är ostalgie ett uttryck för missnöje med den tyska 

återföreningen eller med demokratin i Förbundsrepubliken? Eller är ostalgie en konsekvens av 

att öst- och västtyskar har socialiserats i två helt olika politiska och ekonomiska system och 

att det därför existerar ett slags mental klyfta mellan dem? Handlar det möjligtvis om en 

psykologisk försvarsmekanism hos östtyskarna, det vill säga om ett sätt att parera för känslor 

av mindervärdighet? Att svara på vad ostalgie är handlar i denna uppsats inte i första hand om 
                                                
9 Glaessner, Gert-Joachim, 2005, German Democracy: From Post-World War II to the Present Day, Oxford, 
Berg, s. 5-6.  
10 Glaessner 2005, s 17-18. 
11 Lindahl, Rutger, 2004, Så styrs Tyskland, Stockholm, SNS Förlag, s. 28-29.   



 

 

6

att ge ett entydigt svar på dessa frågor utan snarare om att resonera kring de olika aspekterna 

av ostalgie som har observerats i det återförenade Tyskland.  

 

Den andra frågan syftar till att diskutera vilka konsekvenser ostalgie kan förorsaka. På ett 

allmänt plan handlar frågan om hur förekomsten av detta fenomen påverkar synen på 

demokratin i Förbundsrepubliken. Mer ingående handlar det om huruvida förekomsten av 

ostalgie medför ett hot mot demokratin och om ostalgie påverkar det demokratiska 

deltagandet negativt.  

 

1.4 Metodiskt tillvägagångssätt och disposition 

Uppsatsen är en fallstudie av fenomenet ostalgie. För att undersöka ostalgie utför jag en 

kvalitativ litteraturstudie av tidigare forskning om återföreningen av Öst- och Västtyskland. 

Materialet jag använder mig av är framförallt tysk sekundärlitteratur bestående av 

statsvetenskapliga böcker och artiklar i vilka begreppet ostalgie förekommer. I materialet 

betonas olika aspekter av fenomenet och min avsikt är att undersöka och analysera vilka 

synsätt som finns företrädda i litteraturen. Jag använder mig också av artiklar i vilka 

begreppet ostalgie inte förekommer men som ändå är komparativa studier av den politiska 

kulturen i östra och västra Tyskland. I dessa artiklar undersöks nämligen även det som i nyare 

forskningslitteratur betraktas som uttryck för ostalgie. Genom att undersöka tidigare forskning 

och genom egna analyser av populärkultur och vardagsnära erfarenheter av den tyska 

återföreningen avser jag att besvara vad ostalgie är. För att besvara vilka konsekvenser 

förekomsten av ostalgie kan få analyserar jag också tidigare forskning och gör egna tolkningar 

av den tyska återföreningsprocessen. En stor del av uppsatsen handlar således om att knyta an 

till och diskutera den forskningslitteratur som vuxit fram först på senare år, företrädesvis i 

Tyskland. 

  

För att illustrera innehållet i uppsatsen ingår också vissa kvantitativa inslag. De kvantitativa 

inslagen består av statistik över öst- och västtyskars inställningar i olika frågor relaterade till 

ostalgie. Statistiken är dels hämtad ur sekundärlitteraturen och dels från ALLBUS som är en 
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kontinuerlig surveyundersökning i Tyskland.12 Avsikten med de kvantitativa inslagen och 

illustrationerna är att ytterligare åskådliggöra ostalgierelaterade attityder. 

 

Fördelen med att göra en fallstudie som denna är att den kan förmedla djupgående kunskap 

om fenomenet ostalgie. I och med att DDR:s väg till demokrati är så speciell blir 

undersökningens generaliserbarhet och externa validitet låg eftersom det är svårt att göra 

direkta jämförelser med liknande nostalgifenomen i andra postkommunistiska stater.13 

Eftersom liknande fenomen dock har iakttagits i flera postkommunistiska stater skulle det 

icke desto mindre vara intressant att inkludera detta fall som en avvikande analysenhet i en 

större jämförande studie.14  

 

Undersökningen är i huvudsak disponerad i tre delar varav de två första delarna främst avser 

att besvara den första frågan, det vill säga vad ostalgie är. I den första delen, i kapitel 2, 

diskuterar jag vilka de bakomliggande orsakerna till uppkomsten av ostalgie kan vara genom 

att presentera olika förklaringsperspektiv utifrån en genomgång av litteraturen. Därpå följer 

en redogörelse och analys av hur ostalgie yttrar sig i dagens Tyskland. Analysen knyter an till 

de tidigare diskuterade förklaringsperspektiven. Den tredje delen avser att besvara den andra 

frågan, det vill säga vilka konsekvenser ostalgie kan leda till. 

 

                                                
12 ALLBUS, die Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften. 1991 finansierades projektet av 
DFG, die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Därefter är det GESIS, Gesellschaft sozialwissenschaftlicher 
Infrastruktureinrichtungen som finansierar ALLBUS. ALLBUS utförs av ZUMA, Zentrum für Umfragen, 
Methoden und Analysen in Mannheim och ZA, Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung in Köln i samarbete 
med ALLBUS-utskottet. 
13 Denscombe, Martyn, 2000, Forskningshandboken � för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, Lund, Studentlitteratur, s. 251. 
14 Jfr Ekman, Linde 2005, s. 357. 
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2 TEORETISKT RAMVERK 

2.1 Förklaringsperspektiv 

Inledningsvis följer en redogörelse för vilka de bakomliggande orsakerna till ostalgie kan 

vara. Jag har valt ut några representativa forskare som företräder de vanligaste hypoteserna i 

detta sammanhang. Olika forskare tillskriver olika faktorer varierande betydelse. 

Utvärderande forskning om Tysklands återförening och den politiska kulturen i landet 

försöker reda ut varför det råder attitydskillnader mellan öst- och västtyskar. Undersökningar 

visar att öst- och västtyskar betraktar det politiska systemet olika och har olika förväntningar 

på demokratin. Östtyskar är också mer missnöjda med sin livssituation i det återförenade 

Tyskland än västtyskar. Tyskar är inte enade i den bemärkelsen att de har en gemensam 

politisk kultur. Det finns en tydlig öst- västdimension när man mäter medborgarnas attityder. 

Med detta som utgångspunkt undrar man varför det är så. En central frågeställning är hur 

socialisationen i det auktoritära DDR präglar östtyskar idag. Därtill frågar man sig vilken 

betydelse de socioekonomiska svårigheterna efter 1990 haft för östtyskars inställning till den 

politiska gemenskapen och dess funktionssätt.  

 

En del forskare menar att socialisationen i det auktoritära DDR är av avgörande betydelse. 

Östtyskar skulle på grund av socialisation i det ickedemokratiska DDR vara påverkade av den 

östtyska regimens antidemokratiska propaganda. Den utgångspunkten brukar kallas 

�socialisationshypotesen�. Andra forskare ifrågasätter att det är så och menar att östtyskar via 

västtysk tv och radio till viss del socialiserats in i Västtyskland redan under DDR-tiden och att 

den östtyska socialisationen och statens propaganda därför inte varit så effektfull. Vid 

tidpunkten för återföreningen skulle östtyskar, enligt detta synsätt, ha jämfört DDR-regimens 

politiska misslyckanden med Västtysklands politiska och ekonomiska framgångar och därför 

betrakta det västtyska systemet överlägset det östtyska. Det skulle innebära att framväxten av 

en gemensam politisk kultur borde vara oproblematisk.15 Om man tänker så måste östtyskars 

skeptiska attityder gentemot demokratin bero på utvecklingen efter återföreningen. Forskare 

som anser att det är utvecklingen i landet efter återföreningen som är orsaken till östtyskars 

högre grad av missnöje företräder �situationshypotesen�. De åsyftar då framförallt de 

                                                
15 Jfr Fuchs, Dieter, 1999, �The Democratic Culture of Unified Germany� i Norris, Pippa (red.), CriticalCitizens: 
Global Support for Democratic Government, Oxford, New York, Oxford University Press, s. 127-129; Neller, 
Katja, 2006, �Getrennt vereint? Ost-West-Identitäten, Stereotypen und Fremdheitsgefühle nach 15 Jahren 
deutscher Einheit� i Falter, Jürgen W, Oscar W. Gabriel, Hans Rattinger, Harald Schoen (red.), Sind wir ein 
Volk? Ost- und Westdeutschland im Vergleich, München, C. H. Beck, s. 18-19; Ekman, Joakim, 2001, National 
Identity in Divided and Unified Germany: Continuity and Change, Örebro, Universitetsbiblioteket, s. 280. 
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svårigheter och de ojämlika socioekonomiska förhållandena i landet och menar att dessa leder 

till att östtyskar känner sig bortprioriterade och försummade. Företräder man den hypotesen 

menar man att om ojämlikheterna skulle suddas ut och situationen i Östtyskland bli likvärdig 

den i väst, så skulle också östtyskars identifiering med det återförenade Tyskland bli 

starkare.16 

 

Med utgångspunkt i dessa förklaringsperspektiv kan man analysera uppkomsten av ostalgie. 

Det råder emellertid oenighet om vad ostalgie egentligen står för. Om man antar att 

socialisationshypotesen stämmer skulle det innebära att östtyskar som är DDR-nostalgiker är 

det för att de fortfarande har kommunistiska värderingar som en följd av politisk socialisation 

i DDR. Om man istället företräder situationshypotesen är det snarare situationen efter 

återföreningen som till exempel den höga arbetslösheten och de försämrade socioekonomiska 

villkoren som gör östtyskar till DDR-nostalgiker. I DDR var alla garanterade till exempel 

jobb och sjukvård. 

 

2.2 Socialisationshypotesen 

Härnäst kommer jag att presentera hur man tror att socialisationshypotesen skulle kunna vara 

förklaringen till förekomsten av ostalgie. Eftersom människor är mer formbara när de är yngre 

än äldre innebär det att om man socialiseras i ett politiskt system antar man vissa värderingar 

som är svåra att förändra senare i livet. I DDR genomsyrades hela samhället av den marxist-

leninistiska ideologin. Barn kom tidigt i kontakt med den politiska retoriken, både i skolan 

och på fritiden i scoutliknande, partiorganiserade föreningar. Frågan är till vilken grad 

östtyskar har anammat demokratiska värderingar sedan återföreningen och hur de betraktar 

socialism. Om man vill undersöka förekomsten av ostalgie är synen på socialism central. Man 

kan förvänta sig att östtyskars värderingar borde närma sig västtyskars värderingar ju längre 

tid de har levt i det återförenade Tyskland då de socialiseras i ett nytt politiskt system. Detta 

på grund av att återföreningen innebar att det västtyska politiska systemet i princip infördes i 

det östtyska territoriet. Därmed ersattes östtyska institutioner med västtyska. 

Marknadsekonomi efter västtysk modell infördes. Det västtyska rättssystemet kom att 

inkludera det östtyska territoriet.17 Östtyskar har, enligt socialisationshypotesen, fått skolas in 

i den västtyska demokratin efter återföreningen.  

 

                                                
16 Jfr Neller 2006, s. 18-19; Ekman 2001, s. 231-237 
17 Ekman 2001, s. 16. 



 

 

10

Thomas Ahbe och Monika Gibas betonar betydelsen av socialisation i DDR i en artikel om 

den politiska kulturen i det återförenade Tyskland. De menar att en majoritet av östtyskar 

förespråkar en annan typ av demokrati än den i Förbundsrepubliken. Östtyskar är för 

demokrati men endast en tredjedel av dem tycker att demokratin i Tyskland är den bästa 

statsformen.18 Förklaringen ligger i framväxten av två skilda politiska kulturer under kalla 

kriget, menar de. Delning i två stater ledde till att det bildades ideologiska, moraliska och 

mentala skillnader som överensstämde med de politiska och ekonomiska systemen i 

respektive stat.19  

 

Efter kriget startades en omfattande kampanj i DDR för att skapa en arbetar- och bondestat. 

Två omfattande politiska program syftade till att radikalt försämra de ekonomiska och 

politiska möjligheterna för överklassen.20 Exempel på konkreta åtgärder som dessa politiska 

program medförde var att arbetarbarn fick utbildningsprivilegier medan barn till kapitalister 

blev utestängda från högre utbildning. Denna antikapitalistiska propaganda ledde snabbt till 

att befolkningen homogeniserades i riktning mot den eftersträvade arbetar- och bondestaten. 

Genom omfattande marxist-leninistisk propaganda ville SED-regimen att befolkningen skulle 

bli uppriktigt engagerade i uppbyggnaden av ett socialistiskt samhälle. SED-regimen tog 

alltså inte bara makten över politik och ekonomi utan också över kulturen. På sikt ledde det 

till en värdeförskjutning mot vänster i den politiska kulturen.21  

 

Ahbe och Gibas jämför denna omvälvning av den politiska kulturen i DDR med 

Marshallplanens inverkan på den politiska kulturen i Västtyskland. Precis som i DDR fanns 

det i väst en politisk elit bestående av amerikaner och européer som ville skapa en politisk 

kultur som överensstämde med det ekonomiska och politiska systemet. Marshallplanen bör 

alltså betraktas som ett �ambitiöst reklamprojekt�, som skulle resultera i en marknadsvänlig 

mentalitet hos befolkningen, enligt författarna.22 Även i väst blev följden av denna utveckling 

en homogenisering av befolkningen i riktning mot ett borgerligt medelklassamhälle.23 

 

                                                
18 Ahbe, Thomas, Monika Gibas, 2001, �Der Osten in der Berliner Republik� i Aus Politik und Zeitgeschichte, 
Volym 1, häfte 2, s. 9.  
19 Ahbe, Gibas 2001, s. 2. 
20 Ahbe, Gibas 2001, s. 3. Programmen kallades �Programm der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung� 
och �Programm des Aufbaues der Grundlagen der Sozialismus�. 
21 Ahbe, Gibas 2001, s. 3-4. 
22 Ahbe, Gibas 2001, s. 4. 
23 Ahbe, Gibas 2001, s. 5. 
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1990 röstade en majoritet av östtyskarna för en återförening med Västtyskland. När öst- och 

västtyskar återförenades uppfattade de varandra som väldigt annorlunda. De kom inte lika bra 

överens som de hade förväntat sig. Detta ledde, enligt författarna, till stor besvikelse hos både 

öst- och västtyskar. I västtysk media framställdes östtyskar som oförmögna att delta i 

demokratin eftersom de var auktoritetstrogna, osjälvständiga, konservativa och totalt 

okunniga. De jämställdes med västtyskar på 1950-talet.24 I och med denna diagnos fastställde 

västtyskar att östtyskar saknade alla de karaktärsdrag som de själva var så stolta över att 

besitta. Den här synen på östtyskar tycks ha hållit i sig.25 

 

Vidare skriver Ahbe och Gibas att det visade sig att östtyskar också själva märkte att de var 

annorlunda än västtyskar. Endast 20 procent av alla östtyskar identifierar sig som medborgare 

i Förbundsrepubliken Tyskland och 60 procent känner sig specifikt icke-västtyska. Det är i 

detta sammanhang som författarna knyter an till ostalgie. Enligt dem är ostalgie ett uttryck för 

ett behov hos östtyskar att få kommunicera om DDR-tiden och att få erkänna sin DDR-

identitet och sina östspecifika värderingar. I den officiella debatten är det tabubelagt att tala 

om DDR:s goda sidor, menar Ahbe och Gibas. Ostalgie kan betraktas som en kommentar och 

ett komplement till den officiella debatten.26  

 

Sammanfattningsvis menar författarna alltså att socialisation i olika politiska och ekonomiska 

system ledde till framväxten av två skilda politiska kulturer. I öst skedde en värdeförskjutning 

mot vänster. Dessa skillnader kvarstår även i det återförenade Tyskland. Tio år efter 

återföreningen är variabeln �östhärkomst� av stor relevans när man undersöker medborgarnas 

samhällsrelaterade attityder. Detta visar sig tydligt när man tittar på till vilken grad man 

lägger socialt ansvar på staten. Östtyskar är för demokrati men tycker inte att demokratin i 

Förbundsrepubliken är den optimala eftersom staten inte har det sociala ansvar som de skulle 

önska.27 Som ett exempel på att östtyskar skulle önska en stat som tar större socialt ansvar för 

sina medborgare illustrerar figur 1 hur stor del av befolkningen som instämmer med följande 

påstående: Staten måste se till att man har en god inkomst även vid sjukdom, social nöd, 

arbetslöshet och vid ålderdom. 

  

                                                
24 Ahbe, Gibas 2001, s. 7. 
25 Ahbe, Gibas 2001, s. 8. 
26 Ahbe, Gibas 2001, s. 8. 
27 Ahbe, Gibas 2001, s. 9. 
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Figur 1: Stat: Försörja vid social nöd och arbetslöshet (2004) 

 
Källa: ALLBUS 2004. �Antal som instämmer� är summan av respondenter som svarat 
�instämmer helt� och �instämmer delvis� på en skala från 1 (instämmer helt) till 4 
(instämmer inte alls).  
 

2004 ansåg 92,1 procent av östtyskarna att det var statens roll att se till att man har det bra när 

man inte längre är kapabel att försörja sig själv. Bland västtyskar är siffran också hög men den 

är märkbart lägre än bland östtyskar (82,7 procent). 

 

Ahbe och Gibas argumentation leder fram till att socialisationshypotesen stämmer så till vida 

att den har en avgörande betydelse för att östtysk politisk kultur skiljer sig från västtysk på 

grund av socialisation i olika politiska och ekonomiska system. Ostalgie och behovet av att få 

uttrycka sin östspecifika identitet är dock delvis ett situationsrelaterat fenomen. Detta 

eftersom orsaken till dess förekomst är den nedvärderande synen på östtyskar och DDR i den 

officiella debatten, enligt deras resonemang. Ostalgie skulle dock aldrig ha uppstått om det 

inte vore för framväxten av en östtysk politisk kultur som lever kvar i det återförenade 

Tyskland. Med det synsättet är det delvis ett socialisationsrelaterat fenomen.  

 

Dieter Fuchs är en annan forskare som kan placeras in under socialisationshypotesen. Precis 

som Ahbe och Gibas anser Fuchs att östtyskars socialisation i DDR leder till att de har en 

annan syn på demokrati än västtyskar. I öst ger effekterna av socialisation i ett socialistiskt 
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samhälle en annan syn på vad demokrati innebär. Detta är, enligt Fuchs, förklaringen till 

varför östtyskar intar en mer skeptisk hållning till det politiska systemet i det återförenade 

Tyskland. Fuchs förklarar detta med att socialisation i det auktoritära, socialistiska DDR har 

lett till att östtyskar föredrar en annan typ av demokrati än västtyskar.28 För att illustrera det 

ställer han upp olika normativa demokratimodeller. Västtyskland och det återförenade 

Tyskland klassificerar han som demokratier av socialliberal typ. En socialliberal demokrati är 

en välfärdsstat som förutom att garantera demokratiska fri- och rättigheter också inkluderar 

vissa sociala rättigheter.29 I en socialliberal demokrati är statens roll stor vilket innebär att 

höga skatter tas ut för att kunna bekosta ett välfärdssamhälle. Beskattningen är också ett 

medel för att jämna ut inkomstskillnader. Detta är att jämföra med demokratin i till exempel 

USA och England som Fuchs klassificerar som liberala demokratier där fokus i första hand 

ligger på de demokratiska fri- och rättigheterna snarare än jämlikhet. I dessa demokratier är 

skattesatsen lägre och statens ansvar för välfärd lågt.30  

 

Östtyskland var ett socialistiskt samhälle med planekonomi där statens roll var allomfattande. 

Fuchs menar att socialisationen i det samhället har lett till att östtyskar föredrar en så kallad 

socialistisk demokratityp. I en socialistisk demokrati är statens roll ännu större än i en 

socialliberal demokrati. Utöver de politiska fri- och rättigheterna och vissa sociala rättigheter 

som medborgarna i en socialliberal demokrati garanteras, bör statens roll i en socialistisk 

demokrati vara att aktivt motarbeta sociala ojämlikheter och förse alla medborgare med 

sociala tryggheter.31 Eftersom demokratin i Tyskland är av socialliberal modell är det starkare 

missnöjet i öst förståeligt, enligt Fuchs argumentation.  

 

Fuchs nämner inte ostalgie specifikt men han undersöker empiriskt hur östtyskar betraktar 

socialism. En majoritet av östtyskar tror inte att DDR:s sammanbrott berodde på socialismens 

brister utan tror snarare att orsaken till kollapsen var att de politiska aktörerna misslyckades. 

För östtyskar innebär socialism snarare det som Fuchs kallar för socialistisk demokrati. I 

undersökningar har det visat sig att en majoritet av östtyskar förknippar socialism med sociala 

rättigheter, rätten till arbete och förskoleplats. En majoritet tycker också att yttrandefrihet och 

fria och hemliga val är förenligt med socialism. På frågan om huruvida man tycker att 

                                                
28 Fuchs 1999, s. 124. 
29 Fuchs 1999, s. 126. 
30 Jfr O�Neil, Patrick, 2004, Essentials of Comparative Politics, New York, London, W.W. Norton & Co., s. 
184-185. 
31 Fuchs 1999, s. 126. 
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socialism är en bra idé som bara genomfördes dåligt svarar öst- och västtyskar väldigt olika. 

Här blir det tydligt att östtyskar är mycket positivare till socialism än västtyskar.32 Figur 2 

illustrerar hur öst- och västtyskar instämmer med påståendet: �Socialism är i grund och botten 

en bra idé som bara genomfördes dåligt�.  

 

Figur 2: Socialism: Bra idé, dåligt genomförd (1991-2000) 

 
Källor: ALLBUS 1991, 1992, 1994, 1998 och 2000. �Antal som instämmer� är summan av 
respondenter som svarat �instämmer helt� och �instämmer delvis� på en skala från 1 
(instämmer helt) till 4 (instämmer inte alls).  
 

77,4 procent av östtyskarna ställde sig år 2000 positiva till socialismen som idé vilket är en 

markant större andel än västtyskarna (51,6 procent). När man betänker att öst- och västtyskar 

tolkar begreppet socialism olika innebär det emellertid att socialism för östtyskar inte anses 

vara oförenligt med demokrati.  

 

2.3 Situationshypotesen 

Sedan återföreningen är det mycket som har förändrats i öst. När statligt ägda fabriker och 

verksamheter privatiserades blev bristerna med planekonomin uppenbara. Alla östtyskar hade 

varit sysselsatta i DDR � även kvinnorna. När inte längre staten reglerade marknaden utan 

                                                
32 Fuchs 1999, s. 132-134. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1991 1992 1994 1998 2000

A
nt

al
 so

m
 in

st
äm

m
er

 (%
) 

Väst

Öst



 

 

15

efterfrågan på marknaden fick bli avgörande istället så var efterfrågan på östtyska produkter 

för låg. Industrin var dessutom mycket omodernare än i väst. Det var stor skillnad och östtysk 

industri klarade inte konkurrensen. Industrier och fabriker fick lägga ner och detta har lett till 

att arbetslösheten i september 2006 i öst är 16,4 procent.33 Denna siffra är nästan dubbelt så 

hög i öst som i väst där arbetslösheten samma månad var 8,5 procent.34 Vid återföreningen 

som röstades igenom av en majoritet av den östtyska befolkningen var förhoppningarna om 

framtiden stora. Man kan tänka sig att besvikelsen på situationen i det återförenade landet är 

den bakomliggande orsaken till östtyskars skepticism mot det politiska systemet i 

Förbundsrepubliken Tyskland. Forskare som betonar betydelsen av situationen i landet efter 

1990 företräder situationshypotesen.  

 

Detlef Pollack konstaterar, precis som Fuchs, Ahbe och Gibas, att östtyskar är mindre nöjda 

med demokratin än västtyskar. Han betonar dock att det är med hur demokratin fungerar som 

de är missnöjda och inte med demokratins grundläggande principer. För att pröva effekterna 

av socialisation i DDR undersöker han hur östtyskar ser på socialism. Precis som med 

demokratin så är östtyskar positivt inställda till socialismens principer men missnöjda med 

hur socialismen gestaltades i verkligheten. Därför, menar Pollack, är det fel att anta att 

socialisation i det socialistiska DDR skulle vara förklaringen till östtyskars skepticism till 

demokrati. Detta illustrerar han med siffror som visar att endast 22 procent av östtyskarna 

anser att socialiststyre är bra jämfört med 92 procent som anser att demokrati är bra.35  

 

Enligt Pollack kan den personliga ekonomin också ha betydelse för människors syn på 

demokratins funktionssätt. Levnadsstandarden för östtyskar har förbättrats avsevärt men det 

största problemet är den massarbetslöshet som drabbat östtyskar sedan återföreningen, menar 

Pollack. En annan möjlig förklaringsfaktor kan vara att det sägs att östtyskar betraktas som 

andraklassmedborgare.36 Som jag nämnt tidigare menar Ahbe och Gibas att östtyskar 

nedvärderas av västtyskar i den offentliga debatten. Pollack menar att det påståendet är 

överdrivet. Detta brukar mätas genom att östtyskar får frågan om de tror att de kommer att 

förbli andraklassmedborgare i längden. När man ställer den frågan konstaterar man i 

                                                
33 Arbeitslosenquote Neue Länder und Berlin-Ost, Statistisches Bundesamt Deutschland, 
http://www.destatis.de/indicators/d/arb230ad.htm (2006-10-31). 
34 Arbeitslosenquote Früheres Bundesgebiet, Statistisches Bundesamt Deutschland, 
http://www.destatis.de/indicators/d/arb220ad.htm (2006-10-31). 
35 Pollack, Detlef, 2004, �Support for Democracy in Eastern and Western Germany: an Attempt to Explain the 
Differences� i Archives européennes de sociologie, volym 45, häfte 2, s. 261. 
36 Pollack 2004, s. 262-263. 
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formuleringen att östtyskar är andraklassmedborgare, påpekar Pollack. 70-80 procent av 

östtyskar svarar ja på den frågan. Om man istället omformulerar frågan så att den mäter om de 

själva anser sig vara andraklassmedborgare så instämmer bara 24 procent. Därför kan det vara 

förhastat att påstå att östtyskar inte känner sig socialt accepterade.37  

 

En majoritet av östtyskar tycker inte att levnadsförhållandena i landet är jämlika. Det tycker 

däremot västtyskar. I och med att levnadsstandarden har ökat i öst har dock även antalet 

östtyskar som tycker att levnadsförhållandena är ojämlika minskat. När det gäller landets 

ekonomi uppfattar västtyskar i högre grad än östtyskar den som god vilket beror på de 

finansiella svårigheterna i öst, menar Pollack. Men den privata ekonomin anser såväl öst- som 

västtyskar vara bra.38 Den variabel som visar det tydligaste sambandet med tillfredsställelse 

med demokrati är, enligt Pollacks regressionsanalys, huruvida östtyskar anser att 

livssituationen har förbättrats sedan 1989, det vill säga den subjektiva uppfattningen snarare 

än den objektiva situationen.39 Pollack betecknar inte detta som ostalgie men andra forskare 

använder just detta som en indikator på DDR-nostalgi. Detta eftersom det beskriver att man 

upplevde att levnadsstandarden var bättre innan återföreningen under DDR-tiden.40 Det är i 

första hand de som tycker att levnadsförhållanden har försämrats som är missnöjda med 

demokratin. Andra variabler som rör synen på socialism eller om de upplevt arbetslöshet har 

inget inflytande alls på tillfredsställelsen med demokratin, enligt Pollacks analys. Den 

subjektiva uppfattningen är alltså viktigare som till exempel hur östtyskar anser sig bli 

behandlade i det återförenade Tyskland, om de blir behandlade som andraklassmedborgare 

eller får erkännande för sin östtyska identitet och huruvida de anser att samhället är jämlikt. 

Framförallt har uppfattningen av den personliga ekonomin betydelse för tillfredsställelsen 

med demokratin. Pollack menar alltså att den subjektiva uppfattningen av det politiska och 

ekonomiska systemets funktionssätt har en avgörande betydelse för huruvida individer är 

nöjda med demokratin.41 

 

Sedan återföreningen har enorma summor pengar östs in i Östtyskland från Västtyskland för 

att modernisera och förbättra infrastrukturen. Man beräknar att det västtyska finansiella stödet 
                                                
37 Pollack 2004, s. 264. 
38 Pollack 2004, s. 265-266. 
39 Pollack 2004, s. 267-268. 
40 Jfr Völkl, Kerstin, 2006, �Überwiegt die Verdrossenheit oder die Unterstützung? Die Einstellungen der West- 
und Ostdeutschen zur Demokratie, zu politischen Institutionen und Politikern� i Falter, Jürgen W, Oscar W. 
Gabriel, Hans Rattinger, Harald Schoen (red.), Sind wir ein Volk? Ost- und Westdeutschland im Vergleich, 
München, C. H. Beck, s. 80. 
41 Pollack 2004, s. 267-268. 
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uppgått till cirka 1250 miljarder euro sammanlagt sedan återföreningen.42 Ett exempel på hur 

moderniseringen av Östtyskland finansieras är den så kallade solidaritetsskatten (der 

Solidaritätszuschlag) som är en extra inkomstskatt som åläggs alla tyskar sedan 

återföreningen. Idag ligger den på 5,5 procent.43 Östtyskland är fortfarande beroende av detta 

ekonomiska stöd och skillnaderna i ekonomiska förutsättningar mellan öst och väst ökar. 

Östtyskars levnadsförhållanden har förbättrats tack vare västtyska pengar. Detta gör att 

östtyskar inte har något att själva vara stolta över, menar Pollack. Så länge de inte har det kan 

de inte identifiera sig med det politiska systemet i landet. Enligt Pollack är det inte så konstigt 

att östtyskar därför omvärderar DDR-regimen och ser nackdelar med det politiska systemet i 

det återförenade Tyskland. Pollack betonar att det finns ett behov att idealisera livet i DDR 

och leta efter dåliga aspekter i det nya systemet för att inte förlora sitt självförtroende.44 

Pollack kallar inte heller detta specifikt för ostalgie, men viljan att se det positiva i DDR-

regimen är vad andra forskare skulle beteckna som uttryck för ostalgie. Hans resonemang 

skiljer sig dock från det som Ahbe och Gibas lägger fram. De betonar vikten av hur östtyskar 

framställs i den offentliga debatten som en orsak medan Pollack menar att det är överdrivet. 

Pollack betonar snarare att det är hur östtyskar uppfattar sig själva och sin egen roll i 

återföreningsprocessen som har betydelse. Såväl Ahbe och Gibas som Pollack ser behovet av 

att erkänna DDR:s goda aspekter som en försvarsreaktion som dock uppkommer av olika 

anledningar.  

 

Ytterligare en forskare som specifikt analyserar ostalgie och som betonar betydelsen av 

situationen efter återföreningen är Dominic Boyer. Boyer menar i en artikel att ostalgie inte är 

ett symptom på östtyskars vilja att återinföra kommuniststyret i DDR, som en del forskare 

hävdat.45 Det är inte i första hand ett fenomen relaterat till det östtyska förflutna, enligt Boyer. 

Ostalgie borde istället analyseras utifrån de nutida svårigheter som östtyskar står inför.46 

 

Boyer diskuterar betydelsen av nazitiden. Han analyserar själva betydelsen av nostalgi och 

menar att det kan definieras som en vilja att återvända hem till nationen. De grekiska orden 

�nostos� och �algos� betyder hemkomst och sorg. Själva ordet nostalgi myntades 1688 av en 
                                                
42 �Das Ende der Illusion� i Ost-Subventionen, Spiegel Digital, 
http://service.spiegel.de/digas/servlet/dossieransicht/S7006468 (2006-12-15). 
43 Solidaritätszuschlaggesetz 1995, Bundesministerium der Justiz, 
http://bundesrecht.juris.de/solzg_1995/__4.html (2006-12-15). 
44 Pollack 2004, s. 269-272. 
45 Boyer, Dominic, 2006, �Ostalgie and the Politics of the Future in Eastern Germany� i Public Culture, volym 
18, häfte 2, s. 2; Jfr till exempel Ekman, Linde 2005, s 355.  
46 Boyer 2006, s. 2. 
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tysk student vid namn Hofer i ett sammanhang när han åsyftade hemlängtan. Hofer menade 

att nostalgi var något som soldater eller studenter, som han själv, som befann sig utomlands 

kunde känna.47 Eftersom nostalgi, enligt den här definitionen, innebär ett slags hemlängtan till 

nationen, blir det på grund av nazitiden inte helt okomplicerat att vara nostalgiker i Tyskland. 

�Tyskhet� är för många människor i världen förknippat med nazitiden. Det finns något som 

kallas �die deutsche Krankheit� vilket brukar associeras med aggression och intolerans.48 Man 

brukar också tala om �Vergangenheitsbelastung� det vill säga bördan av det förflutna, vilken 

är en börda som även unga människor åläggs.49 Delningen av Tyskland efter andra 

världskriget gjorde att tyskar kunde slippa undan denna tyskhet genom att hävda att de mer 

tyska tyskarna befann sig i den andra tyska staten. Efter kriget var inte längre juden fienden. 

För västtyskar blev den nya fienden istället kommunisten och bolsjeviken och för östtyskar 

var det kapitalisten och nazisten på den andra sidan. För båda tyska staterna representerade 

det andra Tyskland det nationella förflutna och det egna Tyskland stod för framtiden.50  

 

Efter återföreningen kunde tyskar inte längre lägga bördan av det förflutna på det andra 

Tyskland. Detta har skapat ett behov hos tyskar att utforska och beskriva skillnaderna mellan 

öst- och västtyskar. Påståenden om de stora skillnaderna mellan öst- och västtyskar ifrågasätts 

för lite, menar Boyer.51 Både väst- och östtyskar har ett behov av att stereotypisera den andre 

tysken och tillskriva denne negativa egenskaper. Han påpekar att det råder en västtysk 

dominans i media vilket gör att i det i första hand är Östtyskland som framställs som �det 

andra Tyskland� där man återfinner den auktoritära tyskheten.52 

 

Enligt författaren är ostalgie inte nostalgi i den bemärkelsen att man vill återvända till den 

nationen som var. Östtyskar funderar både på den forna DDR-tiden och på framtiden och 

föreställer sig hur livet skulle se ut utan de utmaningar och svårigheter som tiden efter 

återföreningen fört med sig. Många östtyskar, särskilt de äldre generationerna, känner också 

viss sorg över att DDR inte längre finns. Boyer menar att det dock är ett uttryck för den 

förlorade socialistiska utopin som de hoppats på och inte en sorg över att själva DDR inte 

längre existerar. Han diskuterar också det som idag allmänt betraktas som den synligaste 

yttrandeformen av ostalgie, nämligen produkter som produceras för att påminna om DDR. 
                                                
47 Boyer 2006, s. 5-8. 
48 Boyer 2006, s. 12. 
49 Boyer 2006, s. 12. 
50 Boyer 2006, s. 13-14. 
51 Boyer 2006, s. 15-16. 
52 Boyer 2006, s. 17. 
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Exempel på sådana är souvenirer med östtyska symboler eller östtysk mat som börjat 

nyproduceras. De så kallade kultprodukterna som produceras har inget att göra med äkta 

nostalgi, enligt Boyer. Istället tycker han att ostalgie bör betraktas som ett svar på den 

västtyska mediala framställningen av DDR och den omfattande kampanj som raderat alla 

synliga DDR-symboler.53 Han menar att den västtyska synen på DDR är att i princip allt var 

sämre där. Ostalgie är ett sätt att uttrycka att allt faktiskt inte var dåligt.54 Boyer avslutar sin 

artikel med att hävda att det vore mycket bättre att istället problematisera westalgie. Detta 

eftersom det är västtyskars behov av att framställa östtyskar som bärare av �die deutsche 

Krankheit� som skapar denna nedvärderande syn på DDR som dominerar i media. Ostalgie är 

bara en försvarsreaktion som yttrar sig i försäljningen av DDR-produkter, enligt Boyer. 

Westalgie är ett uttryck för sorg och en längtan tillbaka till tider då den mer tyska �tyskheten� 

fanns i det andra Tyskland.55 

 

Ännu en forskare som finner förklaringen till uppkomsten av ostalgie främst i utvecklingen 

efter återföreningen är Wolfgang Herles. Herles menar att själva återföreningsprocessen 

misslyckande inte har debatterats tillräckligt. Det som framförallt borde ha diskuterats mer vid 

återföreningen är varför planekonomin i DDR misslyckades. Enligt Herles tog politiker och 

media för givet att DDR-regimens sammanbrott talade för sig själv och inte behövde 

analyseras och förklaras. Därför, menar Herles, utvärderar DDR-nostalgiker det nuvarande 

kapitalistiska systemet utifrån att de har socialistisk planekonomi som ideal.56 Här är det 

intressant att betänka att en majoritet av östtyskar inte tror att DDR:s sammanbrott berodde på 

socialismens brister utan snarare på de politiska aktörernas misslyckande.57 Enligt Herles 

saknar östtyskar känslan av att tillhöra ett kollektiv och därför är de missnöjda med det 

politiska systemet och marknadsekonomin i BRD eftersom den inte förser dem med den 

trygghet och gemenskap som de anser att de hade i DDR. Saknaden av att tillhöra ett kollektiv 

blir större ju längre tid som går efter återföreningen. Samtidigt försvinner känslan av att ha 

blivit bedragen och förd bakom ljuset av staten.58 Endast 30 procent av östtyskarna kommer 

ihåg �misstänksamhet, angiveri och omyndighetsförklarande�.59 Herles menar att östtyskar 

saknar att staten ansvarade för allt. 89 procent av östtyskarna anser att planekonomin 

                                                
53 Boyer 2006, s. 18. 
54 Boyer 2006, s. 25.  
55 Boyer 2006, s. 29-30. 
56 Herles, Wolfgang, 2004, Wir sind kein Volk, München, Piper Verlag GmbH, s. 40-41. 
57 Fuchs 2004, s. 124. 
58 Herles 2005, s 37-38. 
59 Herles 2005, s 38. 
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garanterade att alla var socialt jämlika.60 Det här är även Fuchs inne på när han menar att 

östtyskar föredrar en annan typ av demokrati, det vill säga en �socialistisk demokrati�. 

Ostalgie är, enligt Herles, ett uttryck för östtyskars missnöje med utvecklingen efter 

återföreningen. Han menar alltså att anledningen till att de är missnöjda är att socialismens 

och planekonomins misslyckande inte debatterats tillräckligt mycket. Detta orsakar i sin tur 

att de har förväntningar på systemets funktionssätt som inte motsvaras av verkligheten.  

 

2.4 Sammanfattande reflektioner kring förklaringsperspektiven 

Vad är då ostalgie? Att anta att antingen enbart socialisation i DDR eller enbart situation i det 

återförenade Tyskland förklarar uppkomsten av ostalgie vore olyckligt eftersom man då lätt 

försummar viktiga förklaringsaspekter. I och med den omfattande politiska propagandan och 

den socialistiska ideologins genomträngande karaktär i det östtyska samhället blir det svårt att 

bortse från effekterna av socialisation när man analyserar ostalgie. Man kan anta att 

socialisation ger människan en värdegrund utifrån vilken hon tolkar sin situation. När jag 

beaktar ovanstående författares argumentationer föreställer jag mig sammanfattningsvis 

följande bakgrund till uppkomsten av ostalgie: Delningen av Tyskland ledde till framväxten 

av två olika politiska kulturer. Östtyskar betonar mer egalitära värden än västtyskar. För 

östtyskar är social jämlikhet viktigare än för västtyskar. Östtyskar värderar inte frihet lika 

högt som västtyskar. Öst- och västtyskar har olika syn på demokratin och olika förväntningar 

på dess funktionssätt. Medan östtyskar önskar en demokrati i vilken staten bär ett stort ansvar 

för social jämlikhet och rättvisa föredrar västtyskar en stat med mindre ansvar på dessa 

områden. För västtyskar är individuell frihet viktigare än att alla ska vara jämlika. Man kan 

uttrycka sig som Fuchs och säga att östtyskar föredrar en annan typ av demokrati än den som 

man har idag i det återförenade Tyskland. Fuchs kallar den för den socialistiska 

demokratitypen och menar att den är att jämställa med hur östtyskar uppfattar socialism. För 

östtyskar är socialism förenligt med demokratiska fri- och rättigheter. Herles är inne på 

samma spår när han menar att östtyskars förväntningar på det ekonomiska systemet inte 

överensstämmer med verkligheten eftersom deras ideal är planekonomi. Med hans 

argumentation hade ostalgie kunnat undvikas om orsakerna till det socialistiska systemets 

misslyckande hade analyserats och retts ut ordentligt.  

 

                                                
60 Herles 2005, s 38. 
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Ahbe och Gibas beskriver utförligt i sin artikel hur två olika politiska kulturer växte fram 

under de åren Tyskland var delat. Fuchs beskriver hur öst- och västtyskar ser på demokrati. 

Utan att förkasta dessa teorier bör man också uppmärksamma situationen som uppstått efter 

återföreningen och hur den kan ha bidragit till uppkomsten av ostalgie. Pollack menar att 

östtyskar värderar demokratin efter hur de upplever att den fungerar. Eftersom östtyskar inte 

är tillräckligt delaktiga i utvecklingen av öst får de ingenting att vara stolta över. På grund av 

det tycker Pollack att det är förståeligt att de omvärderar DDR-regimen och ser nackdelar med 

det politiska systemet i det återförenade Tyskland. Han hänvisar inte till detta som ostalgie 

men eftersom det beskriver behovet att få erkänna det som var positivt i DDR-regimen, 

handlar det i viss mån om samma fenomen som Boyer, Ahbe och Gibas beskriver. Ahbe och 

Gibas ser ostalgie som ett uttryck för östtyskars behov av att få vara specifikt �östtyska� och 

få erkänna DDR:s goda sidor. Ostalgie är, enligt dem, ett resultat av att den östtyska politiska 

kulturen nedvärderas i den officiella debatten. Boyer diskuterar också den nedvärderande 

synen på östtyskar som dominerar i media. Han betonar dock betydelsen av västtyskars behov 

att undslippa den så kallade �deutsche Krankheit�. Det skulle vara anledningen till att 

östtyskar framställs som de gör. Förklaringen till uppkomsten av ostalgie är uppenbarligen 

mångfacetterad och för att kunna förstå vad ostalgie är bör man nog se till så väl effekterna av 

socialisation som situationen och utvecklingen efter återföreningen. Ovannämnda forskare 

lägger tonvikten på olika aspekter men för att bäst förstå fenomenet bör man beakta både 

människors bakgrund och deras nutida situation.  
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3 HUR OSTALGIE KOMMER TILL UTTRYCK 

Efter att ha redogjort för vilka bakomliggande orsaker som skulle kunna tänkas framkalla 

ostalgie kommer jag närmast att redovisa och analysera hur ostalgie yttrar sig mer konkret. 

Det finns otaliga synliga yttrandeformer för ostalgie. Produkter som minner om forna DDR-

tider säljer som aldrig förr. På typiska turiststråk i Berlin som till exempel kring Checkpoint 

Charlie kan man inhandla t-shirtar eller andra souvenirer med DDR-tryck.61 Det är emellertid 

inte bara turister som konsumerar dessa ostalgieprodukter. Populärast är de bland östtyskarna 

själva. Östtyskar bär t-shirtar med till exempel �das Ampelmännchen�, det vill säga 

trafikljusgubben, eller texten �born in the GDR�. Jag frågade en ung man som vuxit upp i 

DDR varför han gick klädd i en t-shirt med �das Ampelmännchen�. Idag studerar han i 

västtyska Hamburg. Han svarade att han tyckte det var roligt att ha en sådan t-shirt som visar 

att han är östtysk. Förmodligen skulle han inte ha haft på sig t-shirten hemma i öst, trodde 

han. Det är intressant att behovet, som Ahbe och Gibas beskriver, av att vara specifikt östtysk 

verkar förstärkas när östtyskar befinner sig bland västtyskar. När jag närmare frågar samme 

man om hur han ser tillbaka på sin barndom och hur hans familj ser på DDR-tiden så är han 

snabb med att börja försvara det som var bra och till och med bättre i DDR än i det 

återförenade Tyskland. Hans utgångspunkt är dock att demokratin i Tyskland är bättre över 

lag och han försvarar bara vissa aspekter av DDR för att säga att allt faktiskt inte var dåligt i 

DDR. Detta exempel illustrerar det som Boyer, Ahbe och Gibas framhäver, det vill säga att 

ostalgie uppkommer som något slags försvarsreaktion på västs nedvärderande syn på DDR.  

 

Andra yttrandeformer för ostalgie är underhållningsprogram med DDR-tema i tv som har 

blivit populära. Exempel på sådana är frågesporter om DDR eller familjeprogram där kända 

personligheter som konståkerskan Katarina Witt från DDR medverkar. I sådana program är 

nostalgifaktorn hög och det skojas om den �gamla goda tiden�. I Wir sind kein Volk menar 

författaren Wolfgang Herles att ostalgieshower i tv framställer DDR som en harmlös 

reklamfilm för olika DDR-produkter. Herles menar att sådana shower förmedlar en känsla av 

gemenskap och värme som östtyskar anser att de hade i DDR och som de saknar i det 

återförenade Tyskland.62 Uteställen i Östtyskland anordnar ostalgiefester med östtysk musik 

                                                
61 Checkpoint Charlie är en av de mest kända turistattraktionerna i Berlin idag. Detta för att Checkpoint Charlie 
var en välkänd gränsövergång mellan Öst- och Västberlin.  
62 Herles 2004, s. 39.  
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och om man kommer klädd i FDJ-skjorta kommer man in gratis.63 Det finns också 

ostalgieföreningar och speciella webbforum på Internet för DDR-nostalgiker. Den primitiva 

pappbilen Trabant som östtyskar fick vänta minst 10 år på att få dyker upp som taxibil i 

Berlin. Det förekommer till och med att speciella trabantrallyn anordnas.64 Musiksamlingar 

med DDR-musik och gamla östtyska filmer har åter blivit populära. Östtyska kokböcker är en 

omtyckt present och viss östtysk mat har till och med börjat nyproduceras. Ett exempel på 

östtysk mat som börjat nyproduceras är kaffesorten Rondo. När tillverkaren i Magdeburg 

började producera kaffesorten igen 1998 blev det en oväntad framgång. Rondokaffe är idag 

den tredje mest sålda kaffesorten i Östtyskland. Intressant är att östtyskt kaffe ansågs vara 

sämre än västtyskt under DDR-tiden. Det populära västtyska kaffet smugglades in i DDR och 

man tror att ungefär en tredjedel av allt kaffe som dracks i DDR var från Västtyskland. Trots 

det blev nyproduktionen av det östtyska kaffet en succé i Östtyskland.65 Därtill finns det 

speciella ostalgietidningar, till exempel veckotidningen SUPERillu som handlar om både 

östtysk dåtid och nutid.66 Nyheter kommenteras i denna tidning ur ett östtyskt perspektiv.   

 

Wolfgang Beckers film Good Bye Lenin! från 2003 och Leander Haußmanns film 

Sonnenallee från 1999 var stora biosuccéer.67 Good Bye Lenin! har till och med åtnjutit stor 

popularitet utomlands. Båda filmerna handlar om den svunna DDR-tiden. I Good Bye Lenin! 

vaknar en kvinna upp efter att ha legat i koma och därmed missat murens fall. Hennes barn får 

veta av läkaren att hon är mycket svag och att de bör vara varsamma mot henne. Eftersom hon 

är en övertygad socialist förmodar de att hon inte skulle ta beskedet om murens fall väl. För 

att inte riskera hennes hälsotillstånd beslutar de att låtsas som att DDR fortfarande existerar. 

Därpå följer många komiska scener som visar hur de återskapar DDR kring den sängliggande 

kvinnan. Bland annat letar sonen febrilt efter gamla östtyska matförpackningar för att kunna 

fylla dem med den nya västtyska maten. Med hjälp av en vän återskapar de med enkla medel 

det östtyska nyhetsprogrammet Aktuelle Kamera. Intressant är att DDR framställs som ganska 

primitivt med tanke på hur lätt det verkar vara att återskapa östtyska produkter.  

                                                
63 Presse, Ostalgie-Party, http://www.ostalgieparty.de/ (2007-01-12). FDJ (Freie Deutsche Jugend) var den enda 
tillåtna ungdomsorganisationen i DDR i vilken ungdomar uppfostrades att bli trogna och aktiva marxist-
leninister. För barn fanns JP (Junge Pionere). 
64 Krüger, Thomas, 2003, Überwindung der deutschen Teilung. Noch eine Aufgabe der politischen Bildung?, 
Bundeszentrale für politische Bildung, http://www.bpb.de/presse (2006-11-04). 
65 Woderich, Rudolf, 1999, Ostdeutsche Identitäten zwischen symbolischer Konstruktion und lebensweltlichem 
Eigensinn,Brandenburg-Berliner Institut für sozialwissenschaftliche Studien e.V, http://www.biss-
online.de/reihen/woderich.htm (2006-11-04). 
66 SUPERillu, Berlin, Hubert Burda Media. 
67 Good Bye Lenin!, 2003, Wolfgang Becker; Sonnenallee, 1999, Leander Haußmann.  
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Boyer har kommenterat just denna film och enligt honom blir återuppbyggnaden av DDR 

hemma i vardagsrummet ett sätt för personerna i filmen att bearbeta sitt förflutna. Först 

återskapar de staten och sedan kan de plocka isär den igen för att en gång för alla lämna DDR 

bakom sig och omfamna den nya och bättre västtyska staten.68 Detta kan tolkas som ett 

exempel på hur västtysk media framställer DDR och östtyskar på ett nedvärderande sätt 

eftersom filmen är producerad av en västtysk. Varför östtyskar tycker om filmen kan bland 

annat vara för att den, trots sin nedvärderande underton, med sina östtyska symboler väcker 

gamla minnen och framkallar nostalgi. Boyer menar att eftersom östtyska symboler raderats 

och ersatts med västtyska är ostalgie ett slags försvarsreaktion.69 Med det synsättet blir det 

naturligt att en film som Good Bye Lenin! går hem även hos östtyskar då den är fylld till 

bredden med synliga DDR-symboler.  

 

Det finns också ett annat budskap som kommer till uttryck i filmen. Sonen får en chans att 

återskapa ett DDR som han hade föredragit. När hans mor blivit piggare och lyckas ta sig ur 

sängen och ut ur huset stöter hon på sina nya grannar som flyttar in från Västtyskland. Istället 

för att då tala om sanningen för sin mor säger sonen att DDR-regimen har öppnat sina gränser 

för att ta emot emigrerande västtyskar. I den påhittade versionen har DDR blivit ett mycket 

öppnare land och många västtyskar har insett att DDR är mycket bättre än BRD. De 

emigrerande västtyskarna har förstått att konsumtion inte är allt som räknas här i världen. De 

vill vara delaktiga i det östtyska kollektivet istället. Efter att moderns hälsotillstånd plötsligt 

förvärras igen avlider hon. Sonen känner då tillfredsställelse över att hon i alla fall fick 

uppleva de förbättringar av regimen som han själv hade önskat. Här har filmskaparna fångat 

något som uttrycker vad många östtyskar känner. Boyer påpekar att många östtyskar är ledsna 

över att DDR inte längre existerar men att det i själva verket är en sorg över den förlorade 

socialistiska utopin, snarare än hur DDR verkligen var.70 Det är precis så som sonen i filmen 

känner. Det andra budskapet jag syftar på är alltså att varken sonen eller hans mor var nöjda 

med allt i DDR, men socialismen som idé och utopi tilltalade dem. Herles skriver att östtyskar 

saknar känslan av att tillhöra ett kollektiv och den trygghet och gemenskap som de upplevde 

att de hade i DDR. Detta samtidigt som de negativa minnena av angiveriverksamhet och 

liknande försvinner. Precis detta uttrycker sonen i sin påhittade förklaring till utvecklingen när 

                                                
68 Boyer 2006, s. 25. 
69 Boyer 2006, s. 18. 
70 Boyer 2006, s. 18. 
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han ljuger för sin mor om att västtyskar emigrerar till öst för att få bli en del av den östtyska 

gemenskapen. I sin utopi får han kombinera det som han tyckte om i DDR med den öppenhet 

och frihet som han saknade. 

  

En annan ostalgiefilm är filmen Sonnenallee som utspelar sig i DDR under 1970-talet. 

Handlingen kretsar kring några ungdomar, det vill säga den generation som föddes och växte 

upp i DDR. Det är å ena sidan en berättelse om ungdomskärlek och å andra sidan en berättelse 

om hur det var att vara tonåring i en stat där det inte är helt okomplicerat att lyssna på 

kontroversiell rockmusik. En film som gestaltar livet i DDR kan aldrig vara opolitisk eftersom 

Stasi, gränsvakter och partiet fanns både i bak- och förgrunden i vardagen.71 Det är något 

tragikomiskt med filmer som Good Bye Lenin! och Sonnenallee. Pinsamheter, fadäser och 

tonårsbus lockar till skratt. Samtidigt väcks obehag när man påminns om att statens 

toleransnivå för tonåringars olydnad inte var hög. I en scen i Sonnenallee blir det strömavbrott 

och kaos utbryter vid muren. En av pojkarna befinner sig olyckligtvis i närheten av muren. 

Gömd under jackan har han ett album av Rolling Stones som han illegalt införskaffat på den 

svarta marknaden. I tumultet börjar pojken springa av rädsla för att ertappas med skivan. En 

gränsvakt skjuter honom. Här försvinner humorn i filmen och allvaret gör sig gällande. 

Humorn återkommer dock ganska snart när det visar sig att skivan stoppat kulan och pojken 

öppnar ögonen. Trots att han överlevde är han förtvivlad för att skivan gick sönder. Skivan är 

mer än ett uttryck för att han vill rocka. Den symboliserar också ett stycke frihet från DDR-

regimens förtryck. 

 

I slutet av filmen säger huvudpersonen att DDR-tiden var den bästa tiden i hans liv. Han var 

tonåring och förälskad. Häri kan man utläsa en förklaring till ostalgie. Trots att DDR var en 

diktatur med förtryck, hemlig polis och så vidare bestod livet för östtyskar av så mycket mer. 

Alla minnen från DDR består således inte av dess dåliga sidor utan också av de personliga, 

goda upplevelserna. När östtyskar ser en film som Good Bye Lenin! eller Sonnenallee väcks 

även de goda minnena. Återigen bör man här betänka att östtyskars minnen av intolerans och 

hemlig polis försvagas med åren som går. Båda filmerna är fyllda av DDR-symboler som kan 

framkalla nostalgi. Man kan också ha i åtanke vad Ahbe och Gibas säger om att östtyskar har 

ett behov att få kommunicera om DDR eftersom det är övervägande de dåliga sidorna som 

diskuteras i media. Ostalgiefilmer återskapar en stat som inte längre existerar och ger 

                                                
71 Stasi är en förkortning för Staatssicherheit som var den östtyska säkerhetspolisen. Verksamheten gick 
huvudsakligen ut på att spionera på den östtyska befolkningen. 
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östtyskar chansen att få återuppleva tiden där och minnas mer än just bara de dåliga 

aspeketerna eller i alla fall skratta åt eländet.  

 

Ahbe och Gibas menar också att ostalgie är ett sätt för östtyskar att få vara specifikt östtyska 

och man kan föreställa sig att när en östtysk ser till exempel Sonnenallee påminner det om 

vad det innebar att växa upp i DDR. Den specifikt östtyska socialisationen kommer till uttryck 

i den östtyska identiteten som särskiljer öst- från västtyskar som inte delar samma 

erfarenheter. Den negativa synen i media på det som är östtyskt förstärker behovet hos 

östtyskar av filmer som Sonnenallee och Good Bye Lenin! eftersom de fyller just det behov 

som Ahbe och Gibas skriver om, det vill säga behovet att få erkänna sin DDR-identitet. 

 

Man kan också betrakta all litteratur som beskriver skillnaderna mellan öst- och västtyskar 

som ett uttryck för ostalgie och den västtyska motsvarigheten westalgie. Det blir ett sätt att 

befästa den öst- respektive västtyska identiteten. Undersökningar visar att östtyskar i mindre 

utsträckning än västtyskar identifierar sig med den politiska gemenskapen Tyskland. Därtill 

växer andelen östtyskar som snarare identifierar sig med DDR än med Tyskland. Dessutom 

identifierar sig en absolut majoritet av den östtyska befolkningen med Östtyskland snarare än 

Tyskland som helhet.72 Boyer hävdar till exempel att det finns ett behov hos såväl öst- som 

västtyskar att hålla kvar vid de öst- respektive västspecifika skillnaderna för att undgå �die 

deutsche Krankheit�. Det påståendet må vara kontroversiellt men inte desto mindre intressant 

i detta sammanhang. Ett exempel på litteratur som handlar om skillnaderna mellan öst- och 

västtyskar är en populär bok från 2005 med titeln Typisch Ossi, typisch Wessi.73 Den 

beskriver humoristiskt och politiskt inkorrekt hur öst- och västtyskar stereotypiserar varandra. 

Boken har blivit en bästsäljare och kom nyligen ut i pocketformat. I boken finns lustiga bilder 

med karikatyrer av öst- och västtyskar som illustrerar de beskrivna fördomarna.  

 

Faktum är att surveyundersökningar bekräftar att såväl öst- som västtyskar har dessa fördomar 

om varandra med den viktiga skillnaden att västtyskars fördomar om östtyskar är övervägande 

negativa. Under 90-talet kunde man mäta att östtyskar ansåg att västtyskar var giriga, 

arroganta, självsäkra men också självständiga, världsvana, flexibla och att de hade sinne för 

affärer. Västtyskar tyckte att östtyskar var missnöjda, misstänksamma, giriga, osjälvständiga, 

provinsiella och sämre på att göra affärer. Ända in på 2000-talet visade mätningar att 

                                                
72 Neller 2006, s. 34.  
73 Elis, Angela, Michael Jürgs, 2006, Typisch Ossi, typisch Wessi, München, Wilhelm Goldmann Verlag. 
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västtyskars bild av östtyskar förblev lika negativ och östtyskars bild av västtyskar hade inte 

heller ändrats nämnvärt.74 Att Typisch Ossi, typisch Wessi har blivit så populär ger ett intryck 

av att tyskar vill hålla kvar vid sina skillnader. Man kan också föreställa sig att en sådan bok 

dessutom bidrar till att förstärka fördomarna. Detta speciellt eftersom den i bokhandeln står 

inklämd bland seriös statsvetenskaplig litteratur om till exempel terrorism och EU vilket kan 

tyckas motsägelsefullt med tanke på dess kontroversiella karaktär.  

 

En bok som jag nämnt tidigare är Wir sind kein Volk av Herles. Den är också en bästsäljare 

från 2004 som även den kommit ut i pocketformat 2005. Författaren konstaterar att 

återföreningen misslyckats totalt. Herles pekar ut de skyldiga politikerna och de misstag som 

begåtts. Som bokens titel antyder är författarens poäng att tyskar inte är ett enat folk. Att även 

denna bok har sålt så bra skulle kunna tolkas som en indikator på tyskars behov att få hålla 

kvar vid sina öst- och västidentiteter och går i linje med Boyers argumentation. Även Ahbe 

och Gibas menar att östtyskar har ett behov av att få hålla fast vid sin specifikt östtyska 

identitet vilket skulle kunna förklara sådana böckers popularitet.  

                                                
74 Neller 2006, s. 29-30.  
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4 POLITISKA KONSEKVENSER AV OSTALGIE 

Det verkar finnas ett behov bland östtyskar av att få vara specifikt östtyska och att få 

erkännande för sin östtyska identitet. Ostalgieprodukter fyller detta behov. Efter 

återföreningen förändrades hela det östtyska samhället. Olika socialisation kan ha präglat öst- 

och västtyskar eftersom man fortfarande kan utläsa tydliga värderingsskillnader mellan dem. 

De svårigheter som östtyskar har stött på i det återförenade landet har inte bara att göra med 

den höga arbetslösheten som uppstod sedan marknadsekonomi infördes. Svårigheterna har 

också att göra med hur östtyskar har blivit mottagna av västtyskar och hur temat Östtyskland 

och östtyskar har framställts i media. Den nedvärderande undertonen i media har skapat ett 

behov av att få försvara och få minnas det som faktiskt också var bra i DDR. 

Ostalgiefenomenet tycks vara ett uttryck för just det. Efter att ha diskuterat vad ostalgie är, det 

vill säga vilka orsaker som kan ligga bakom fenomenets uppkomst och efter att ha diskuterat 

några av dess yttrandeformer är det intressant att besvara och analysera uppsatsen andra fråga, 

det vill säga vilka konsekvenser förekomsten av ostalgie kan få. För allmänheten har 

ostalgieprodukter främst ett stort underhållningsvärde. Det finns dock forskare som oroas och 

till och med förfasas över DDR-nostalgi. Varför? 

 

Studier visar att ju mer DDR-nostalgisk man är desto mindre stöttar man det politiska 

systemet i det återförenade Tyskland. Tre viktiga variabler som antas vara indikatorer på 

DDR-nostalgi uppvisar ett starkt negativt samband med stöd för det politiska systemet och 

dess element i Tyskland. Den första är inställningen till socialism. Det betyder att de östtyskar 

som anser att socialism är bra ger ett sämre stöd till det politiska systemet. Den andra 

variabeln är inställningen till DDR. De östtyskar som anser att DDR hade fler goda än dåliga 

sidor är mer negativt inställda till Förbundsrepublikens politiska system. Den tredje variabeln 

rör levnadsstandard. Det har visat sig att östtyskar som anser att deras levnadsstandard har 

försämrats sedan återföreningen ger ett lägre stöd till det nuvarande politiska systemet.75  

 

Man kan alltså påvisa att ostalgie som fenomen uppträder bland de östtyskar vars inställning 

till det återförenade Tyskland är mer negativ än hos icke-nostalgiker. I den bemärkelsen är oro 

över ostalgie förståelig. Om man däremot funderar närmare över den första variabeln, det vill 

säga östtyskars syn på socialism så är det värt att begrunda östtyskars förståelse av begreppet 

socialism. För dem är socialism förenligt med demokratiska fri- och rättigheter och betyder 

                                                
75 Völkl 2006, s. 80; Jfr Pollack 2004, s. 267-268. 
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snarare en demokrati med en omfattande välfärdsstat.76 Med det resonemanget är ostalgie 

tämligen harmlöst.  

 

Att östtyskar som anser sig ha fått en sämre levnadsstandard sedan återföreningen är mindre 

positiva till det politiska systemet i Tyskland bekräftar tidigare forskning om modernisering. 

Det är alltså egentligen inget unikt östtyskt fenomen. Enligt moderniseringsteorin har 

socioekonomiska aspekter betydelse för demokratins stabilitet.77 Seymour Martin Lipsets 

forskning visar bland annat på att i ett välmående samhälle, där den allmänna 

levnadsstandarden förbättras, får människor ett annat tidsperspektiv när de tänker på politik 

och samhälle. Människor som får ekonomisk trygghet får en mer pragmatisk samhällssyn.78 

Däri återfinns en förklaring till varför östtyskar som anser sig ha fått en sämre 

levnadsstandard är mindre positiva till det politiska systemet i landet. Det är rimligt att anta 

att de östtyskar som anser sig ha fått det sämre sedan DDR-regimens fall blir nostalgiska när 

de ser tillbaka på DDR-tiden då de anser sig ha haft en bättre levnadsstandard. De forskare 

(Pollack med flera) som företräder situationshypotesen fokuserar framförallt på just denna 

fråga och menar att det är den viktigaste förklaringen till varför östtyskar är mindre positiva 

till det politiska systemet i det återförenade Tyskland. Eftersom levnadsstandarden i själva 

verket har ökat i Östtyskland är det andra faktorer än den reella levnadsstandarden som gör att 

östtyskar upplever att den har försämrats. Förklaringen skulle bland annat kunna ligga i att 

östtyskar jämför sig med västtyskar och anser att de har det sämre. Diagrammet nedan 

illustrerar detta. Figur 3 svarar på denna fråga: Om du jämför med hur andra människor lever 

här i Tyskland, tycker du då att nivån på din levnadsstandard är rättmätig, att den är 

orättmätigt hög, att den är lite för låg eller att den är alldeles för låg? 

 

                                                
76 Fuchs 2004, s. 132-134. 
77 Linde, Jonas, Joakim Ekman, 2006, Demokratiseringsprocesser: Teoretiska ansatser och empiriska studier, 
Lund, Studentlitteratur, s. 74. 
78 Lipset, Seymour Martin, 1959, �Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political 
Legitimacy� i American Political Science Review, volym 53, häfte 1, s. 83. 
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Figur 3: Rättmätig levnadsstandard (1991-2004) 
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Källor: ALLBUS 1991, 1992, 1996, 2000, 2002 och 2004. �Antal nöjda� är summan av 
respondenter som har svarat �rättmätig� och �orättmätigt hög� på en skala från 1 (alldeles 
för låg) till 4 (orättmätigt hög). 
 

Figur 2 visar att skillnaden mellan väst och öst var väldigt stor åren 1991 och 1992, det vill 

säga direkt efter återföreningen. Klyftan till öst har inte förändrats mycket sedan 1996. 2004 

var 61,4 procent i väst nöjda och endast 32,3 procent i öst. Östtyskar uppvisar alltså en ökad 

tillfredsställelse med levnadsstandarden men klyftan sedan 1996 tycks bestå. En bestående 

klyfta bidrar till fortsatt missnöje med det politiska systemet i Tyskland bland DDR-

nostalgiker vilket naturligtvis är att betrakta med viss oro. 

 

En ytterligare iakttagen konsekvens av ostalgie är att ju starkare anknytning östtyskar känner 

till DDR och ju mer positivt inställda de är till socialism, desto mindre deltar de politiskt.79 

Det finns olika teorier om i vilken utsträckning medborgare måste delta aktivt för att 

demokratin ska anses vara legitim. I Tyskland har dock alltför passiva medborgare tidigare 

fått allvarliga konsekvenser för demokratin. Den tyska historien stärker teorier om att det 

                                                
79 Gabriel, Oscar, 2006, �Das Ende der Zuschauerdemokratie?� i Falter, Jürgen W, Oscar W. Gabriel, Hans 
Rattinger, Harald Schoen (red.), Sind wir ein Volk? Ost- und Westdeutschland im Vergleich, München, C. H. 
Beck, s.124. 
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krävs aktiva och politiskt medvetna medborgare för en stabil demokrati.80 Med det i åtanke är 

förekomsten av ostalgie tämligen negativ.  

 

Ostalgieprodukter förmedlar en ensidig bild av DDR eftersom de i första hand betonar DDR:s 

goda aspekter. Det har visat sig att ungdomar i Tyskland vet mycket lite om den tyska 

delningen i två stater. Studier har visat att temat DDR ges kraftigt minskat utrymme i tyska 

läroplaner för tyska universitet och högskolor för att intresset är så lågt. Detta får 

konsekvenser för tyskars medvetenhet och kunskap om den tyska efterkrigshistorien. 

Västtyskar uppvisar både okunskap om och likgiltighet inför den 40-åriga splittringen. Detta 

medan östtyskars bearbetning av DDR-tiden tar sig uttryck i ett slags trivialiserande ostalgie. 

Det råder olika syn på DDR:s historia i Öst- och Västtyskland. Inte heller minnet av nazitiden 

är gemensamt för öst- och västtyskar. Med anledning av 50-årsdagen av nazisternas nederlag 

gjordes en undersökning bland tyskar om vilka som slutligen besegrade Tyskland. 69 procent 

av västtyskarna svarade USA medan 87 procent av östtyskarna svarade Sovjetunionen.81 

Även om det inte finns något rätt eller fel i denna fråga kan det tyckas oroväckande att det 

råder olika historiesyn. Okunskapen om DDR-diktaturen och trivialiseringen av den i ostalgie 

kan leda till att unga människor inte uppskattar demokratin och inte förstår vikten av att gå 

demokratiskt tillväga för att visa sitt missnöje. Det är ett problem i Östtyskland att 

högerextremism har fått fotfäste där. Arbetslösheten bland östtyska ungdomar är hög och de 

tilltalas av högerextremistiska rörelser i vilka de får visa sitt missnöje med situationen. Ett 

exempel på detta är att det högerextremistiska partiet NPD (Nationaldemokratische Partei 

Deutschlands) är märkbart populärare i de östra än i de västra delstaterna. Förutom NPD:s 

valframgångar i östtyska delstater vittnar många brutala våldsdåd mot invandrare om denna 

utveckling. 2004 begicks i Östtyskland tre gånger så många högerextrema våldsdåd per 

invånare än i Västtyskland.82 

 

Boyer skriver att det är komplicerat att vara nostalgiker i Tyskland med tanke på nazitiden. 

Det är intressant att leka med tanken att det skulle uppkomma något slags nazinostalgi vilket 

inte skulle vara det samma som nynazism. Precis som ostalgie gör med DDR-regimen skulle 

nazinostalgi trivialisera naziregimen och fokus skulle ligga på det som var �bra� under 
                                                
80 Dalton, Russel J, 2004, Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial 
Democracies, New York: Chatham House Publishers, s. 14.  
81 Krüger 2003. 
82 Schoen, Harald, Siegfried Bühler, 2006, �Feinde im Inneren: Politischer Extremismus im vereinigten 
Deutschland� i Falter, Jürgen W, Oscar W. Gabriel, Hans Rattinger, Harald Schoen (red.), Sind wir ein Volk? 
Ost- und Westdeutschland im Vergleich, München, C. H. Beck, s. 80; Jfr Pollack 2004, s. 193-197. 
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nazitiden. Nazinostalgiker skulle då gå omkring klädda i t-shirtar med exempelvis hakkorset 

eller gå på en nazinostalgifest iklädda ss-uniform eller utklädda till Hitler. Medan detta 

framstår som en helt absurd tanke anses ostalgie allmänt vara harmlöst. Faktum är att DDR-

regimen var en intolerant diktatur som i mycket påminde om naziregimen. Såväl i tredje riket 

som i DDR förföljdes och mördades oliktänkande. Att gå klädd i en t-shirt med det östtyska 

statsvapnet väcker inte mycket uppseende men att bära t-shirt med hakkorset är olagligt. Det 

är på sätt och vis märkligt att den jämförelsen inte görs oftare. Detta som det samtidigt går att 

påvisa empiriskt att östtyskar tycks ha glömt att den östtyska säkerhetspolisen Stasi hade fler 

informanter per capita än vad Gestapo hade under nazitiden.83 I DDR fanns det en informant 

per 6,5 invånare medan Hitler hade en informant per 2000 invånare.84  

 

                                                
83 Herles 2005, s. 38. 
84 Herles 2005, s. 42. 
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5 SLUTSATSER 

5.1 Vad är ostalgie? 

Enkelt uttryckt kan man säga att ostalgie är det samma som DDR-nostalgi. Att nöja sig med 

den kortfattade definitionen ger dock ingen förståelse för hur det uppkommit, hur det yttrar 

sig eller vilka konsekvenser det kan få. För att besvara min första fråga, det vill säga vad 

ostalgie är, bör man se till hur staten DDR uppkom, hur den var organiserad och hur 

utvecklingen i Östtyskland sett ut efter att DDR upplösts och territoriet införlivats i 

Förbundsrepubliken Tyskland.  

 

En del forskare söker förklaringen framförallt i östtyskars socialisation i det socialistiska 

DDR. Östtyskars socialisation i DDR har lett till att de har en annan syn på vad demokrati 

innebär. För östtyskar är socialism inte oförenligt med demokratiska fri- och rättigheter. 

Östtyskar önskar sig en annan typ av demokrati som tar större ansvar för människors sociala 

trygghet. Detta gör att många östtyskar omvärderar DDR-regimen i vilken de hade ett större 

socialt skyddsnät. Därför blir de DDR-nostalgiker, enligt de forskare som företräder 

socialisationshypotesen.  

 

Andra forskare betonar snarare vikten av situationsrelaterade svårigheter i Östtyskland efter 

återföreningen som de bakomliggande orsakerna till ostalgie. De åsyftar då dels 

socioekonomiska aspekter, som till exempel den höga arbetslösheten som uppstått efter att 

fabriker och industrier tvingats lägga ned vilket var en följd av att de inte klarade 

konkurrensen i en marknadsekonomi. De situationsrelaterade svårigheterna har dels också att 

göra med östtyskars subjektiva upplevelse av att deras levnadsstandard har försämrats och att 

de behandlas nedvärderande av västtyskar i den officiella debatten. Därför föds ett behov hos 

östtyskar att få erkännande för sin specifikt östtyska identitet och att få uttrycka att �allt inte 

var sämre i DDR� vilket är att beteckna som ostalgie.  

 

Att ge en kortfattad förklaring till fenomenet ostalgie är svårt eftersom det inte råder 

konsensus bland forskare om vad som föranleder dess uppkomst. Man skulle kunna ta 

ställning för det ena eller det andra förklaringsperspektivet men då anser jag att man 

försummar viktiga aspekter av ostalgie. Därför blir svaret på min första fråga om vad ostalgie 

är att det är både ett socialisations- och situationsrelaterat fenomen som är ett uttryck för 

östtyskars behov eller vilja att minnas det som var bra i DDR. Vad som betraktas som �bra� är 
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individuellt vilket troligtvis orsakerna till att någon blir DDR-nostalgiker också är. Om man 

inte har drabbats av situationsrelaterade svårigheter är orsakerna till att man att man är DDR-

nostalgiker förmodligen inte de samma som för den som förlorade sitt jobb på grund av 

nedläggningen av personens arbetsplats vid återföreningen. För östtysken som var övertygad 

kommunist under DDR-tiden är ostalgie troligtvis synonymt med uppriktig saknad av 

kommuniststyret. 

 

Frågan om vad ostalgie egentligen är handlar också om att analysera hur fenomenet yttrar sig. 

Det finns många exempel på ostalgieprodukter och det de har gemensamt är att de 

konsumeras och används för att de framkallar nostalgi. Det finns uppenbarligen en längtan 

hos östtyskar att få se tillbaka på de goda minnena från DDR-tiden och att få vara nostalgiska. 

Att bära en t-shirt med �das Ampelmännchen� som talar om att bäraren av den är östtysk 

uttrycker ett behov att få vara lite �trotsigt östtysk� i ett land där östtyska symboler är 

sällsynta. De har ju ersatts med västtyska symboler av västtyskar som tycks ha många 

fördomar om östtyskar. Västtysken stereotypiserar gärna östtysken som lite sämre än 

västtysken på många sätt.  

 

Att se en film i vilken DDR-vardagen återskapas visuellt och i vilken vanliga människors liv 

porträtteras värmer ett östtyskt hjärta. Man behöver inte vara östtysk för att bli nostalgisk när 

man ser en film som påminner om den egna barndomen. Det speciella med ostalgiefilmer är 

dock att det aldrig helt går att komma ifrån politiska aspekter även om de i filmer som Good 

Bye Lenin! och Sonnenallee inte utgör den huvudsakliga handlingen. DDR var en diktatur och 

det statsbärande partiet SED fanns närvarande i människors vardag.  

 

5.2 Vilka konsekvenser kan förekomsten av ostalgie få? 

Min andra fråga i uppsatsen handlar om vilka konsekvenser förekomsten av ostalgie kan få. 

Faran med ostalgie är framförallt att ostalgieprodukter trivialiserar DDR-diktaturen. 

Ostalgieprodukterna bidrar på så sätt till att östtyskar tycks glömma regimens förtryck av 

oliktänkande och de hemskheter som utfördes i partiets namn. Denna retrospektiva 

omvärdering av DDR-tiden har också konsekvenser för hur östtyskar betraktar demokratin i 

Tyskland. DDR-nostalgiker är märkbart mer negativt inställda till demokratin än icke-

nostalgiker. DDR-nostalgiker deltar inte heller politiskt i samma utsträckning som icke-

nostalgiker.  
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Även om den tyska allmänheten inte höjer på ögonbrynen och oroas över att ostalgieshower 

dyker upp i tv-tablån är det förståeligt att det finns forskare som har en annan syn på 

fenomenet. Ostalgieprodukter har uppenbarligen ett underhållningsvärde men ostalgie är 

faktiskt inte vilken nostalgi som helst. Ostalgie hör samman med ett lägre demokratistöd och 

ett lägre demokratiskt deltagande. Det som framförallt är oroväckande är att högerextrema 

rörelser är märkbart mer populära i Öst- än i Västtyskland vilket är ett tecken på att de 

demokratiska principerna inte är lika djupt förankrade i före detta DDR. Trots detta bör man 

inte överskatta konsekvenserna av ostalgie eftersom en majoritet av östtyskarna ändå stöttar 

demokratin.  

 

5.3 Kvarstående forskningsproblem och personliga reflektioner 

I denna uppsats diskuterar jag olika synsätt på vad ostalgie är men det är svårt att säga exakt 

hur utbrett ostalgie är. För att kunna mäta fenomenets utbreddhet skulle man behöva 

operationalisera begreppet ostalgie. Möjligheterna till kvantifiering är dock begränsade 

eftersom det finns olika synsätt på ostalgie. För att få ett kvantitativt mått på ostalgies 

utbreddhet måste man, när man operationaliserar, välja ut vilken eller vilka indikatorer som 

ska antas vara mått på ostalgie. Det kan uppstå ett validitetsproblem när man väljer ut 

indikatorer eftersom man lätt försummar viktiga dimensioner av fenomenet.  

 

Om man som socialisationsteoretikerna antar att ostalgie uppkommer på grund av att 

östtyskar fortfarande har socialistiska värderingar som en direkt följd av politisk socialisation 

i DDR så borde ett lämpligt mått på ostalgie vara hur östtyskar uppfattar socialism idag. 

Huruvida östtyskar har socialistiska värderingar idag säger dock inte nödvändigtvis något om 

huruvida de är DDR-nostalgiker. Ett bättre mått borde snarare vara huruvida de anser att DDR 

hade fler goda än dåliga sidor, vilket är en fråga som har förekommit i surveyundersökningar. 

Även den frågan kan dock ifrågasättas som lämplig indikator på DDR-nostalgi. Det är 

tänkbart att östtyskar är DDR-nostalgiker utan att tycka att DDR hade fler goda än dåliga 

sidor. Östtyskar borde kunna vara DDR-nostalgiker för att de gärna minns de goda sidorna, 

utan att för den skull anse att DDR:s positiva sidor övervägde de negativa.  

 

Om man är situationsteoretiker borde passande indikatorer på förekomsten av ostalgie vara 

frågor som handlar om huruvida östtyskar anser att de socioekonomiska förhållandena i landet 

har förbättrats sedan återföreningen. Även med sådana frågor uppstår ett validitetsproblem 

eftersom de valda indikatorerna skulle innebära att ostalgie definieras som ett mått på hur man 
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uppfattar socioekonomiska förhållanden. Andra dimensioner som rör ideologiska inställningar 

blir med den definitionen av ostalgie obeaktade.  

 

För att undgå validitetsproblemet föreställer jag mig en mer direkt frågeställning som skulle 

kunna indikera huruvida intervjuobjektet är DDR-nostalgiker: �Anser du att det fanns mycket 

som var bra eller till och med bättre i DDR än i BRD och som du brukar längta tillbaka till?� 

Med den frågeställningen får man ett explicit mått på förekomsten av ostalgie. Formuleringen 

inrymmer en definition av fenomenet som en �längtan efter det man anser var bra/bättre i 

DDR�. Om det är socialisation eller situation som framkallar ostalgie säger frågan dock 

ingenting om. Det skulle man däremot kunna undersöka genom att göra sambandsanalyser. 

 

Alla tänkbara surveydatafrågor som skulle kunna komma i fråga för en undersökning av 

ostalgies utbreddhet för med sig ett reliabilitetsproblem. Detta eftersom de bara mäter de 

åsikter som människor uppger att de har. Istället skulle man kunna tänka sig en alternativ 

mätmetod av ostalgies förekomst vilken skulle innebära att man för statistik över 

försäljningssiffror av produkter som betraktas som ostalgieprodukter och därtill mäter 

ostalgieshowers tittarsiffror. För att undgå reliabilitetsproblem borde den optimala metoden 

således vara en kombination av surveydata och statistik över ostalgieprodukters popularitet.  

 

Det vore följaktligen intressant att bygga vidare på denna uppsats genom att göra ytterligare 

kvantitativa analyser för att kunna göra uttalanden om ostalgies utbreddhet och pröva vilken 

av socialisations- och situationshypoteserna som är hållbarast. Huruvida ostalgie är något att 

oroa sig över har dels att göra med hur man operationaliserar och dels att göra med om dess 

förekomst är ökande eller minskande. I och med att forskningen om ostalgie är så ny hyser jag 

stora förhoppningar att med hjälp av nytillkommande data vidare kunna analysera såväl dess 

bakomliggande orsaker som dess eventuella konsekvenser för östtyskars politiska 

inställningar. 
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