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Abstract 

Taiwan’s recent democratization seem to have rallied a wider support of the 
notion of a national identity amongst its citizens which in the year 2000 led to the 
election of the pro-independence party DPP and President Chen Shui-bian. 
Meanwhile, China insists on the “one country, two systems” formula, regarding 
Taiwan as merely a Chinese province, and continues to fight any Taiwanese 
initiative towards sovereignty. Through a narrative perspective, this essay 
analyzes the self-conscious national identity-building quest embarked upon by 
DPP and President Chen Shui-bian. The analysis consists of three parts. Firstly, a 
text-analysis of President Chen Shui-bian’s speeches is conducted to examine in 
what way he enforces and legitimizes the identity-building-process through 
narratives. Secondly, the DPP’s efforts to restructure Taiwanese history and 
culture to create a shared sense of belonging is examined. Finally, the study 
summarizes the results of the DPP-led pursuit of a Taiwanese national identity by 
evaluating national-identity-surveys to observe whether the Taiwanese people’s 
self-image has changed during the last five years or not.  
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1 Inledning 

Efterkrigstidens relation mellan Taiwan och Kina1 har tidvis varit minst sagt 
ansträngd. Taiwan saknar internationellt erkännande och är ingen suverän stat och 
den officiella definitionen lyder: Taiwan är en del av Kina, men inte en del av 
Folkrepubliken Kina. Detta komplicerande förhållande kan kanske vid en första 
anblick verka ha blivit mer avslappnat med tiden, men så fort frågan om en 
taiwanesisk självständighet dyker upp gör sig de grundläggande motsättningarna 
påminda. I mars 2005 kom t.ex. Kina med en lag som formellt gav landet rätt att 
ta till militära medel om Taiwan försökte förklara sig självständigt 
(Utrikespolitiska Institutet [UI]: Utrikespolitik och försvar2 [webb]).  

Det uttrycks ibland att det taiwanesiska folket saknar en nationell identitet 
eftersom landet inte är en internationellt erkänd och suverän stat (Cook, 2005, 
s.83; Dittmer, 2004, s.475). Visserligen är frånvaron av suveränitet inte 
nödvändigtvis detsamma som frånvaro av nationell identitet, men identitets-
problematiken blir tydligare om man tar befolkningsstrukturen och Taiwans 
moderna historia i beaktande: 98% av befolkningen tillhör den etniska gruppen 
Hankineser och ungefär 13% av dessa utgörs av så kallade ”fastlandskineser” som 
flydde till Taiwan efter det kommunistiska maktövertagandet i Kina 1949. 
Majoriteten av Hankineserna är dock ättlingar till de kinesiska emigranter som 
bosatte sig på ön under 1700- och 1800-talen och denna grupp brukar i dagligt tal 
kallas för taiwaneser. Ursprungsbefolkningen, som förvisso formellt också räknas 
som taiwaneser, men vars etniska rötter är en omtvistad fråga, utgör mindre än 2% 
av hela populationen3. Fram tills nyligen har fastlandskineserna, trots sin 
minoritet, dominerat politiken och förvaltningen på ön, framförallt genom det 
politiska partiet Kuomintang (KMT). Den auktoritära KMT-regimen gjorde under 
lång tid anspråk på att vara Kinas enda legitima ledare och har traditionellt haft 
som målsättning att återerövra fastlandet (UI, Befolkning och språk [webb]).  

Under 1980-talet genomdrevs emellertid en successiv demokratiserings-
process (se kapitel 5.2) vilket möjliggjorde en etablering av nya partier. KMT satt 
dock kvar vid makten fram till presidentvalet i mars 2000 då Demokratiska 
Framstegspartiets (DPP) kandidat, taiwanesen Chen Shiu-bian fick flest röster och 
KMT:s tid som representanter och ledare för Taiwan var därmed officiellt över. 
Chen Shui-bian sitter än idag på presidentposten och hans DPP har under sina år 
vid makten drivit en aktivt ”nationsbyggande” politik – som skiljt sig radikalt från 
den politik som KMT traditionellt fört – som syftat till att stärka den taiwanesiska 

                                                                                                                                                         
 
1 Med ”Kina” avses Folkrepubliken Kina, det vill säga det Kina som Taiwan inte ingår i. Fortsättningsvis 
omnämns Folkrepubliken Kina endast som Kina, om inget annat uppges.  
2 Då detta är en e-bok saknas sidnumrering. Jag kommer därför att referera till hela avsnitt ur denna text. 
3 I denna uppsats kommer jag inte att göra någon skillnad på ursprungsbefolkning och taiwaneser. 
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nationella identiteten och till att på längre sikt även driva frågan om taiwanesisk 
självständighet (UI, Aktuell politik [webb]).   

Taiwans moderna historia och politik ställer givetvis en mängd intuitiva frågor 
om Taiwans varande eller icke varande, t.ex. huruvida Taiwan bör betraktas som 
Kinesiskt eller som en egen stat, både ur en rättslig suveränitetsaspekt och kanske 
också ur ett mer moraliskt perspektiv. Analysen som jag genomför i denna 
uppsats kommer emellertid inte att inriktas på huruvida Taiwan är kinesiskt eller 
inte i någon formell mening. Inte heller kommer jag att bedriva någon normativ 
studie där jag propagerar för eller emot att Taiwan officiellt bör eller inte bör 
tillhöra Kina. Snarare antar jag ett identitetsperspektiv och försöker utreda den 
problematik som rör just förekomsten av den taiwanesiska identiteten. Analysen i 
denna uppsats kommer därför att centrera kring de insatser som gjorts i 
identitetsskapande syfte på Taiwan, med särskilt fokus på den avsiktligt 
identitetsbyggande politik som DPP drivit sedan valet av Chen Shui-bian som 
president år 2000.  
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2 Problemformulering 

Den första frågeställning som jag formulerar rör nationellt identitetsskapande från 
elitnivå. Innan man tittar närmare på vilka insatser som genomförts av DPP för att 
förstärka en nationell taiwanesisk identitet kan det vara lämpligt att försöka 
observera hur identitetsbyggandet legitimeras och pådrivits av president Chen 
Shui-bian själv då han talat till sin befolkning. Finns här inslag av medvetet 
skapande/ ”manipulerande” av en nationell taiwanesisk identitet? Alltså: 

 
• Kan man, genom att studera president Chen Shui-bians officiella tal till 

befolkningen, observera medvetet identitetsskapande/manipulerande? 
Utnyttjas särskilda ”värden”, såsom kultur, seder, traditioner, historiskt 
arv, visioner etc. för att legitimera och eventuellt förstärka 
identitetsskapandet? Och i så fall, används dessa värden också i syfte 
att uppnå en positiv differentiering av den egna gruppen, Taiwans 
befolkning, gentemot den andra gruppen, Kina?  

 
En förutsättning för att man skall kunna besvara en fråga om huruvida DPP:s 
identitetsbyggande insatser nått avsedda resultat eller inte (frågeställning 3) är att 
man måste ställa två i sammanhanget nödvändiga frågor. Den första är vem som 
inkorporeras i den nationella taiwanesiska identiteten. Är DPP:s 
identitetsbyggande riktat enbart mot taiwaneserna, dvs. ättlingarna till de 
kinesiska emigranterna som bosatte sig på ön under 1700- och 1800-talen, eller 
mot hela befolkningen? Den andra frågan är vilket mål identitetsbyggandet haft. 
Är målet att förstärka den kinesiska, den taiwanesiska eller 
ursprungsbefolkningens identitet, eller är målet att skapa en ”ny”, för alla 
gemensam, nationell identitet? Andra frågeställningen är således: 

 
• Vilka insatser har genomförts – för vem och med vilken målsättning – 

av DPP för att bygga och/eller förstärka en nationell taiwanesisk 
identitet?  

 
Det man till sist måste fråga sig är huruvida dessa insatser nått avsedda resultat 
eller inte, men det är inte helt givet hur man besvarar en sådan fråga. Möjligen har 
jag valt ett något pragmatisk alternativ men jag kommer här att försöka besvara 
frågan genom att ställa en ny fråga om hur den taiwanesiska befolkningen ser på 
sig själva. Är de kineser, taiwaneser eller både och? Lägger man sedan till ett 
förändringsperspektiv och undersöker om den taiwanesiska befolkningens 
självbild har förändrats sedan DPP kom till makten år 2000 bör man få en ganska 
bra värdemätare på i vilken utsträckning de identitetsbyggande insatserna nått sina 
avsedda resultat. Det är dessutom intressant att koppla den eventuella 
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förändringen av självbilden till Taiwans självständighetssträvanden. Det vill säga; 
om en starkare nationell taiwanesisk identitet är möjlig att observera, är 
befolkningen då också mer angelägen att utropa självständighet? Sista 
frågeställningen blir därför: 
 

• Har DPP:s identitetsbyggande insatser nått avsedda resultat eller inte? 
Går det att observera någon skillnad i hur Taiwans befolkning ser på 
sig själva sedan DPP kom till makten? Går det vidare att observera 
någon skillnad i inställningen hos befolkningen rörande Taiwans 
självständighetssträvanden under samma tid? Finns det en koppling här 
emellan? 

 
Motiveringen bakom mitt valda problemområde ligger i de mycket speciella 
förhållanden som gör Taiwan till ett unikt fall. Man är inte bara ett land som trots 
att det är självförsörjande saknar internationellt erkännande och ständigt befinner 
sig i en i bästa fall verbal konflikt med Kina som har stora intressen inte minst av 
Taiwans blomstrande ekonomi. Dessutom härstammar den stora majoriteten av 
befolkningen från just det enorma land på andra sidan sundet som med jämna 
mellanrum hotar med invasion om taiwaneserna skulle börja driva en mer politiskt 
aktiv självständighetskamp.  

Vidare hyser jag ett stort intresse för identitetsforskning, och särskilt den 
inriktning som fokuserar på kollektiv identitetskonstruktion. Det krävs ingen 
större tankemässig ansträngning för att ana vilken effekt kollektiva identiteter har, 
och kan ha, i samhället. Yrkesgrupper, politiska rörelser, religiösa samfund, 
nationer och kanske till och med hela federationer; alla vilar de på och/eller 
strävar de efter en gemensam identitetsgrund som förenar och stärker den egna 
gruppen, inte minst i relation till andra grupper. Detta att kollektiva identiteter är 
betydelsefulla kan måhända betraktas som givet, men det intressanta för denna 
uppsats ligger i hur sådana kollektiva identiteter skapas. Hur uppstår en kollektiv 
identitet och är detta ”byggande” någonting man aktivt kan skynda på och/eller 
förstärka? Och hur gör man detta i ett land som Taiwan vars moderna historia 
renderat så speciella förutsättningar? 
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3 Metod 

Eftersom jag inte avser att jämföra situationen i Taiwan med något annat lands 
situation i någon större omfattning rör det sig här inte om någon komparativ 
analys utan snarare en enskild fallstudie. Jag kommer att genom ett 
identitetsteoretiskt perspektiv att kvalitativt försöka att gå på djupet i det 
empiriska materialet och studien är således av teorikonsumerande karaktär. Den 
präglas samtidigt av en hermeneutisk, snarare än positivistisk, hållning då 
ambitionen i första hand är att söka förståelse och ge mening och motiv till det 
enskilda fallet av identitetskonstruktion i Taiwan.  

Skälet till att min studie är hermeneutisk är mycket enkelt; När man studerar 
identiteter studerar man individers, gruppers eller nationers självbilder och känslor 
av tillhörighet, något som svårligen kan betraktas som ”hårddata”. Snarare bör 
nog dessa variabler betraktas som ”mjukare” och mer dynamisk data och vill man 
på allvar förstå och analysera dem på ett djupare plan krävs en analytisk öppenhet 
som är kännetecknande för en hermeneutisk fallstudie (Thurén, 1991, s.45ff).  

Liknande motivering finns bakom utformandet av en enskild fallstudie. Jag 
vill kunna gå djupare in i det empiriska materialet än vad som vore möjligt om jag 
studerade flera fall parallellt. En enskild fallstudie tillåter också möjligheten att 
modifiera sitt teorianvändande relativt sent i arbetet om ny och avgörande 
information skulle observeras. Den möjligheten är betydligt svårare i en 
flerfallstudie då denna nya och avgörande information å ena sidan eventuellt kan 
förklara det enskilda fallet bättre, men gör å andra sidan kanske jämförelsen med 
andra fall mindre fruktbar. En upptäckt av det slaget skulle, i värsta fall, för 
forskaren innebära en total revidering av de förklaringsmodeller som han/hon i ett 
tidigt skede varit tvungen att ta ställning till för att kunna genomföra sin 
flerfallstudie (Gustavsson, 1998, s.7).  

3.1 Analysnivå 

Identitetsstudier kan behandla identiteter på olika plan och jag intresserar mig här 
inte för personliga identiteter utan snarare för kollektiva och nationella identiteter. 
Litteraturen inom området gör i allmänhet skillnad på de båda senare men då jag 
upplever att konstruktionen av de båda i vissa fall har stora likheter med varandra 
vill jag inte utesluta någon av dem i analysen, även om jag i första hand kommer 
att tala om en gemensam taiwanesisk identitet. Det är här inte frågan om 
konstruktionen av nationens identitet på den internationella arenan, utan snarare 
konstruktionen av en inomnationell identitet som är mer representativ för vad det 
innebär att vara taiwanes. För att illustrera: Känslan av att vara svensk kan 
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möjligen till en viss grad tillskrivas Sveriges internationella roll, men den är utan 
tvekan framförallt rotad i våra traditioner, seder, vår kultur och vårt historiska arv 
etc. Jag återkommer till en närmare diskussion av identitetsbegreppet i kapitel 4. 

3.2 Material 

Eftersom jag inte talar kinesiska eller befinner mig i Taiwan för att genomföra 
denna studie uppstår givetvis begränsningar av materialet. Jag får till stor del 
förlita mig på material som skrivits och/eller bearbetats av andra, framförallt 
forskare. Det visar sig att den litteratur som behandlar Taiwans identitets-
problematik främst är tillgänglig i artikelform i olika samhällsvetenskapliga 
tidskrifter, förmodligen beroende på att identitetsbyggandet på Taiwan är en 
relativt aktuell fråga. Detta ser jag som en fördel då det blir möjligt att ta fler 
studier och författare i beaktande, något som känns särskilt relevant då jag 
inledningsvis inte hade särskilt stor förförståelse om Taiwan. Hade jag endast fått 
förlita på ett fåtal västerländska böcker hade förmodligen min slutsats blivit mer 
än nödvändigt vinklad. Min huvudsakliga källa är ett specialnummer av journalen 
Asian Survey från 2004 där ett stort antal forskare, både ifrån Östasien och ifrån 
västvärlden, diskuterar Taiwan ur en mängd olika perspektiv. I den mån det är 
möjligt försöker jag hålla mig kritisk och opartisk gentemot andrahandsmaterialet 
och vid de tillfällen då motstridiga uppgifter observerats redogör jag för båda 
varianter.   

För att kunna besvara den första och tredje frågeställningen (se kapitel 2) är 
det emellertid nödvändigt att studera och analysera förstahandsmaterial. För den 
första frågeställningen består detta material av Chen Shui-bians officiella tal till 
befolkningen och för den tredje av enkät- och opinionsundersökningar om det 
taiwanesiska folkets självbild. Talen har jag hämtat dels ifrån Taiwans 
webbaserade Government Information Office och ifrån Monte Bullards e-bok 
Strait Talk (se referenser). Opinionsundersökningarna är huvudsakligen hämtade 
ifrån Taipei Election Study Center vilket är en institution vid Taipei National 
Chengchi University (se referenser). 

3.3 Disposition 

Efter att jag i kapitel 4 har redogjort för vilka teorier som varit vägledande för min 
analys presenterar jag i kapitel 5 en kortfattad överblick av Taiwans moderna 
historia, befolkning och politiska klimat. Därefter följer själva analysdelen som i 
kapitel 6 inleds med en textanalys av president Chen Shui-bians tal till 
befolkningen. Detta kapitel besvarar uppsatsens första frågeställning. Kapitel 7 
behandlar sedan DPP:s identitetsbyggande insatser och besvarar uppsatsens andra 
frågeställning. Analysdelen avslutas med kapitel 8 som genom att utvärdera 
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officiella opinionsundersökningar försöker utreda huruvida de identitetsbyggande 
insatserna nått avsedda resultat eller inte. Kapitlet besvarar därmed uppsatsens 
tredje och sista frågeställning. I det sammanfattande kapitel 9 summeras slutligen 
uppsatsens resultat.  
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4 Teori 

I detta kapitel redovisar och diskuterar jag de teorier som utgjort de viktigaste 
analysverktygen i denna studie, eller om man hellre vill uttrycka det så: de 
glasögon genom vilka jag studerar Taiwan. Jag använder mig inte enbart av en 
teori då jag inom identitetslitteraturen funnit att olika teorier behandlar olika 
fenomen olika bra. Som tidigare nämnt är metoden dock teorikonsumerande och 
det har aldrig varit min avsikt att i någon större utsträckning jämföra de teorier jag 
använt. Snarare bör de betraktas som kompletterande vilket jag anser både är 
möjligt och rimligt givet de formulerade frågeställningarna. 

4.1 Narrativ identitetskonstruktion 

Liksom alla former av kollektiva identiteter innebär också nationell identitet en 
gemensam känsla av tillhörighet och anknytning till en särskild grupp. Denna 
känsla baseras på symboliska föreställningar om likheter mellan individen och 
hans eller hennes grupp, särskilt i relation till andra grupper (Kane, 2000, s. 247). 

Detta verkar inte helt oproblematiskt då man kan tänka sig att individer 
mycket väl kan ha flera olika identiteter. En kvinnlig lärare i Malmö kommun 
betraktar sig själv, förutom svensk, kanske främst som kvinna, lärare, skåning etc. 
Det intressanta här ligger i hur man, som i Taiwans fall, går tillväga för att försöka 
skapa en överskridande prioritering för den nationella identiteten. Svaret på detta 
finns både i hur man definierar den egna gruppen och i föreställningen om ”den 
andre”, dvs. de som inte tillhör den egna gruppen. Kollektiva identiteter är sociala 
konstruktioner som ofta bildas i gränsytan mellan ”vi” och ”dem” och identiteter 
blir därför som tydligast när det finns en motsättning mellan två eller flera sociala 
grupper. För att åstadkomma en prioritering av en nationell identitet krävs alltså 
inte bara ett starkt ”vi”, utan också en tydlig föreställning om ”dem”. 

Förutom att den nationella identiteten måste konkurrera med andra kollektiva 
och individuella identiteter utmanas den ibland också av avvikande föreställningar 
om nationen – vem den tillhör och vad den betyder (Ibid.). Nordirland är ett bra 
exempel på detta där katoliker och protestanter generellt har olika uppfattningar 
om vem nationen Nordirland tillhör; man har olika föreställningar om hur den 
nationella nordirländska identiteten borde se ut.  
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Den narrativa identitetskonstruktionen fokuserar på berättelser4 genom vilka en 
grupp eller ett samhälle förstår och bejakar sig själv. Dessa berättelser utgör 
grunden för hur en grupp utvecklar en känsla av gemenskap och vilka gränser 
denna gemenskap har. Berättelserna konstruerar också bilden av ”den andre” – de 
som befinner sig utanför gruppen, samhället eller nationen – och preciserar 
samtidigt den egna gruppens värderingar, historia, strävanden etc.  Skapandet av 
en nationell identitet är särskilt beroende av de berättelser som bygger på (sanna 
eller föreställda) ”myter”, dvs. ofta historiskt orienterade berättelser som 
koncentreras kring kritiska moment som varit särskilt betydelsefulla för gruppens 
skapande (Ibid., jfr. Lincoln, 1989, s.21).  

På detta vis förklarar berättelserna för människorna vilka de är, vilka ”de 
andra” är och varför de sociala relationerna mellan de två (eller fler) grupperna ser 
ut som de gör. De ger mening åt den värld som individerna och/eller hela gruppen 
uppfattar och möter. Denna förklarande ingrediens är avgörande för 
identitetskonstruktionen, då vi som individer och kollektiv blir de vi är genom att 
vara en del av, och/eller lokalisera oss själva i, de sociala berättelserna (Somers, 
1994, s.606).  

Detta låter måhända svävande, men innebörden av lokaliserandet av sig själv i 
de sociala berättelserna innebär helt enkelt ett engagemang i berättelsen. När en 
person hör eller läser en berättelse av detta slag tillfrågas hon implicit att delta i 
den på ett eller annat sätt (Kane, 2000, s.249). Ett i min mening illustrativt 
exempel är George W. Bushs ”berättelse” den 11 september 2001. I sitt officiella 
tal till nationen säger Bush (FoxNews.com [webb]):  

 
Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very 
freedom came under attack in a series of deliberate and deadly 
terrorist acts. (…) This is a day when all Americans from every 
walk of life unite in our resolve for justice and peace. America has 
stood down enemies before, and we will do so this time. None of 
us will ever forget this day. Yet, we go forward to defend freedom 
and all that is good and just in our world. 

 
På bara några få meningar berättar president Bush här för sin befolkning mycket 
mer än bara vad som i verkligheten skett. Detta är en berättelse av just det slag 
som syftar till att förstärka en nationell identitet. Bush berättar för det 
amerikanska folket vilka de är: de goda, rättvisa, freds- och frihetsälskande.  Det 
är intressant att notera att ”den andre” här inte behöver utgöras av en faktisk 
nation eller ens en specifik grupp. Istället används det dunkla begreppet 
”terrorister” vilket låter oss förstå att det viktiga för narrativ identitetskonstruktion 
är att ”den andre” finns och skiljer sig ifrån oss, vem denna ”andre” egentligen är, 
förefaller vara av underordnad betydelse. Att måla upp en gemensam fiende är 
dessutom troligen ett sätt att föra mindre, inomnationella grupperingar, närmare 

                                                                                                                                                         
 
4 Inte en helt tillfredsställande översättning av den engelska termen ”narratives”.  
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varandra genom att ingjuta en föreställning om att de delar något gemensamt (i 
detta fall nationell tillhörighet) som är hotat av en tredje part.  

Denna berättelse bjuder in det amerikanska folket att enas kring berättelsens 
huvudtema, att ”det onda” måste bekämpas av ”det goda”, genom att referera till 
myten (se ovan) om det segerrika och fredsskipande USA. Hur åhörarna sedan 
väljer att agera beror i stor utsträckning på om de kan lokalisera sig själva i Bushs 
berättelse eller inte, dvs. om de engageras av berättelsen eller ej.  

Exemplet visar hur berättelser kan väcka starka kollektiva känslor, såsom 
stolthet, skam, ilska, lojalitet etc. Dessa känslor är viktiga för skapandet av en 
nationell identitet och utlöses ofta av att någon eller någonting i berättelsen 
uppfattas som heligt5. Det heliga utgör basen för den kollektiva identiteten. De 
som inte uppfattar, värdesätter eller tror på den heliga personen eller objektet på 
samma vis eller ens alls, kan aldrig tillhöra just den kollektiva identitet som 
dyrkar det heliga i fråga (Kane, 2000, s.248f; Comaroff & Stern, 1994, s.1-10; 
Lincoln, 1989, s.21). I exemplet ovan, liksom i många andra sammanhang, 
betonas friheten som det heliga i just den amerikanska nationella identiteten. 

4.2 Sociala Identitetsteorier (SIT) 

Sociala identitetsteorier fokuserar på kollektiva identiteter och konstruktionen av 
sig själv och den andre. Tonvikten ligger här på vilka motiv som orsakar att 
individer stannar kvar i, eller lämnar, sociala grupper. Dessa motiv beskrivs som 
behov bland gruppmedlemmar att göra en positiv differentiering av sin egen 
grupp gentemot andra grupper för att uppnå en positiv social identitet (Turner, 
1987, s.42). 

Upphovet till sociala identitetsteorier finns i Tajfels (1970) minimal group 
paradigm. Paradigmet visade att individer tenderar att gynna den egna gruppen 
(ingruppen) framför andra grupper (utgrupper). Detta stämde även när grupperna 
var artificiellt skapade i laboratorium och där själva gruppen i sig är meningslös. 
Inte heller behövde det finnas någon som helst konkurrens mellan grupperna, 
individen favoriserar sin egen grupp i alla fall, vilket ledde Tajfel till antagandet 
att det var själva formationen av gruppen som ledde till favoriserandet av 
ingruppen, snarare än faktiska skillnader gentemot utgrupper (Billig, 2003, s.234; 
Huddy, 2001, s.132; Huddy, 2003, s.512). Det här är ett mycket intressant resultat 
om man är intresserad av rivalitet och konkurrens mellan sociala grupper. För om 
en helt meningslös och konkurrensfri ingrupp ändå leder till favorisering hos 
individen är det inte särskilt svårt att tänka sig varför konflikter mellan sociala 
grupper uppstår när gruppen i sig inte längre är meningslös och det de facto 
föreligger konkurrens med andra grupper.  

                                                                                                                                                         
 
5 Inte i betydelsen gudomligt, även om detta givetvis skulle vara sant för kollektiva identiteter som bygger på 
religiösa berättelser.  
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Favoriserandet av ingruppen beror enligt Tajfel på att grupper ger sina 
medlemmar självaktning vilket medför att individer motiveras att förbättra 
ingruppens status i relation till utgruppen (Kinnvall, 2003, s.23). Andra forskare 
inom området (t.ex. Hogg, 1992) tar detta antagande ytterligare ett steg längre och 
menar att strävan efter självaktning är ett så basalt mänskligt behov att till och 
med nedvärdering av utgrupper blir en trolig konsekvens. Det finns här alltså en 
betoning på social jämförelse där individen tenderar att homogenisera 
gruppmedlemmarna (både i in- och utgruppen) vilket oundvikligen medför en 
schablonisering som gör att skillnaderna mellan den egna gruppen och andra 
grupper ökar. Om gränserna mellan grupperna av individen uppfattas som 
föränderliga kommer individen att sträva efter en identifikation med en högre 
statusgrupp, men om gränserna uppfattas som oföränderliga tenderar individen att 
göra en negativ jämförelse och betona hur ingruppen diskrimineras i förhållande 
till andra utgrupper (Billig, 2003, s.234ff; Kinnvall, 2003, s.23f).  
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5 Taiwan: en överblick 

Detta kapitel redovisar de empiriska omständigheter som är viktiga att vara insatt i 
för den efterföljande analysen. För att hålla denna nödvändiga överblick så kort 
som möjlig koncentreras redogörelsen enbart kring de premisser som är särskilt 
betydelsefulla för skapandet av en nationell identitet på Taiwan.  

5.1 Befolkning 

År 2005 fanns det ungefär 23 miljoner invånare på Taiwan (CIA [webb]). 98% av 
dessa tillhör den etniska gruppen Hankineser. Som redan nämnt skiljer man 
vanligtvis på fastlandskineser (waishengren): de ca: 13% av den hankinesiska 
befolkningen som flydde till Taiwan efter det kommunistiska maktövertagandet i 
Kina år 1949, och taiwaneser (benshengren): ättlingarna till de kineser som 
bosatte sig på ön under 1700- och 1800-talen. Resterande 2% av befolkningen 
består av ursprungsbefolkningen som är uppdelad i ett flertal stammar. Fram tills 
relativt nyligen (slutet på 1980-talet) har fastlandskineserna dominerat 
förvaltningen och politiken genom KMT:s auktoritära styre (UI, Befolkning och 
språk [webb]; Taiwan Yearbook 2005, People and language [webb]; Dittmer, 
2004, s.476).  

Det officiella språket är mandarinkinesiska, dvs. den nordkinesiska dialekt 
som är officiellt riksspråk även i Kina. Ca: 70% av befolkningen behärskar detta 
språk och i övrigt talas en rad olika kinesiska dialekter som kan skilja sig 
väsentligt ifrån varandra (UI, Befolkning och språk [webb]).  

5.2 Modern historia 

Taiwan återlämnades till Kina ifrån Japan år 1945 som ett resultat av det senares 
nederlag i andra världskriget. Vid denna tid kämpade nationalistpartiet KMT, med 
general Chiang Kai-shek som ledare om kontrollen över Kina mot Mao Zedongs 
kommunister. Chiang flyttade efter en tid sitt flygvapen och sin flottbas till 
Taiwan för att kunna anfalla fastlandet därifrån, men redan samma år (1949) stod 
det klart att KMT förlorat fastlandet till kommunisterna. Då flydde hela KMT:s 
parti och mellan en och två miljoner fastlandskineser till Taiwan och utropade 
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Taipei som Republiken Kinas6 provisoriska huvudstad. Chiang Kai-sheks styre 
blev snabbt en diktatur och militärlagarna från kriget fortsatte att gälla på ön. Inga 
nya partier fick etablera sig och KMT var därför under flera decennier det enda 
existerande politiska partiet. (Taiwan Yearbook 2005, History [webb]).  

Under KMT:s år vid makten började Taiwans ekonomi ta fart. Bland annat 
genom omfattande ekonomisk hjälp från USA7, en positiv inställning till 
utländska investeringar och stora satsningar på infrastruktur och utbildning 
genomgick Taiwan från 1970-talet och framåt en explosionsartad ekonomisk 
utveckling och idag tillhör Taiwan de högt välutvecklade industriländerna. Detta 
är givetvis en av de stora anledningarna till Kinas resolut negativa attityd 
gentemot en självständig och suverän taiwanesisk stat (UI, Ekonomi [webb]; 
Taiwan Yearbook 2005, History [webb]).  

KMT:s styre ledde till dock slitningar mellan fastlandskineser och taiwaneser 
då de senare, istället för att vilja göra anspråk på Kina, önskade demokratisering 
och ökade krav på självständighet. Dessa krav avslogs kategoriskt fram till mitten 
av 1980-talet då en successiv demokratiseringsprocess tog sin början till följd av 
att KMT så smått började anta hållningen att en återförening med, eller 
övertagande av, Kina inte längre föreföll realistiskt. Denna demokratiserings-
process ledde till att befolkningen på Taiwan år 1996 för första gången fick utse 
sin president i direkta val. Presidenten, Lee Teng-hui, var född i Taiwan men 
tillhörde KMT och satt på sin post fram till år 2000. Demokratiseringsprocessen 
förde dock också med sig problem. KMT hade under lång tid behandlat 
taiwaneserna som en del av det kinesiska folket, den taiwanesiska kulturen endast 
som en förgrening av den kinesiska kulturen och det taiwanesiska språket som en 
kinesisk dialekt. Troligen av just den anledningen växte nationalismen mer och 
mer bland taiwaneserna allteftersom demokratiseringsprocessen fortgick. 
Resultatet av detta blev dessvärre en djup identitetskris då den gamla, ”kinesiska 
identiteten” nu skulle utmanas av en ny, nationell taiwanesisk identitet som ännu 
inte existerade (Wu, 2004, s.614). 

Några år tidigare, 1971, hade det taiwanesiska folket, både taiwaneser och 
fastlandskineser men kanske framförallt KMT-regeringen, lidit ett stort nederlag 
som visserligen bidrog till KMT:s mer vänligt sinnade politik gentemot Kina men 
som också utgjorde början på den kommande identitetskrisen. Detta år tvingades 
nämligen Taiwan att ge upp sin plats i FN som en följd av att Folkrepubliken Kina 
erkändes och röstades in i organisationen i Taiwans (Republic of Chinas) ställe. 
Då Peking nu insisterade på en ”ett Kina” princip förlorade Taiwan stöd ifrån de 
flesta länder som nu bröt sina förbindelser med regeringen i Taipei, då de ville 
värna om sin relation med Kina.8 Taiwan och KMT förlorande under de följande 

                                                                                                                                                         
 
6 Att skilja ifrån Folkrepubliken Kina. Taiwan omnämns än idag som Republiken Kina (Republic of China) som 
en följd av KMT:s seglivade uppfattning att de företrädde det enda ”rätta” Kina.  
7 Taiwan blev en ”het potatis” i det pågående kalla kriget eftersom man trots sitt geografiska läge inte var 
kommunister, vilket kanske förklarar USA:s generositet (Taiwan Yearbook 2005, History [webb]).  
8 Trots detta lyckades man förr eller i vissa fall senare rädda de ekonomiska relationerna med de flesta av dessa 
länder (Dittmer, 2004, 477).  
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åren mer och mer internationellt erkännande av sina anspråk på att vara det 
legitima Kina (Dittmer, 2004, s.477; UI, Aktuell politik [webb]).  

Detta är grunden till den påtagliga identitetskris som fortfarande präglar 
Taiwan och dess befolkning: anspråken på att vara det legitima Kina saknar 
internationell, och i växande grad även nationell, förankring, samtidigt som ett 
utropande av den självständiga Republiken Taiwan hindras av Pekings ofta 
upprepade hot om militär invasion. Sedan demokratiseringsprocessens början har 
dock alltså en allt starkare nationalism växt fram hos taiwaneserna på ön vilket 
säkerligen var huvudskälet till att KMT:s oppositionsparti, det självständighets-
positiva DPP fick flest röster år 2000. Givet dessa premisser har alltså 
huvudansvaret för att skapa en nationell taiwanesisk identitet legat hos DPP och 
presidenten Chen Shui-bian. Det är också här analysen i denna uppsats tar sitt 
avstamp: DPP:s senaste fem år vid makten och vad de lyckats uträtta där i termer 
av nationell identitetskonstruktion.  

5.3 Politiskt system & Politiska partier 

I grunden har den taiwanesiska författningen varit demokratisk ända sedan 1947, 
men den var satt ur spel genom militärlagarna under KMT:s styre. Då 
demokratiseringen inleddes 1987 skedde det en återgång till 
författningsbestämmelserna från 19479. Sedan 1996 väljs presidenten direkt av 
folket för en fyraårig mandatperiod med möjlighet till återval. Presidentens makt 
är omfattande och kan bara till viss del begränsas av parlamentet som kan fälla 
regeringen genom misstroendeförklaring. Presidenten har dock i sin tur rätt att 
lösa upp parlamentet som annars utses i allmänna val vart tredje år och består av 
225 representanter (UI, Politiskt system [webb]). 

Det finns en tydlig skiljelinje i den taiwanesiska partipolitiken. Trots att en 
återförening med (eller återerövrande av) Kina har fått minskad förankring, t.o.m. 
hos de fastlandskinesiska väljarna, existerar det fortfarande relativt stora grupper 
bland befolkningen som stödjer denna tanke och som representeras av partier som 
driver frågan, mer eller mindre aktivt. På andra sidan skiljelinjen finns de partier 
som istället strävar efter en taiwanesisk självständighet, också detta med mycket 
varierande intensitet. I övrigt är de flesta partier (åtminstone de stora), ideologiskt 
väldigt lika och de präglas alla av en marknadsliberal filosofi (Schubert, 2004, 
s.539ff).  

Det största partiet som befinner sig i det återföreningsvänliga lägret är KMT 
som efter den populära och ”Taiwan-vänliga”10 president Lee Teng-huis avgång 

                                                                                                                                                         
 
9 Dock med en del betydande förändringar då den gamla författningen var utformad för att gälla hela Kina.  
10 Lee Teng-hui (tidigare KMT) förde under sin tid som president en politik som skiljde sig ganska mycket ifrån 
KMT:s traditionella hållning. Han genomdrev bl.a. en föryngring av förvaltningen och tillsatte många poster 
med personer födda på Taiwan.  Dessutom var det Lee som genomdrev demokratiseringsprocessen och tonade 
ner KMT:s krav på återerövring av Kina.  
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år 2000 nu mer gått tillbaka till sin ursprungsuppfattning om ett enat Kina. Det 
andra stora partiet på denna sida är The Peoples First Party (PFP) som under 
ledning av James Soong fått många anhängare hos de mer radikala ”ett-Kina-
ivrarna” då man officiellt kritiserat KMT för ett alltför lamt försvarande av 
återföreningen med Kina. På andra sidan skiljelinjen finns det sedan år 2000 
regerande partiet DPP som representerar idén om ett självständigt Taiwan och en 
stark nationell taiwanesisk identitet. Det förra var DPP:s ursprungliga huvudfråga 
men när man väl kom till makten antog man en försiktigare hållning i Kina-frågan 
och inriktade sig mer på en ”taiwanisering” av inrikespolitiken. DPP får stöd ifrån 
det nybildade partiet The Taiwan Solidarity Union (TSU) som leds av Lee Teng-
hui (Ibid.; UI, Politiskt system [webb]). 
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6 Chen Shui-bians tal till folket 

Hittills har jag kategoriserat Taiwans invånare som antingen taiwaneser eller 
fastlandskineser. Detta är en uppdelning som förvisso är ganska vanligt 
förekommande, men den är problematisk så till vida att den ger en missvisande 
bild av identitetsfördelningen på Taiwan. För att förtydliga: även om man formellt 
tillhör den taiwanesiska gruppen kan man mycket väl ändå identifiera sig själv 
med Kina i första hand (Niou, 2004, s.561). I resten av uppsatsen kommer jag 
därför att använda mig av följande kategorisering av invånarna på Taiwan: Grupp 
A - De som identifierar sig själv med enbart Taiwan; Grupp B – De som 
identifierar sig med både Kina och Taiwan; Grupp C – De som identifierar sig 
enbart med Kina.  

Med hjälp av teorin om narrativ identitetskonstruktion studerar jag nu tre 
officiella tal av president Chen Shui-bian som behandlar uppsatsens första 
frågeställning: ”Kan man, genom att studera president Chen Shui-bians officiella 
tal till befolkningen, observera medvetet identitetsskapande/manipulerande? 
Utnyttjas särskilda ”värden”, såsom kultur, seder, traditioner, historiskt arv, 
visioner etc. för att legitimera och eventuellt förstärka identitetsskapandet? Och i 
så fall, används dessa värden också i syfte att uppnå en positiv differentiering av 
den egna gruppen, Taiwans befolkning, gentemot den andra gruppen, Kina?”.  

Det är viktigt att notera att de stycken jag citerar och baserar min analys på 
givetvis kan ha andra syften än att medvetet bygga en nationell taiwanesisk 
identitet. Det centrala här är dock att de, utifrån ett narrativt identitetsperspektiv, 
(åtminstone) också har en identitetsbyggande ingrediens och det är denna jag här 
ska försöka finna.  

6.1 Invigningstal, 20 maj år 2000 

Källa: Bullard, 2004, appendix 119 (webb).  
 

I sitt första officiella tal till befolkningen som president proklamerar Chen Shui-
bian början på en ny era. Han berättar om demokratiseringsprocessen som en 
kamp för ”hard-won democratic values” och att de 23 miljoner invånarna med sin 
”unwavering will have allayed enmity with love, overcome intimidation with 
hope, and conquered fear with faith”. I meningen därpå fortsätter han:  

 
With our sacred votes, we have proven to the world that freedom 
and democracy are indisputable universal values, and that peace is 
humanity's highest goal. […] It is a victory of the people, a victory 
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for democracy, because we have […] transcended fear, threats and 
oppression and bravely risen to our feet together.  

 
Flera saker är viktiga att lägga märke till här. Den första är i hur stor grad som 
Chen Shui-bian poängterar demokratins värde. Demokratin beskrivs som ett 
medel för fred och samtidigt som ett styrelseskick med egenvärde, ett mål i sig 
självt. På liknande sätt behandlas friheten som tillsammans med demokrati 
beskrivs som universella värden. Det är möjligen aningen långsökt, men det är 
fortfarande, i min mening, värt att notera hur mycket detta låter som en 
västerländsk president eller statsminister, då dessa har för vana att ofta använda 
sig av ”heliga” ord som just frihet och demokrati i sina tal11. Denna notis är ingen 
antydan om att västvärlden hade något direkt inflytande på Chen Shui-bians 
invigningstal, men det finns en annan poäng att göra här. Genom hela talet 
upprepar och framhäver Chen Shui-bian just dessa värden, frihet och demokrati, 
vilket kan vara intressant ur ett identitetsbyggande perspektiv. 

En av anledningarna till att presidenten så starkt poängterar dessa värden 
skulle kunna vara att han här berättar (se kapitel 4.1) för befolkningen att de är ett 
fritt och demokratiskt folk, precis som invånarna i många andra högt utvecklade i-
länder. På så vis kopplar han också Taiwans befolkning och framtid till den 
västerländska globalisering som så ofta går under demokratins och frihetens 
paroll. Senare återkommer han till just detta: ”we will actively participate in 
international affairs, expand Taiwan's room for survival in the international arena, 
and contribute to the welfare of the international community.”  

Det är svårt att inte uppfatta den genomgående betoningen av demokrati och 
frihet också som en positiv differentiering (se kapitel 4.3) av ingruppen (Taiwan) 
gentemot utgruppen (Kina). Särskilt påtagligt blir det när Chen Shui-bian 
uttrycker att dessa värden uppnåtts först efter en mångårig kamp präglad av hot 
och förtryck från utgruppen som ideligen motsatt sig ingruppens strävanden efter 
just dessa ideal. Häri finns också den sammanfogande ingrediens som Chen Shui-
bian gärna återkommer till. Genom att ofta återge den för ingruppen kritiska tiden 
av förtryck och hot skapar presidenten här en myt som i enighet med den narrativa 
identitetskonstruktionen förmodligen syftar till att väcka starka känslor hos 
befolkningen. Dessa känslor skulle t.ex. kunna vara ilska dels gentemot Kina och 
dels mot KMT:s auktoritära regim, sorgsenhet över att ha varit förtryckt så länge 
och inte minst lycka och stolthet över att tagit sig ur denna kritiska tid genom en 
framgångsrik demokratisering och över att ha lyckats skapa en blomstrande 
ekonomi under tiden. De båda senare känslorna, lycka och stolthet, är precis den 
typ av känslor som leder till en favorisering av ingruppen gentemot utgruppen 
eftersom de ger ingruppens medlemmar självaktning (Kinnvall, 2003, s.23). 

Huruvida denna berättelse är menad för hela befolkningen att delta i eller om 
den framförallt rör grupp A och delar av grupp B är inte helt tydligt. Chen Shui-
bian använder visserligen det totala antalet invånare, 23 miljoner, i början av talet 
och verkar mena att de tillsammans utstått förtryck, hot och rädsla men detta 

                                                                                                                                                         
 
11 jfr. t.ex. George W. Bushs tal 2001 (FoxNews.com [webb]). 
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förefaller aningen konstigt då fastlandskinesernas (företrädelsevis grupp C) 
dominans över politiken de första decennierna efter andra världskriget var en stor 
del av just detta förtryck.  

Kanske förhåller det sig emellertid så att Chen Shui-bian i första hand inriktar 
den historiska delen av den identitetsskapande berättelsen just på grupp A och B – 
de är trots allt i stor majoritet på ön. Samtidigt är det ju så att ”medlemmarna” i 
grupp C, även om de inte blivit diskriminerade på samma sätt som taiwaneserna, 
också kan ha upplevt rädsla över hoten om en militär invasion från Kina under 
den tid då KMT:s konflikt med den kinesiska regeringen var som mest intensiv, 
vilket borde innebära att även de kan relatera till presidentens berättelse. På 
samma gång försöker Chen Shui-bian också ena nationen inte bara kring 
historiska värden utan också kring den nyvunna demokratin och visionen om ett 
Taiwan som även fortsättningsvis ska kunna vara konkurrenskraftigt på den 
internationella arenan. Ett Taiwan där befolkningens olika grupperingar kan 
tolerera varandra och arbeta tillsammans för en gemensam framtid. Som han 
uttrycker det:  

 
I will put all my efforts into fulfilling my role as a "president for 
all people." […] Due to special historical and geographical factors, 
Taiwan possesses a wealth of diversified cultural elements. […] 
We must open our hearts with tolerance and respect, so that our 
diverse ethnic groups and different regional cultures communicate 
with each other, and so that Taiwan's local cultures connect with 
the cultures of Chinese-speaking communities and other world 
cultures, and create a new milieu of "a cultural Taiwan in a modern 
century." 

 
Hur ställer sig då presidenten i Kina-frågan? Han är, för att sammanfatta, mycket 
försiktig. Han inleder med att tala om de stora skillnaderna mellan Taiwan och 
Kina och beklagar den fientlighet som uppstått mellan folken: ”the two sides have 
developed vastly different political systems and lifestyles, obstructing empathy 
and friendship between the people on the two sides, and even creating a wall of 
divisiveness and confrontation.” Chen Shui-bian är dock optimistisk inför 
framtiden och uttrycker hopp om ett ökat samarbete över sundet:  
 

[…] as long as the governments and people on both sides of the 
Taiwan Strait can interact more, following the principles of 
"goodwill reconciliation, active cooperation, and permanent 
peace," while at the same time respecting the free choice of the 
people and excluding unnecessary obstacles, both sides of the 
Strait can make great contributions to the prosperity and stability 
of the Asia Pacific Region. 

 
Dessutom avger presidenten ett löfte om att han varken tänker förklara Taiwan 
självständigt – ”I will not declare independence, I will not change the national title 
[…] as long as the CCP regime has no intention to use military force against 
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Taiwan” – eller förorda en folkomröstning i frågan som skulle kunna hota det 
rådande status quo – ”I will not promote a referendum to change the status quo in 
regards to the question of independence or unification.”  

Det verkar alltså som om Chen Shui-bian varken ser en återförening med Kina 
eller ett utropande av en självständig och suverän taiwanesisk stat som realistiska 
alternativ (även om det framgår att han betraktar det senare som önskvärt), i alla 
fall inte inom ett kortsiktigt perspektiv. Därför knyter han inte heller byggandet av 
den nationella taiwanesiska identiteten till frågan om självständighet. Däremot 
anar man ett förespråkande av en slags informell självständighet då han aldrig 
beskriver Taiwan som en del av Kina, utan ser snarare de båda som två separata 
stater. Särskilt tydligt blir detta när han talar om visionen om den demokratiska, 
fria och ekonomiskt framgångsrika framtid som Taiwan går till mötes. I den 
berättelsen är Taiwans befolkning ett eget folk som tillsammans och av egen kraft 
kan uppfylla dessa drömmar:  

 
[…] each citizen of Formosa [Taiwan] is a "child of Taiwan" just 
like me. In whatever difficult environment, Taiwan will be like a 
selfless, loving mother, who never stops giving us opportunities 
and who helps us achieve our beautiful dreams […] as long as our 
23 million compatriots fear no hardship and move forward hand in 
hand. 

6.2 Nyårstal, 1 januari år 2002 

Källa: Bullard, 2004, appendix 130 (webb). 
 

Ett och ett halvt år senare höll president Chen Shui-bian ett nyårstal där han 
återkom till några av de frågor som diskuterades i hans invigningstal år 2000. Det 
vore en överdrift att påstå att han har ändrat sin inställning i dessa frågor, men han 
har åtminstone modifierat sin approach något.  

Detta märker man i första hand när han, mer än att tala om en gemensam 
historia som han gjorde år 2000, fokuserar sin identitetsbyggande historia kring 
”det nya Taiwan”. Stor tonvikt läggs vid att Taiwans framtid kommer att präglas 
av ökat internationellt samarbete – ”[Taiwan] is willing to play a more active role 
in the international community in this new century.” I detta tal görs vidare inte ens 
någon implicit skillnad mellan grupp A, B eller C och det verkar i detta läge som 
att den myt på vilken han grundar sin narrativa identitetskonstruktion baseras mest 
på en, för alla de 23 invånarna, gemensam framtidsvision:  

 
No matter how difficult the environment is and how formidable 
future challenges will be, we must meet the challenges and move 
forward with unwavering confidence. Dear colleagues, friends, and 
fellow countrymen, let us struggle together and work hand in hand. 
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Angående relationen med Kina har presidenten blivit lite tuffare I sin framtoning. 
Han fastslår att befolkningen på Taiwan har ”[…] only one country and one 
government”. Dessutom har han antagit hållningen att samarbete över sundet inte 
är möjlig förrän Kina upphör med sina militära hot: 

 
If the Chinese mainland can renounce military intimidation and 
respect the people's free will, the two sides can begin with 
integration in the cultural, economic, and trade fields, before 
further seeking a new framework for permanent peace and political 
integration. 
 

Detta är förmodligen ett bra sätt att skapa en känsla av tillhörighet med den egna 
gruppen. Även om Chen Shui-bian efterlyser ett samarbete med Kina framställer 
han genomgående Taiwans invånare som ett fredligt och demokratiskt folk medan 
Kina, den andra gruppen, inte tycks kunna respektera folkets fria vilja och 
beskrivs återkommande som hotfulla. Sociala identitetsteorier kallar detta en 
homogenisering av både ingruppen och utgruppen, vilket är en betydelsefull 
komponent i skapandet av kollektiva identiteter (Billig, 2003, s.234ff; Kinnvall, 
2003, s.23f). 

6.3 Återinvigningstal, 20 mars, 2004 

Källa: Taiwan Government Information Office (webb). 
 

År 2004 valdes alltså Chen Shui-bian till en andra mandatperiod som Taiwans 
president. I sitt andra invigningstal fortsatte presidenten på den redan inslagna 
vägen och återkommer även här till ”det nya Taiwan” och kraven på att Kina ska 
upphöra med militära hot. Det är egentligen detta som är det mest 
häpnadsväckande med jämförelsen av de tre talen; hur konsekvent Chen Shui-bian 
har behandlat frågorna om nationell identitet och självständighet under fyra år. 

Precis som vi såg i nyårstalet år 2002 försöker presidenten även här ena folket 
och förstärka deras känsla av nationell tillhörighet genom att bygga sin berättelse 
på framtidstro och samarbete mer än historiska moment – ” On March 20 we 
voted, each vote representing gentle love, love for Taiwan, our common 
motherland. God bless Taiwan! Let us join in unity to protect this land and the 
common future of the 23 million Taiwanese people!” Han gör således än en gång 
klart att den nationella identitet han, medvetet eller ej, bidrar till att skapa 
verkligen är en nationell identitet, dvs. den omfattar alla invånare på ön:  

 
[…] even though there are people who have different ideologies 
and beliefs, from now on we must all embrace each other, creating 
a harmonious and unified new Taiwan through our love and 
tolerance. This is not only my appeal. It is a serious request. The 
whole world is watching Taiwan's democracy, and the 23 million 
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people of Taiwan will get a thumbs up from the world. If we really 
love and cherish Taiwan, we should hold our hands in unity to 
protect our country and our democratic values with the most 
humble and tolerant hearts. 
 

Att världen har sina ögon på Taiwan är något han nämner flera gånger i talet. Han 
använder exempelvis detta faktum för att ställa hårdare krav på regeringen i 
Peking. Han uttrycker att han inte bara hoppas, utan förväntar sig att Kina ska 
acceptera det taiwanesiska folkets demokratiska val och möjliggöra samarbete 
över sundet. Denna förväntning, meddelar han, delas inte bara av det taiwanesiska 
folket, ”It is also the common expectation of the US, Japan and the international 
community.” Förutom att Chen Shui-bian här sänder en signal till Kina, förstärker 
han också bilden av Taiwans befolkning som ett internationellt och självständigt 
folk som delar sina demokratiska värderingar med västvärlden och Japan, snarare 
än med Kina.  

6.4 Sammanfattande diskussion 

Genom tre olika tal, framförda vid tre olika tidpunkter, har vi nu sett hur president 
Chen Shui-bian skapat en berättelse om och för Taiwans invånare. Berättelsen har 
bestått av följande huvudsakliga målsättningar: 

 

• Att skapa en myt om Taiwans befolkning som ett demokratiskt, 
fredligt och fritt folk som tillsammans genomlidit hårda prövningar 
såsom förtryck och militära hot, vilket stärkt gruppens samhörighet.  

• Att ena nationen kring en positiv och hoppfull framtidstro (även 
detta en så kallad myt) som är gemensam för alla öns invånare och 
som framförallt baseras på att Taiwan har en självklar och 
självständig plats i den globala utvecklingen och i den internationella 
handeln. 

• Att homogenisera både ingruppen (Taiwan) och utgruppen (Kina) så 
att en favorisering och positiv differentiering av ingruppen sker på 
bekostnad av utgruppen vars diskriminering (förnekande av 
självständighet, militära hot) av ingruppen är ett återkommande 
tema.  

• Att genom dessa myter väcka starka känslor, som t.ex.: Ilska 
gentemot Kina12 som ökar de upplevda skillnaderna mellan 
ingruppen och utgruppen; Stolthet över den egna gruppens 

                                                                                                                                                         
 
12 Inte den typen av ilska som kan uppstå som ett resultat av en aktiv hets mot en särskild folkgrupp, utan snarare 
en slags frustration över att man upplever sig ha blivit, och fortfarande blir, diskriminerade och hotade av Kina.  
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framgångar som ger gruppens medlemmar självaktning, vilket är 
själva orsaken till att människor söker sig till kollektiva identiteter; 
Hopp om en ekonomiskt gynnsam, fredlig och demokratisk framtid 
vilket skapar motivation och lojalitet i den egna gruppen då man 
tillsammans vill uppnå dessa mål.  

 
Man kan emellertid ha en del betänkligheter om vad som möjligen skulle kunna 
ha gjort den identitetsskapande berättelsen ännu starkare. För det första har 
presidenten inte koncentrerat berättelsen så mycket på historiska och för gruppen 
gemensamma kritiska moment som han har inriktat den på en gemensam 
framtidstro. Det senare är visserligen också viktigt, men man kan tänka sig att 
”vi” känslan förstärks om det är lätt för gruppens medlemmar att relatera till 
gemensamma, kritiska moment då gruppen formats (Kane, 2000, s.247; jfr. 
Lincoln, 1989, s.21). Samtidigt är det svårt för presidenten att göra detta då en 
alltför stor historisk prioritering av berättelsen skulle kunna uppfattas som att 
densamma bara riktades mot grupp A och B. Fast å andra sidan skulle kanske 
Chen Shui-bian kunnat formulera den historiska delen av berättelsen så att alla 
invånare på Taiwan kunnat relatera till den genom att explicit påpeka att tiden 
under KMT:s auktoritära styre var svår och fylld av rädsla och osäkerhet även för 
många i grupp C. På så vis kanske det skulle funnits möjlighet att förstärka 
känslan av tillhörighet ytterligare, genom att utmåla Kina som ”boven i dramat”. 
Inte minst skulle detta kanske bidragit till att minska de upplevda skillnaderna 
mellan grupp A, B och C då en gemensam, större ”fiende” ofta tenderar att föra 
mindre grupper närmare varandra (se kapitel 4.1).  

Man kan nog säga att det överlag förmodligen vore mer effektivt för 
skapandet av en nationell taiwanesisk identitet om berättelsen i ännu större 
utsträckning schabloniserade Kina på ett nedvärderande sätt. I just detta fall har 
dock det beteendet tre allvarliga hinder: 1) Det skulle inte vara särskilt uppskattat 
i Peking och risken för militär invasion skulle möjligen öka; 2) Taiwan har ur ett 
strikt ekonomiskt perspektiv inget att förlora på att ha ett fredligt och stabilt 
samarbete med Kina; 3) Många av Taiwans invånare uppfattar sig själva som 
både kineser och taiwaneser (Niou, 2004, s.561) vilket innebär att presidenten inte 
kan vara säker på hur uttalande av det slaget kommer att mottas.   

Slutligen verkar det rimligt att hävda att Chen Shui-bians inofficiella uppgift, 
att skapa en nationell taiwanesisk identitet, kunde varit lättare att genomföra, hade 
förutsättningarna varit annorlunda. Jämför t.ex. med George W. Bushs tal efter 11 
september (FoxNews.com [webb]) då denne på ett naturligare vis kan ena 
befolkningen kring en berättelse som både refererar till gemensamma historiska 
moment som varit särskilt viktiga och samtidigt, i kraft av ett militärt övertag, kan 
uttala sig nedvärderande om ”den andre” i mycket större utsträckning.  
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7 DPP:s identitetsbyggande insatser 

I detta kapitel behandlas uppsatsens andra frågeställning: ”Vilka insatser har 
genomförts – för vem och med vilken målsättning – av DPP för att bygga 
och/eller förstärka en nationell taiwanesisk identitet?” 

Det bör från början poängteras att DPP:s identitetsbyggande insatser inte har 
bestått utav den typ av radikala och omstörtande reformer som begreppet 
nationsbyggande kanske för tankarna till. Detta betyder inte att man inte 
implementerat märkbara förändringar i det taiwanesiska samhället – man har gett 
den taiwanesiska dialekten halvofficiell status vid sidan av mandarinkinesiskan, 
ändrat namn på en del parker som tidigare hade kinesiska namn och infört mer 
historieundervisning i skolorna (Dittmer, 2004, s.480; UI, Aktuell politik [webb]) 
– men trots allt har de viktigaste insatserna varit mer av det indirekta och 
intellektuella slaget. Dels beror detta på att Taiwan redan uppfyller de allra flesta 
praktiska kriterier som krävs för att ett geografiskt avgränsat område ska kunna 
kallas en nation. Det fattas bara en stark nationell identitet. Som Ch’iu Kwei-fen, 
en taiwanesisk nationalist skriver: 

 
Ordinarily we think of nations as consisting of territory, a 
government, and people. But Anderson13 points out that actually 
these things are not enough. The formation of a nation relies 
importantly on people’s ‘national imagination’ - that is, a common 
identity among the people living on this piece of territory (Lynch, 
2004, s.514) 

 
Den centrala orsaken till varför DPP koncentrerat sig på en slags psykologisk 
reform är därför att identiteter (personliga som nationella) bara existerar på ett 
abstrakt, socialt konstruerat plan och därmed är det ju också mot detta plan som 
identitetsbyggande insatser måste riktas.  

7.1 Taiwans ”nya” historia 

En av de mest betydelsefulla personerna i de medvetna försöken att skapa en 
nationell taiwanesisk identitet är historikern Chang Yen-hsien. Strax efter DPP:s 
valseger utnämndes Chang Yen-hsien till intendent för Taiwans National Museum 

                                                                                                                                                         
 
13 Ch’iu Kwei-fen är inspirerad av och syftar här på Benedict Andersons bok Imagined Communities.  
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of History av president Chen Shui-bian. Hans uppdrag som intendent var, som han 
senare själv också uttryckte det, att hjälpa till att leda Taiwans identitetsbyggande. 
Detta gör han bland annat genom att publicera artiklar och böcker och ge 
föreläsningar om Taiwans historia ur ett taiwanesiskt, snarare än kinesiskt 
perspektiv. Men hans viktigaste uppgift består i att utbilda grupper av unga 
akademiker som får specialisera sig i olika aspekter av Taiwans historia och nutid, 
t.ex.: ekonomi, taiwanesisk litteratur och konst, lagar och viktiga händelser i 
Taiwans historia. Grupperna träffas sedan på konferenser där de redovisar och 
diskuterar sina resultat under Chang Yen-hsiens ordförandeskap. Därefter 
publiceras vanligen en av Chang Yen-hsien redigerad rapport som sammanställer 
de viktigaste frågorna som diskuterats på konferensen. Denna publikation ligger 
sedan som grund för de unga akademikerna när de återvänder till sina universitet 
eller liknande för att utbilda andra studenter. Och häri ligger den verkliga och 
långsiktiga målsättningen; att konferenserna skall vara startskottet för en slags 
självgenererande kunskapsöverföring, i första hand riktad mot Taiwans unga 
akademiker men i ett längre perspektiv givetvis mot en betydligt större målgrupp 
(Lynch, 2004, s.515; Lynch, 2005 [webb]). 

Ett aktuellt exempel på vilket inflytande dessa rapporter kan ha är när Chang 
Yen-hsien och hans akademiker i år (2006) publicerade en rapport som fick 
oerhört stor medial uppmärksamhet. Rapporten utmålar Chiang Kai-shek (se 
kapitel 5.2) som huvudansvarig för massakern den 28 februari 1947 i Taipei då 
10000 människor dog sedan regeringstrupper med våld stoppat en civil 
massprotest. Kvällen före vägrade en kvinnlig försäljare att låta män från den 
regeringsknutna Monopolbyrån konfiskera cigaretter som påstods vara 
smuggelgods, varpå hon skadades och en man som försvarade henne sköts till 
döds. Incidenten vållade massiva protester över hela Taiwan men trots sin 
omfattning och nästan ofattbart tragiska utgång har det varit tabubelagt (särskilt 
under KMT:s regim) att ens diskutera händelserna. De har förblivit ett öppet sår 
som aldrig riktigt läkt och är därför, än idag, en känslig punkt för taiwaneserna 
(grupp A och förmodligen stora delar av grupp B). Det är förmodligen också 
därför Chang Yen-hsiens rapport väckte så stor uppståndelse. Ingen har någonsin 
tidigare så ingående och kritiskt diskuterat ämnet, särskilt inte i officiella 
sammanhang. Chang Yen-hsiens rapport kräver inte bara ansvar, den visar med ett 
tydligt finger vems ansvaret är, nämligen Chiang Kai-shek och hans KMT-
regering (Taiwan Headlines, 2006 [webb]).  

Förutom att exemplet visar vilket betydelse rapporterna kan ha, berättar det 
också en hel del om den verksamhet som Chang Yen-hsien bedriver. Det handlar 
inte bara om historieundervisning i en traditionell mening där åhörarna upplyses 
om historiska företeelser de inte tidigare kände till. Det handlar också, och kanske 
mer om att skriva om historien, om att ge redan kända historiska händelser en ny 
innebörd. Den stora målsättningen med detta är att kultivera vad Chang Yen-hsien 
kallar för en taiwanesisk subjektivitet. Det är inte helt enkelt att sätta ord på exakt 
vad detta något svävande begrepp egentligen innebär, men om man förstår vad det 
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är en reaktion på, blir det också tydligare vad det är man vill uppnå. Chang Yen-
hsien menar att Taiwan alltid blivit ”periferaliserat”14 genom historien, dels av 
politiker och länder som haft makt över Taiwan under århundradena, och dels av 
dem som senare författat och återberättat historien. Den allvarligaste 
konsekvensen av detta är att taiwaneserna (grupp A och delar av B) aldrig 
uppfattat sig själva som ett eget ämne – ett subjekt – i historien utan snarare alltid 
bara som ett bihang till någon annans subjektivitet, t.ex. Manchu Qing imperiet 
(1683-1895), det japanska imperiet (1895-1945) och Republiken Kina under KMT 
(1945-2000 [se kapitel 5.2]). Chang Yen-hsiens poäng är att det inte finns något i 
grunden kinesiskt med Taiwan, lika lite som det fanns något i grunden Japanskt 
med ön före 1945. Taiwan är i grunden taiwanesiskt menar Chang Yen-hsien och 
det är grundtesen i hans av DPP tilldelade uppgift; att skriva om historieböckerna 
ur ett taiwanesiskt perspektiv för att socialisera in framförallt ungdomar och barn i 
en föreställning om en taiwanesisk nation och identitet (Lynch, 2004, s.516f; 
Lynch, 2005, [webb]). 

Precis som i analysen av president Chen Shui-bians tal till folket är det 
lämpligt att använda sig av teorin om narrativ identitetskonstruktion när man 
betraktar DPP:s identitetsbyggande insatser. För även om man inte använder sig 
av berättelser på samma direkta sätt som presidenten gör i sina tal verkar fokus 
ändå ligga på att försöka skapa en bra grogrund för att nya, för 
identitetsbyggandet positiva, berättelser ska kunna skapas. Vi har t.ex. nyss sett 
hur man genom att införa mer historieundervisning i skolorna och inrikta denna på 
Taiwans egen historia försöker sprida en berättelse som förklarar för taiwanesiska 
ungdomar och barn vilket ursprung de har och om vilken roll de själva och 
Taiwan har i historien. Det handlar om att framställa den taiwanesiska 
subjektiviteten som något heligt så att befolkningen redan vid en tidig ålder 
engageras i föreställningen om att det inte finns något perifert med varken Taiwan 
eller dess invånare. Berättelsen syftar därför till att skapa en ”vi-känsla” som är 
exklusiv för Taiwans medborgare vilket förmodligen är grundvalen för en stark 
nationell identitet. Det finns emellertid en poäng i att berättelsen belyser de 
historiskt medvetna försöken att just periferalisera Taiwan eftersom det förstärker 
den narrativa myten om att den taiwanesiska subjektiviteten inte på något sätt 
varit självklar genom historien vilket torde medföra en större uppskattning för det 
självständiga taiwanesiska tänkandet.  

Dessutom utnyttjar historieomskrivningen människans behov av att göra en 
positiv differentiering av sin egen grupp gentemot andra. Om historieböckerna 
fokuserar på diskrimineringen av det taiwanesiska folket istället för på Kinas 
framgångar genom historien bör den föreställda klyftan mellan länderna uppfattas 
som större. Det bildas ett ”dem” som skiljer sig från den egna gruppen och detta 
är antagligen väldigt centralt för identitetsbyggandets chanser att lyckas. För om 
Billigs (2003, s.234ff) antagande stämmer att om gränserna mellan ”vi” och 
”dem” är otydliga tenderar individen att sträva efter en identifikation med en 
högre statusgrupp är det inte svårt att föreställa sig ett exempel där en ung 

                                                                                                                                                         
 
14 Chang Yen-hsien använder ordet ”peripheralization” 
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invånare från grupp B eller C i skolan läser om allt det fantastiska med Kina och 
därför gärna ser sig själv som kines i första hand. Målsättningen med denna insats 
är således dels att ytterligare förstärka grupp A:s känslor av tillhörighet till den 
taiwanesiska nationen, och dels att ”värva” så många som möjligt till grupp A från 
grupperna B och C genom att framställa Taiwan som ett eget och betydelsefullt 
subjekt i historien. 

7.2 Media, Litteratur & Kultur 

Somliga nationalister på Taiwan anser att en förändrad och mer prioriterad 
historieundervisning inte är åtgärder nog för att bygga en nationell identitet. Trots 
allt, menar de, påverkas betydligt fler människor av media än av historieböcker. 
Argumentet är att taiwanesisk TV och radio liksom tidningar och bokförlag 
egentligen bara fungerar som ett verktyg för den kinesiska kulturimperialismen. 
Nyhets- och underhållningsprogram gör sällan skillnad på Kina och Taiwan och 
historiska dokumentärer och böcker fokuserar oftast på Kinas framgångar genom 
historien. Det som måste ske, anser nationalisterna, är en total omorientering av 
taiwanesisk media och kultur mot ett mer taiwanesiskt innehåll (Lynch, 2004, 
s.520ff). Samtidigt finns det strömningar i Taiwan som anser det precis motsatta, 
att taiwanesisk media är för fokuserat på lokala och inomnationella 
omständigheter och att man i mycket större omfattning måste tillåta utländska 
(däribland kinesiska) influenser och ägna internationella händelser mer 
uppmärksamhet (Lin, 2004, [webb]).  

Det är svårt att säga hur pass kinesiskt vinklad taiwanesisk media i realiteten 
är och det är en intressant fråga som skulle förtjäna ett betydligt större utrymme 
än vad jag har möjlighet att ge den här. Men om vi för en stund tillåter oss att anta 
att nationalisternas ståndpunkt inte helt saknar empirisk förankring, att 
taiwanesisk media åtminstone till en viss del fortfarande är påverkad av Kina, hur 
tänker sig då nationalisterna att förändra detta? Lee Chiao, en inflytelserik 
nationalistisk tänkare, föreslår ett radikalt fyra-stegs-program som sammantaget 
syftar till att all kinesisk kultur ska fördrivas från Taiwan genom auktoritära 
insatser från regeringens sida (Lynch, 2004, s.520ff). DPP-regeringen har 
emellertid inte visat några tendenser till att ens tänka tanken på att vidta så 
drastiska åtgärder. Redan sedan partiets grundande har man förespråkat 
demokratiska verktyg i kampen för en nationell identitet; partiet skapades ju just 
som en reaktion på KMT:s auktoritära styre (DPP Online [webb]). Dessutom är 
DPP av den uppfattningen att Taiwans autonoma utveckling och säkerhet i stor 
utsträckning är avhängig militärt och diplomatiskt stöd ifrån USA, vilket 
förmodligen skulle försvinna om Taiwan skulle återgå till ett auktoritärt styre. 
Detta betyder dock inte att DPP undgått att uppmärksamma det kinesiska 
inflytandet över taiwanesisk media. Faktum är att partiets vision om en 
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självständig taiwanesisk media fanns redan under KMT-regimen då man som 
oppositionsparti distribuerade videoband med KMT- och Kinakritiskt innehåll och 
organiserade underjordiska TV-stationer (Cohen, 1992, s.76).15

Men även som regerande parti har DPP gjort ansträngningar för att förändra 
det inhemska mediautbudet, även om metoderna varit lite mer rumsrena och 
målsättningen haft en mer långsiktig ambition. Istället för att, som Lee Chiao 
föreslår, göra auktoritära och direkta inskränkningar av innehållet i TV, radio och 
tidningar har man vänt blicken mot utvecklandet av en distinkt taiwanesisk 
litteratur, konst och teater. Man inser visserligen att bara en liten del av 
befolkningen faktiskt kommer att söka upp och medvetet exponeras för den här 
typen av kultur, men det finns inom partiet en övertygelse om att en nations 
”finkultur” fungerar som bas för den bredare populärkulturen, att litteratur och 
kultur formar ett slags fundament för hur medialandskapet utformas. Bara det 
enkla faktum att människor känner till att det existerar en specifik taiwanesisk 
kulturtradition kan få dem att identifiera sig med nationen och flitiga försök har 
därför gjorts för att upptäcka och föreställa sig vad som är karakteristiskt för 
taiwanesisk litteratur, konst och teater (Lynch, 2004. s.524; jfr. Taiwan Yearbook 
2005, Culture [webb]). 

Dessa bemödanden har lett till att man funnit genuint taiwanesisk kultur som 
dateras ända tillbaka till 1920- och 1930-talen. Innehållet i de tidiga böckerna och 
pjäserna präglas av ett slags tragiskt tonfall som verkar vara utmärkande för 
taiwanesisk kultur från den här tiden. Somliga har menat att den tragiska tonen har 
reflekterat landets historia av förtryck; att den är ett utryck för det taiwanesiska 
folkets ”förslavade” passivitet. En senare generation av taiwanesiska författare 
som var verksamma på 1960- och 1970-talen gav emellertid tragiken i de tidigare 
verken en ny betydelse. Man menade att den istället för passivitet representerade 
en subtil form av motståndskraft gentemot förtryckarna (då: Japan) vilket kunde 
jämföras med deras egna vid denna tid förbjudna litterära motståndsrörelse 
gentemot Kina och KMT. Man drar därför slutsatsen idag att essensen i 
taiwanesisk kultur är ett kritiskt och motståndskraftigt förhållningssätt gentemot 
förtryckande auktoriteter (Lynch, 2004, s.525). På så vis har DPP:s främjande av 
den inhemska kulturen tjänat mer än ett syfte; för målsättningen att prioritera 
taiwanesisk kultur på bekostnad av den kinesiska blir ju knappast lidande av att 
den taiwanesiska kulturen i sig verkar dela precis samma målsättning. 

Ur ett narrativt identitetsperspektiv handlar det även här om att skapa en 
berättelse som stärker den nationella taiwanesiska identiteten. Genom att lyfta 
fram och subventionera inhemsk kultur hoppas man kunna förstärka känslan av att 
Taiwans befolkning har en kulturtradition som är deras egen, som skiljer sig ifrån 
andra och som säger något om vad det innebär att vara taiwanes. Detta kan 
måhända låta långsökt men betänk vilken enorm betydelse och långvarigt 
inflytande kulturikoner som August Strindberg, Ingemar Bergman, Selma 
Lagerlöf, Evert Taube och Astrid Lindgren m.fl. haft för den svenska kulturen. 

                                                                                                                                                         
 
15 En för DPP olycklig konsekvens av detta var att KMT-regeringen senare lade beslag på all utrustning och 
fängslade en reporter som varit delaktig i DPP:s projekt (Cohen, 1992, s.76). 
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Förutom att de skildrar vårt lands historia, landskap och traditioner – t.ex. Selma 
Lagerlöf, Astrid Lindgren och Evert Taube – och emellanåt ger upphov till (eller 
förstärker) seglivade uppfattningar om hur svenskarna som folk är – t.ex. Ingemar 
Bergmans och August Strindbergs porträtt av det svenska svårmodet, 
djupsinnigheten och inte minst den svenska synden – är de också en källa för en 
slags nationell stolthet; de ger känslan av att vara svensk mer värdighet. Detta 
gäller förmodligen även för dem som aldrig på nära håll bekantat sig med de 
svenska kulturstorheterna, då endast vetskapen om att de existerar kan vara 
incitament nog för att känna stolthet. Det narrativa i denna insats består därför 
egentligen inte i att DPP själva berättar någonting för befolkningen. De viktigaste 
berättelserna här är istället de berättelser som litteraturen, teatrarna, filmerna, 
musiken, konsten etc. skildrar och de känslor av nationell identifikation som dessa 
berättelser eventuellt ger upphov till.  

Det är vidare intressant att den taiwanesiska kulturen nästan per definition 
verkar innehålla en trotsig ingrediens gentemot de auktoritära regimer som 
inskränkt dess yttrandefrihet och själva existens under en så lång period. Om detta 
fortsätter att vara ett utmärkande drag för taiwanesisk kultur är det betydelsefullt 
eftersom det i så fall troligen bidrar till att homogenisera, och negativt 
differentiera, den stora utgrupp som inte erkänner Taiwan som en självständig 
nation, nämligen Kina. Och som tidigare nämnt (se kapitel 4.2) är oftast en 
negativ differentiering av utgruppen förknippad med en favorisering av ingruppen 
vilket givetvis verkar positivt på den kollektiva känslan av tillhörighet till den 
senare.  

7.3 Den kosmopolitiska identiteten? 

När man betraktar de två insatser jag nyss beskrivit framgår det tydligt att DPP:s 
målsättning har varit att skapa en distinkt taiwanesisk nationell identitet som inte 
bara är ett periferaliserat bihang till den kinesiska subjektiviteten. På så vis har det 
handlat om att göra grupp A så stor som möjligt på grupp B:s och grupp C:s 
bekostnad. Men häri finns också ett problem. För även om målsättningen har varit 
att ”locka” nya anhängare till grupp A genom att framställa Taiwan som ett 
betydelsefullt subjekt i historien, nutiden och framtiden riskerar DPP samtidigt, 
med sin konstanta fokusering på det specifikt taiwanesiska, att alienera de i grupp 
B som också identifierar sig med Kina eftersom de kanske upplever att de skulle 
gå miste om sin kinesiska ”sida” om de identifierade sig mer med Taiwan. 
Distanseringen från grupp C är troligen inte lika allvarlig för DPP eftersom denna 
grupp inte ens delvis identifierar sig med Taiwan och är därmed en del av ”den 
andre”: den utgrupp som identitetsbyggandet till stor del syftar till att just 
distansera sig ifrån.  

För att tackla detta problem har DPP startat en debatt om vem som bör ingå i 
den nya taiwanesiska identiteten. President Chen Shui-bians rådgivare Tien Hsin 
– en representant för både DPP och en organisation som kallas Assosiaton of 
Mainlanders for Taiwanese Independence – har drivit en kampanj som animerat 
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statsvetaren Shih Cheng-fengs idéer om att alla människor som älskar Taiwan, 
identifierar sig med Taiwan och är villiga att kämpa för Taiwan kan betrakta sig 
själva som medlemmar i den taiwanesiska nationen16, oavsett ras, etnicitet och 
geografisk och kulturell bakgrund. Detta är visserligen ett sätt att inkludera större 
delar av grupp B i identitetsbyggandet, men det finns en hake; för att kunna 
betrakta sig som medlem i den taiwanesiska nationen måste man identifiera sig 
med Taiwan först. Om man identifierar sig mer med Kina än med Taiwan kan 
man enligt denna definition inte betrakta sig själv som medlem i den taiwanesiska 
nationen. På så vis är idéerna både inkluderande och exkluderande på samma 
gång (Lynch, 2004, s.526ff).  

Även om kampanjen knappats lär orsaka några praktiska skillnader i 
kriterierna för faktiskt medborgarskap är den likafullt central eftersom den vädjar 
till dem i grupp B som delvis betraktar sig själva som taiwaneser men också som 
kineser och därför kanske känt sig fjärmade av identitetsbyggandets inbyggda 
prioritering av enbart taiwanesisk historia, kultur och media (troligen är de flesta 
av dessa individer fastlandskineser). I debatten målar Tien Hsin upp historiskt 
populära fastlandskineser som kämpat för taiwanesiskt självstyre som förebilder 
som statuerar det exempel han vill åskådliggöra: delaktighet i den taiwanesiska 
identiteten innebär inte att man inte kan känna tillhörighet till andra nationer eller 
att man måste tillhöra den formellt taiwanesiska delen av befolkningen – 
huvudsaken är bara att man värderar sin tillhörighet till den taiwanesiska nationen 
högst (Ibid.).  

Svaret på frågan jag ställde i början av kapitel 7 om för vem och med vilka 
målsättningar DPP:s insatser genomförts blir således följande: Den uttalade 
målsättningen har varit att skapa en nationell taiwanesisk identitet som odelat 
bygger på den taiwanesiska delen av befolkningens historia och kultur. Samtidigt 
försöker man inkorporera så många som möjligt i grupp B i detta identitetsbygge 
genom att hävda att just historia och kultur inte spelar så stor roll om man bara 
älskar och identifierar sig med Taiwan mer än något annat land. I kapitel 8 ska jag 
undersöka om dessa insatser nått sina avsedda resultat eller inte, d.v.s. i vilken 
utsträckning man lyckats expandera grupp A på grupp B:s och grupp C:s 
bekostnad.  

 

                                                                                                                                                         
 
16 Dvs. en delaktighet i en kollektiv känsla av tillhörighet till den föreställda taiwanesiska nationen – dvs. en 
delaktighet i den taiwanesiska identiteten.  
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8 Resultaten 

Det avslutande kapitlet i denna uppsats besvarar den tredje frågeställningen: ”Har 
DPP:s identitetsbyggande insatser nått avsedda resultat eller inte? Går det att 
observera någon skillnad i hur Taiwans befolkning ser på sig själva sedan DPP 
kom till makten? Går det vidare att observera någon skillnad i inställningen hos 
befolkningen rörande Taiwans självständighetssträvanden under samma tid? Finns 
det en koppling här emellan?”. 

Som jag antydde i kapitel 2 har min avsikt varit att undersöka huruvida DPP:s 
insatser nått avsedda resultat eller inte genom att studera opinionsundersökningar 
som visar hur befolkningen ser på sig själva; är de taiwaneser, kineser eller både 
och? Detta tillvägagångssätt är givetvis problematiskt ur den aspekten att det inte 
nödvändigtvis behöver existera ett kausalt samband mellan eventuella 
förändringar av befolkningens självbild och DPP:s identitetsbyggande politik. 
Förändringarna kan bero på en otalig mängd andra faktorer som kan ha haft mer 
eller mindre inverkan på befolkningens nationella identifiering. Inte desto mindre 
har jag ändå valt detta tillvägagångssätt eftersom jag – trots de uppenbara 
problemen – inte kan förnimma något annat alternativ som skulle kunna vara en 
bättre värdemätare på hur väl DPP lyckats med sina målsättningar. För om stora 
förändringar kan observeras, t.ex. att betydligt fler har börjat känna sig mer som 
taiwaneser än som kineser, menar jag att man ändå rimligen göra antagandet att 
DPP:s politik har varit betydelsefull för denna utveckling. Men det antagandet kan 
som sagt kritiseras och det är således viktigt att bära denna problematik i åtanke 
genom hela kapitlet.  

Taipeis Election Study Center har sedan 1992 varje halvår genomfört 
omfattande opinionsundersökningar för att observera förändringar i befolkningens 
nationella identifiering. Diagram 1 visar resultaten från maj år 2000 till december 
2005. Diagrammet visar tre olika trender över den aktuella femårsperioden: 1) 
Den del av befolkningen som identifierar sig själva som taiwaneser (grupp A) har 
ökat från ca: 37 % till drygt 46 %; 2) Den del som identifierar sig själva som 
kineser (grupp C) har minskat från ca: 13 % till ca: 7 %; 3) Den del av 
befolkningen som betraktar sig själva som både taiwaneser och kineser (grupp B) 
har pendlat upp och ner och är i december 2005 ungefär lika stor som i maj 2000 
(Election Study Center [ESC], 2005a [webb]).  

Kurvorna antyder alltså att andelen invånare som identifierar sig själva som 
taiwaneser har vuxit nästan 10 % sedan DPP kom till makten år 2000. Som jag 
nyss nämnde kan orsakerna bakom en sådan utveckling vara flera, men det är 
enligt min mening troligt att statistiken ändå kan tolkas som ett tecken på att 
DPP:s identitetsbyggande insatser burit frukt. Samtidigt måste man vara ödmjuk 
när man gör en sådan tolkning. För hade det bara funnits statistik fram t.o.m. maj 
2004 då grupp A-kurvan bara nådde precis över 40 %-strecket och grupp B-
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kurvan nästan tangerade 50 %-strecket kanske man hade dragit en annan slutsats. 
Med denna reservation i åtanke anser jag därför att man inte överdriva betydelsen 
av resultaten utan nöja sig med att konstatera att det går att ana en försiktigt 
positiv trend för grupp A-kurvan.  
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Värt att notera är också att grupp B-kurvan och grupp A-kurvan på ett ungefär 
verkar följa ett ömsesidigt inverterat mönster, d.v.s.: när grupp A-kurvan är låg är 
grupp B-kurvan hög. Eftersom grupp C-kurvan inte uppvisar sådana variationer 
kan man dra slutsatsen att den huvudsakliga orsaken bakom de omvända 
svängningarna är rörlighet mellan gruppen med taiwanesisk identitet och gruppen 
med dubbla identiteter.  

Diagram 1 indikerar således att den ambivalens som präglar en del av 
befolkningens nationella identifiering i huvudsak rör frågan om huruvida man 
betraktar sig som enbart taiwanes eller som taiwanes i första hand, men också 
kines.  Det verkar inte finnas en sådan osäkerhet hos gruppen som betraktar sig 
själva som enbart kineser.  Istället verkar grupp C ha en förhållandevis lojal skara 
anhängare som vidhåller sin ursprungliga identitet. Dock förefaller grupp C 
konstant bli mindre över tiden vilket skulle kunna bero på att den inte har lika stor 
återväxt som de andra grupperna. Kanske förhåller det sig så att de som håller fast 
vid den uteslutande kinesiska identiteten tillhör den äldre generationen som 
långsamt håller på att försvinna samtidigt som de unga invånarna i allt större 
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utsträckning identifierar sig som taiwaneser. Detta är en tolkning som stämmer 
överens med en annan undersökning (Chang & Wang, 2005) som vid sex separata 
tillfällen jämfört fyra olika generationers nationella identifiering. Chang och 
Wang observerar en liknande trend: allt färre identifierar sig med Kina, särskilt 
bland de unga som istället mer och mer identifierar sig som enbart taiwaneser 
eller åtminstone primärt som taiwaneser och sekundärt som kineser (Ibid., s.35ff).  

Något som emellertid vore önskvärt är en smalare kategorisering av 
svarsalternativen. Istället för de tre svarsalternativ som de tillfrågade fått välja 
emellan i ESC:s undersökningar kunde man likt Mei-chih Li (2003, s.233) 
förslagsvis erbjudit följande svarsalternativ: ”Jag är…”: 1) Taiwanes; 2) Taiwanes 
i första hand men också kines; 3) Kines i första hand men också taiwanes; 4) 
Kines. Det som vore bra med en sådan uppdelning är att den förmodligen skulle 
ha gett en djupare och mer komplex bild av identitetsfördelningen på Taiwan. I 
ESC:s undersökningar görs ingen skillnad på grupp 2 och 3, vilket är beklagligt 
eftersom det vore intressant att undersöka om dessa gruppers inbördes 
förhållanden har förändrats sedan DPP kom till makten, särskilt då partiets och 
presidentens insatser till stor del riktats mot just gruppen med dubbla identiteter 
för att försöka få så många som möjligt att identifiera sig som taiwanes i första 
hand.  Tyvärr har jag bara lyckats hitta en undersökning (Li, 2003) som gjort en 
sådan uppdelning. Dessutom grundar sig resultaten i denna undersökning på en 
enstaka mätning vilket gör det omöjligt att jämföra den med de 
opinionsundersökningar som jag refererat till ovan.  

Frågeställningen för detta kapitel tar vidare upp Taiwans självständighets-
strävanden och huruvida det finns en koppling mellan en starkare taiwanesisk 
identitet och ett större folkligt stöd för ett självständigt Taiwan. Som vi har sett 
har varken presidenten eller DPP explicit gjort denna koppling själva utan – av 
anledningar som jag ska återkomma till – grundat identitetsbyggandet på andra, 
inhemska angelägenheter. Det är emellertid ingen hemlighet att DPP är en stark 
anhängare av visionen om en självständig taiwanesisk nation (Schubert, 2004, s. 
548; jfr. Dittmer, 2004, s.475). Om än implicit bör därför identitetsbyggandet – 
förutom som ett mål i sig själv – också betraktas som ett medel för att öka 
sympatierna för en taiwanesisk självständighetsförklaring. Ett svar på frågan om 
huruvida DPP:s insatser nått avsedda resultat eller inte är därför inte komplett utan 
en redogörelse för den eventuella ökningen/minskningen av befolkningens stöd 
för ett självständigt Taiwan.  

De undersökningar om eventuella attitydförändringar gentemot taiwanesisk 
självständighet jag studerat är emellertid rörande överens, varför jag inte heller 
redovisar dem här var och en för sig. Resultaten visar att det inte skett några 
enorma förändringar sedan DPP kom till makten. Mer än hälften av befolkningen 
anser liksom för fem år sedan att man bör bevara status quo och eventuellt ta ett 
beslut senare. De som önskar en omedelbar självständighetsförklaring eller 
omedelbar återförening utgörs fortfarande inte mer än av ca: 5 respektive 2 
procent. De två sista grupperna som förespråkar status quo i nuläget men som 
önskar en självständighetsförklaring eller återförening i ett senare skede utgör år 
2005 ca: 14 respektive 12 procent. Det något förändrade förhållandet mellan de 
två senare grupperna är den enda trend man kan utläsa ur resultaten: från att 
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tidigare (år 2000) ha varit några procentenheter fler har nu anhängarna av idén om 
en framtida återförening med Kina minskat och man utgör i december 2005 
istället några procentenheter mindre än gruppen som förespråkar status quo i 
nuläget men självständighet senare (Mainland Affairs Council, 2005 [webb]; 
Election Study Center, 2005b [webb]; jfr. Niou, 2004, s.558ff).  

Man skulle visserligen kunna betrakta denna förändring som en effekt av 
DPP:s förda politik, men skillnaderna är för marginella och kurvorna för instabila 
för att jag ska våga sluta mig till en sådan tolkning. Istället nöjer jag mig med att 
konstatera att jag inte lyckats observera något tydligt samband mellan en bredare 
förankrad taiwanesisk identitet och ett större folkligt stöd för ett självständigt 
Taiwan. Orsaken till detta är förmodligen att befolkningens potentiella vilja att 
utropa självständighet hämmas mer av rädslan för en militär invasion från Kina än 
befolkningens benägenhet att identifiera sig själva som taiwaneser. Oron för att 
Kina ska göra allvar av sina militära hot finns säkerligen också inom DPP vilket 
troligen förklarar varför man inte mer explicit kopplat identitetsbyggandet till 
kampen för självständighet (Niou, 2004, s.566). Istället har man fokuserat på att 
göra den nationella taiwanesiska identiteten mer ”taiwanesisk” och mer utbredd 
bland befolkningen vilket sannolikt är svårare för Peking att kritisera än en politik 
som öppet försöker mobilisera större stöd för självständighet. Visserligen har DPP 
i andra sammanhang fört politik som rimligen bör betraktas som självständighets-
strävande – t.ex. genomförde man 2004 en folkomröstning som bl.a. undersökte 
det folkliga stödet för ett starkare taiwanesiskt försvar – men just de 
identitetsbyggande insatserna har inte uttryckligen haft detta syfte (Kao, 2004, 
s.610).  

Som jag nämnde tidigare är det däremot väldigt troligt att identitetsbyggandet 
ändå implicit syftat till att på längre sikt öka stödet för ett självständigt Taiwan. 
Men om detta är sant har DPP:s identitetsbyggande insatser i det avseendet inte 
nått avsedda resultat eftersom det inte går att urskilja någon tydlig trend som 
indikerar att stödet för självständighet markant har ökat. Däremot finns det tecken 
på att DPP:s identitetsbyggande insatser har börjat ge resultat i den bemärkelsen 
att märkbart fler identifierar sig själva som enbart Taiwaneser idag än för fem år 
sedan.  
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9 Sammanfattning 

Under flera sekel har Taiwan varit i antingen Kinas eller Japans besittning som 
snarare än att kultivera en specifikt taiwanesisk identitet istället har marginaliserat 
densamma och använt ön i egna syften. Taiwan har därför sedan lång tid tillbaka 
betraktats som lite mer än ett periferaliserat bihang till sina ockupanter och inte 
ens den egna befolkningen har upplevt sig själva som ett distinkt subjekt i 
historien. Än idag tillhör Taiwan formellt Kina men i takt med en 
demokratiseringsprocess under det sena 1900-talet började det emellertid växa 
fram allt starkare grupperingar som förespråkade en specifikt taiwanesisk identitet 
med en egen historia och kultur. Demokratiska Framstegspartiet (DPP) bildande 
var ett resultat av just dessa allt mer märkbara nationalistiska tendenser. I denna 
uppsats har jag fokuserat på de insatser som DPP och dess ledare, tillika president 
för Taiwan, Chen Shui-bian genomfört för att stärka den nationella taiwanesiska 
identiteten.  

Analysen av president Chen Shui-bians tal till folket visade att han genom en 
så kallad narrativ berättelse försökte förstärka invånarnas benägenhet att 
identifiera sig själva som taiwaneser genom att koncentrera berättelsen dels på 
historiska moment som varit betydelsefulla för gruppens skapande, dels på en 
framtidsvision om det ekonomiskt och internationellt framgångsrika och 
demokratiska Taiwan och dels på omständigheter som positivt differentierar 
Taiwan ifrån Kina.  

Uppsatsens andra analysmoment kretsade kring de viktigaste insatser som 
DPP som parti gjort för att förstärka den nationella taiwanesiska identiteten. 
Målsättningen med dessa insatser kan kortfattat beskrivas som en avsikt att stärka 
den taiwanesiska identitetens innehåll och att expandera dess folkliga förankring. 
För att stärka innehållet har DPP:s insatser inriktat sig dels mot att skriva om 
historieböckerna så att skolungdomar redan vid en tidig ålder socialiseras in i 
föreställningen om att Taiwans befolkning har en egen historia som skiljer sig 
ifrån den kinesiska och dels mot att stödja och subventionera utvecklandet och 
bevarandet av en distinkt taiwanesisk kulturtradition. För att expandera den 
folkliga förankringen har DPP vidare försökt omdefiniera begreppet taiwanes så 
att även de som också känner tillhörighet till andra nationer kan betrakta sig själva 
som taiwaneser om de bara identifierar sig med Taiwan i första hand. 

I den avslutande analysen försökte jag reda ut huruvida DPP och president 
Chen Shui-bian varit lyckosamma i sina bemödanden genom att studera statistik 
på hur många invånare som betraktar sig själva som taiwaneser idag jämfört med 
för fem år sedan. Svaret här blev något kluvet. Om målsättningen endast varit att 
skapa en starkare och bredare nationell taiwanesisk identitet skulle man kunna 
hävda att de aktuella tendenserna visar att man är på god väg att lyckas på lite 
längre sikt. Men om målsättningen också varit att öka stödet för en taiwanesisk 
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självständighet är resultaten inte lika positiva då ingen tydlig koppling kunde 
observeras mellan detta potentiella stöd och en bredare förankrad nationell 
taiwanesisk identitet. Av detta drog jag slutsatsen att taiwanesisk självständighet 
och identitet är två helt olika frågor där den förra verkar vara mer beroende av 
rädslan för militär invasion ifrån Kina än vad den är av att det finns en stark 
nationell taiwanesisk identitet. 

En nationell taiwanesisk identitet är en problematisk vision. Att medvetet 
skapa en ny nationell identitet är inget enkelt företag, särskilt inte när dessa 
ansträngningar ideligen motarbetas av ens militärt, ekonomiskt och 
befolkningsmässigt överlägsna granne. Men resultaten i denna uppsats verkar trots 
allt indikera att DPP och president Chen Shui-bian åtminstone börjat ana en 
visserligen långsam, men stadig tillväxt av invånare som börjat betrakta sig själva 
som taiwaneser. Tiden får utvisa Taiwans och dess befolknings öde, man kan bara 
hoppas att de går en fredlig framtid till mötes. 
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