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Abstract 

Nationalism and populism are growing phenomenon in a changing Europe. When 

the concept of the nation-state is questioned or challenged, the political discourses 

regarding national identity are changing aswell.  

Since the rapid change in post-communist Central-and Eastern Europe, 

questions regarding national identity have risen on the region’s political agenda. 

Nationalists and populists have taken it to the center of the political stage and all 

the way to the government’s office in countries like Poland and Hungary. The 

decline of left and liberals in both countries has left an open space for 

conservatives and nationalists. The identity-politics in both Poland and Hungary 

struggles with historical ethno-symbolism aswell as trying to answer the “what to 

do with the old elites?” question. How can national identity in the two countries 

be understood by its identity-politics and can this shine a new light on theories of 

nationalism? With the rise of radical nationalist Jobbik in Hungary and anti-

clerical Palikot Movement in Poland, the countries that once followed the same 

political paths might, be choosing different directions. 
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1 Inledning 

”Ungern är ingen koloni”. Med dessa ord bemötte den sittande ungerska 

premiärministern Victor Orbán, inför entusiastiska anhängera under firandet av 

landets nationaldag den 15e mars 2012, den kritik landet, och i synnerhet Orbán 

och den sittande national-konservativa Fidesz-regeringen, fått utstå ifrån officiellt 

EU-håll. Enligt kritiken som framförts skall Ungern ha brutit mot stadgar inom 

EU:s ramverk gällande mänskliga fri-och rättigheter, demokratisk frihet och 

brister gällande behandlingen av minoriteter. 

Några år dessförinnan, förhandlade ett annat post-kommunistiskt 

centraleuropeiskt EU-land, nämligen Polen, till sig undantag gällande just delar av 

detsamma ramverk för mänskliga rättigheter som EU satt upp för unionens 

medlemsstater.  

Polen och Ungern, två länder med flera gemensamma nämnare, har båda 

genomgått stora samhällsförändringar sedan kommunismens fall 1989. 

Planekonomi har bytts mot kapitalism, diktatur har bytts mot demokrati. Båda har 

blivit medlemmar av både EU och NATO.  

Båda har dock även blivit centrum för en politisk trend i post-kommunistiska 

Central-Europa: Nationalism och populism. 
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1.1 Problemformulering 

1.1.1 Nationell identitet och identitetspolitik 

Hur kan man definiera något så diffust som nationell identitet? Precis som 

individer uppfattar sig själva och sin omgivning på olika sätt, och i förhållande till 

detta har behov av att identifiera sig själva, kan liknande fenomen återfinnas hos 

nationer och stater. Länder består av olika grupper och motstridiga intressen och 

idéer om dess framtid, nutid och kollektiva identitet, men det är också denna 

dynamik och ständiga dragkraft som för länder i olika riktningar och som formar 

deras kollektiva identiteter och självbilder. Det sägs att vinnarna skriver historien, 

så utifrån ett realistiskt perspektiv kan en viss fingervisning och förståelse av ett 

lands identitet, och vilken riktning ett land är på väg, ges genom att undersöka 

aktörerna som av olika anledningar har inflytande i dessa frågor, eller har 

identitetsproblematiken på sin agenda, både i realpolitik som i diskurs. I 

representativa demokratier, blir representationen och de val denna tar, en viss 

återspegling av det rådande samhällsklimatet och de riktningar som kan skådas i 

samhället som stort. Även splittringar inom den representativa sfären och mellan 

övriga inflytande aktörer inom ett samhälle och samhället överlag, kan lära oss 

något om samhället generellt. Nationell identitet och självbild bör givetvis förstås 

utifrån den kollektiva kontexten. Det är således den samlade bilden som kan ge 

oss en uppfattning, då det blir orimligt att studera var och varje individ som utgör 

denna kollektiva enhet. Fokus på den representativa delens handlingar och dess 

integration och samspel med samhället blir därmed ett rimligt sätt att förstå den 

kollektiva identiteten och rådande självbild. 

1.1.2 Nationell identitet och identitetspolitik i det post-

kommunistiska Centraleuropa : En geo-politisk verklighet 

Exemplen som gavs i den inledande delen ger en övergripande idé om 

problematiken i den här studien.  

När Berlinmuren föll 1989 förändrades Europas verklighet, om inte över en 

natt, åtminstone fortare än vad de flesta hade kunnat ana. Kommunismens fall i 

majoriteten av Europa var ju dock ingen slump. Diverse händelser hade fram till 

detta skeende utmanat den rådande verkligheten och, på sina egna sätt, bäddat 

vägen för detta historiska event, och i händelsernas epicentrum spelade nämnda 

länder, vid olika tillfällen, sina respektive roller. Efter upproren i den Ungerska 

huvudstaden 1956, till den Tjeckiska Pragvåren 1968 och slutligen 

solidaritetsrörelsens kamp mot den dåvarande kommunistiska regimen i Polen, 

hade slutligen delar av Centraleuropa återfunnit sig i sin faktiska geografiska 

verklighet. Men även om den osynliga (och delvis fysiska) mur som delat upp 

Europa i en västlig del och samtidigt placerat dessa länder i en delvis artificiell 

politisk östlig del nu brutits ned, är inte det kommunistiska arvet och år av 

lydstatsstatus åt den Sovjetiska regimen spår som tvättas bort över en natt. Muren 
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må vara borta, men spåren finns kvar och kombinationen av arvet, historien och 

de omvälvande samhällsförändringarna som kommit att uppstå därefter, har 

påverkat både medborgarnas och den nya maktens förhållande till och uppfattning 

om nationen, både i handling och idé. Den nyvunna suveräniteten och öppningen 

för ett politiskt pluralistiskt samhälle, kan ses som frukten till en nationell 

pånyttfödelse, i den bemärkelsen att frågor rörande nationell identitet och vilken 

riktning landet bör ta hädanefter blir aktuella när länderna blir tvungna att förhålla 

sig till den nya verklighet som nu uppstått.  

Samhällsförändringar innebär utmaningar för alla samhällen som ställs inför 

dessa. Frågor om just nationell identitet är högaktuell, inte minst i Västeuropa och 

det ”gamla” EU, där i synnerhet de demografiska och kulturella förändringar som 

uppstått i regionen som resultat av globaliseringen och immigrationen, har ställt 

dessa samhällen inför nya utmaningar. De ny-populistiska och nationalistiska 

strömningar som uppstått, och den dragkamp om att definiera nationen, är färska 

exempel på hur dessa frågor kommer till uttryck i praktiken.  

Den post-kommunistiska Centraleuropeiska regionens omfattande 

samhällsförändringar, har efter knappt två decennier, lett regionen genom ett 

ekonomiskt och politiskt paradigmskifte och öppnat upp länderna globalt.  

Samtliga av länderna har blivit medlemmar av både den Europeiska Unionen och 

NATO. Mitt i detta har nationalismen och populismen, precis som i Västeuropa, 

vädrat morgonluft, men i många fall gått längre. Samtliga av de post-

kommunistiska Centraleuropeiska länderna, Tjeckien undantaget, har eller har 

haft nationalistiskt präglade regeringar eller partier av denna sort representerade i 

ländernas parlament. Det finns en folklig efterfrågan efter dessa frågor i den 

förvirrade tid som uppstått efter kommunismens fall.  

Polen och Ungern, olika till storlek, men samtidigt lika på många sätt, är två 

av dessa länder som genomgått dessa omvälvande förändringar och båda har eller 

har haft nationalistiskt präglade regeringar och samhällsdiskurser.  

1.2 Motivering för ämnesval och inom- och 

utomvetenskaplig relevans 

Frågor rörande just nationell identitet, och på vilket sätt detta kommer till uttryck, 

inte minst på den politiska dagordningen, är dagsaktuella frågor och utmaningar 

över hela Europa idag och på den agendan i flertalet europeiska länder, så även i 

Sverige där Sverigedemokraternas intåg i Riksdagen riktat ett nytt ljus över frågor 

rörande hur Sverige som nation och stat kan uppfattas och bör utvecklas. Det finns 

alltså ett utomvetenskapligt intresse i att förstå dessa fenomen. Vad förklarar en 

viss utveckling i ett land? Det finns även en EU-dimension i att öka förståelsen för 

unionens samtliga medlemstater, och kanske i synnerhet dessa nya 

medlemsländer, som med sin unika bakgrund kan tänkas lära ”det gamla EU” en 

hel del. I tider som dessa när Europasamarbetet möts av fler utmaningar än på 

länge, kan det vara läge att förstå dessa fenomen, då de kan ha påverkan på hela 
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samarbetet på sikt. I synnerhet om ambitionen finns att någon gång utöka 

samarbetet ytterligare med länder som har en liknande bakgrundskontext.  

Den här studien kan tänkas som ett komplement till redan existerande studier i 

området, både när det gäller post-kommunistisk kontext, europeisk kontext, eller 

frågor rörande nationalism och populism. Det verkar finnas ett visst tomrum 

rörande hur vi kan förstå nationell identitet och problematisera kring detta. 

Förutom att ge en kontextbaserad bakgrundsbeskrivning, prövar denna studie att 

placera dessa fakta och samhällsfenomen mot redan existerande och generella 

teorier. På detta sätt kan studien ses som både teoriprövande, men även i viss mån 

teoriutvecklande genom att den sätter teorierna i en viss geo-politisk kontext och 

modifierar klassiska teorier att kunna beskriva en aktuell verklighet. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur inflytelserika aktörer bidragit till, 

eller använt sig av, identitetsproblematik i det post-kommunistiska Centraleuropa, 

med Polen och Ungern som konkreta fall. Utifrån detta är målet är att på ett 

övergripande sätt ge läsaren en uppfattning om och förståelse för hur länderna i 

fråga har tacklats med sina respektive identiteter efter kommunismens fall och hur 

vi kan applicera redan generella teorier på dessa fall. Den andra dimensionen i 

syftet är att sedan ge en sammanfattande och övergripande bild med hjälp av 

existerande teorier. Den övergripande frågeställningen studien ämnar att ge svar 

på är: ”Hur kan nationell identitet i Polen och Ungern förstås utifrån 

identitetspolitik i länderna?”. För att kunna nå fram till svar på denna fråga ämnar 

studien på vägen ge oss svar på ett antal underfrågor: Vilka aktörer har varit 

drivande i formandet, eller förstärkandet, av nationella identiteter i länderna? 

Vilken påverkan har den kommunistiska- eller andra historiska kontexter haft? På 

vilket sätt manifesteras dessa frågor i den politiska diskursen, samt i realpolitiken? 

Vilka samhällsfenomen kan tänkas förklara nationalistiska och populistiska 

strömningar i länderna?   

Studien kommer att ha en realistisk utgångspunkt, i och med sitt aktörsfokus 

och fokus specifika politiska skeenden. Det är i synnerhet detta angreppssätt som 

verkar generellt gällande i studier angående denna tematik och denna geo-

politiska kontext, och studien anpassar sig efter det underlag som finns. 

Följaktligen finns det även ett konstruktivt moment i applicerandet av teorier. Vad 

som ej bör glömmas bort är att i representativa demokratier av olika slag, blir 

aktörerna och dess handlande en viss spegelbild av samhället som stort, och deras 

inflytande och diskurs är inte isolerat från samhället. Samhällen är förvisso mer 

komplexa än så, men det är för en studie av denna storlek och på denna nivå det 

mer realitiska sättet att förhålla sig till detta tema. Självklart för studien är att 

förhålla sig kritiskt till materialet. Frågor gällande nationell identitet och 

nationalism, är både komplexa och diffusa, och detta tas i beaktande i studien. 
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1.4 Avgränsningar 

Den här studien har i synnerhet tre avgränsningar: Geografisk, tid och aktörer. 

Den geografiska avgränsningen har två dimensioner: Post-kommunistiska 

Centraleuropa och Polen och Ungern. Post-kommunistiska Centraleuropa kommer 

bara att bara kortfattat behandlas, detta för att det ger en behövlig kontext till de 

båda fallen, annars är det Polen och Ungern som är studiens inriktning. 

Anledningen till valet av dessa länder är för att de är tacksamma val att förstå 

de fenomen studien eftersträvar undersöka. De gör det även möjligt att applicera 

de utvalda teorierna på. Bortfallet, om vi talar om hela post-kommunistiska 

Centraleuropa, blir således Slovakien, Tjeckien, forna- Östtyskland, Slovenien 

och, beroende på geografisk definition, Rumänien. Det finns inget utrymme att ge 

plats till samtliga av dessa länder. Två fall kan ses som få för att generalisera på 

en hel region, men liknande fenomen kan åtminstone återfinnas i Slovakien. 

Dessa frågor är givetvis aktuella, i viss grad, i samtliga länder. Den post-

kommunistiska kontexten, är delvis ett gemensamt arv, och vissa av de uppstådda 

fenomenen kan förstås utifrån detta. 

Tidsavgränsningen är något mer flytande, men fokus är den post-

kommunistiska tiden, i synnerhet det senaste årtiondet. Det är dock svårt att 

förklara dessa fenomen, utan vissa historiska återblickar. Det styrande för 

tidsavgränsningen är intressanta skeenden.  

Aktörsavgränsningen är, som beskrivits tidigare, studiens inriktning. Det är i 

synnerhet politiska aktörer som just har frågor om identitet högt på agendan och 

som kan ses som tongivande i hur vi kan förstå dessa frågor, som får mest 

utrymme.  
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2 Metodavsnitt 

I det här avsnittet kommer jag att redogöra för de metodologiska överväganden 

som gjorts och är gällande för studien. Här kommer en presentationen av vilken 

typ av studie som genomförs, vad studien är ett fall av, vilka analysmodeller som 

inspirerat studien, vilket material som använts, att göras. Syftet med detta avsnitt 

är att ge läsaren en uppfattning om och förståelse för studien och dess upplägg. 

2.1 Metod 

Studien är en jämförande fallstudie och är tänkt som både en beskrivande och- 

teoriprövande studie. 

Studien är ett fall av nationell identitet, där Polen och Ungern är de två utvalda 

objekten som studeras, således en jämförande studie där syftet är att finna likheter 

och skillnader gällande nationell identitet i de två länderna.  

Teoridelarna kommer att vidare ge svar på hur vi ska förstå ”nationell 

identitet” som begrepp i detta fall, men som redan beskrivits inledningsvis, utgår 

denna studie från ett aktörsperspektiv och därmed används identitetspolitik för att 

beskriva hur vi praktiskt kan förstå ”nationell identitet” och i vilken riktning 

denna har tagit i de båda fallen som studeras. Den geografiska avgränsningen och 

det identitetspolitiska fokus utgör därmed den abstraktionsnivå som studien ämnar 

att landat på. 

Studien har en ambition att vara både teoriprövande och utvecklande på 

samma gång. Teorierna som appliceras kan dels ses som separata teorier vilka var 

för sig försöker förklara samma eller snarlika fenomen. Då studien inte utvecklar 

en helt ny teori, utan istället använder sig av redan existerande, så blir den därmed 

dels teoriprövande. Ambitionen har dock varit att kombinera teorierna på ett sätt 

så att de blir applicerbara på de utvalda fallen. Målet har varit att hitta en röd tråd 

mellan teorierna och knyta dem samman, så att vi kan förstå dem inte som 

enskilda teorier, utan snarare som en slags symbios som tillsammans förklarar. 

Vidare har syftet varit att således höja abstraktionsgraden aningen hos teorierna så 

att de kan vara mer generaliserbara och applicerbara på kontexten och mer 

aktuella fenomen generellt. Arbetet med att modifiera och kombinera teorierna 

utgör följaktligen den teoriutvecklande ambitionen i studien. Tillsammans ska de 

alltså kunna förstås förklara vad studien menar med ”identitetspolitik”, något som 

de var för sig i sin ursprungliga form inte var ämnade att förklara. 

Studiens empiriska del, som här benämns som beskrivande för att göra en 

distinktion från teori och analysdel, är tänkt som en kombination av både 

beskrivande och förklarande. En beskrivande studie syftar till att beskriva 
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verkligheten. Utan en beskrivning är underlaget tunt för vidare analys och utgör 

därmed en viktig del av studien (Teorell & Svensson 2007 s. 22f). Därför utgör 

detta avsnitt en betydande del i studien, för att helt enkelt lära känna fallen utifrån 

studiens tematik. Empirin till detta avsnitt är dock utvald för att även ge svar på 

studiens fråga och underfrågor, därmed är denna del även förklarande i sin 

karaktär. De fakta som presenteras i den beskrivande delen är utvalda med hänsyn 

till den presenterade teorin. Även om upplägget är beskrivande i sin form, så är 

syftet att försöka presentera fakta vilka kan uppfattas i direkt anknytning till 

teorin, och därmed inte godtycklig utan medvetet utvald från litteraturen för att 

fungera tillsammans med teorin. Den avslutande analysdelen är tänkt som ett 

förstärkande och förtydligande av detta syfta. 

Studien använder sig inte av några konkreta analysmodeller, utan har mer som 

syfte att beskriva för att kunna teoriapplicera. Däremot hämtas viss inspiration 

från både historisk analys och även diskursanalys i viss mån. Genom historisk 

analys kan man finna vissa moment i historien som kan tänkas vara relevanta för 

att beskriva de fenomen som studien ämnar ge svar på (Teorell & Svensson 2007 

s. 242). I studiens fall görs ibland vissa historiska återblickar, för att kunna 

förklara återuppkomsten av vissa fenomen. Ibland räcker det inte enbart att 

beskriva nutiden. Då utgångspunkten har varit bland annat nationell pånyttfödelse, 

blir därmed en viss historisk tillbakablick relevant och behövlig som förklaring. 

Materialet som används till studien är vetenskapliga artiklar till den 

beskrivande delen, och litteratur angående nationalism och nationell identitet, 

samt en del vetenskapliga artiklar på ämnet, till studiens teoridel. Då enbart 

sekundärmaterial används, kan det bli svårt att tala om ren diskursanalys, dock så 

finns det viss inspiration och inslag av denna analys. Då aktörer och dess 

identitetspolitik utgör en del av kärnan, blir således en del av diskursen som lyfts 

fram i materialet av intresse. Diskursanalysen syftar till att studera och analysera 

ord och mening (B. Neumann 2003 s. 18), och i detta specifika fall kan man tala 

om visst inslag av förklarande idéanalys. Idéanalys syftar till att studera bland 

annat politiska texter för att få fram dess budskap (Beckman 2007 s. 10f), och i en 

förklarande idéanalys används dessa texter eller budskap som ett sätt att förklara 

ett visst fenomen (Beckman 2007 s. 80), i detta fall nationell identitet. Det skall 

dock förtydligas och understrykas att då sekundärmaterial används och ej politiska 

diskurser, utöver det som litteraturen tar upp, så skall dessa typer av analyser 

förstås som mer lös inspiration till hur empirin är utvald och till analysen som 

sådan. Det har därmed gjorts en avvägning mellan primär- och sekundärmaterial. 

Då syftet varit att på ett mer generellt sett ge en övergripande bild av de båda 

fallen, så har detta val gjorts. 
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3 Teori 

Det finns olika teorier och infallsvinklar till hur vi kan förstå fenomen som nation, 

nationell identitet och nationalism. Syftet med presentationen av dessa teorier är 

dels att ge läsaren en förförståelse för problematiken, något att ha med sig i 

bagaget vid beskrivningen av de två fallen. Det andra syftet är att fungera som 

hjälpmedel till den sammanfattande analysen.  

3.1 Nationell Identitet: Vad är det? 

Diskussionen om identitet utgör en viktig grundsten i denna studie.  

Identitet, och då i synnerhet en kollektiv sådan, är inte någonting själv-

definierat i sig (Balibar 2002 s. 57). Det finns inga direkt givna identiteter. 

Snarare handlar det om en identifikation där gruppen, eller individen, ständigt 

identifieras i förhållande till andra (Balibar 2002 s. 67). Med andra ord krävs en 

viss identifikation med, eller i kontrast till, ett kollektiv för att det ska kunna talas 

om nationell identitet. Den kollektiva identiteten kan inte enbart förstås utifrån det 

egna kollektivet och individers identifikation med detta, utan är någonting som 

även uppstår ur specifika situationer och med hjälp av utomstående betraktare (H. 

Birch 1989 s. 6). I den här studien till exempel utgör vi en del av de ”utomstående 

betraktarna”, precis som författarna av materialet till denna studie också via sina 

texter förmedlar en uppfattning om ländernas nationella identiteter. Nationell 

identitet definierar kollektivet (nationen) både kulturellt och politiskt, och är en 

struktur som står i kontrast till de som uppfattas som ”de andra” (Vlachová & 

Řeháková 2009 s, 254). Vilka ”de andra” är, beror lite på vad som undersöks och i 

vilken kontext. ”De andra” kan vara en minoritetsgrupp av något slag som av 

någon anledning inte uppfyller alla kriterierna som satts upp för att tillhöra 

”nationen”, och därmed utmålas som ”de andra”. Då nationell identitet även 

innefattar en politisk dimension, kan det även handla om en distinktion mellan 

politiska grupper inom samhället, där exempelvis ideologisk skiljelinje kan bli en 

identifikation av det ”nationella”. Vlachová & Řeháková talar om en politisk 

”stats-nation” och en ”kulturell-nation” (2009 s. 260). Stora samhällsförändringar, 

både på inrikes och globalnivå, kan leda till förändrat förhållningssätt ”de andra”, 

och därmed även förändra vilka ”de andra” för stunden uppfattas som (Deegan-

Krause 2004 s. 656). Sådana omfattande förändringar är inte minst gällande i våra 

fall. Nationell identitet beskrivs som en av de viktigaste typerna av kollektiva 

identiteter i en värld där nationalstaten utgör den grundläggande kulturella och 

politiska enheten för människor överlag (Vlachová & Řeháková 2009 s. 254), 

olika utmaningar nationalstaten möter har således stora betydelser för den samlade 
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nationella identiteten inom den rådande statsbildningen, och har inte minst en 

påverkan på identitetspolitikens vara eller icke vara på den politiska arenan. 

3.2  Teorier om nationalism som förklaringsmodeller 

Att förklara nationell identitet utifrån teorier om nationalism kan möjligtvis initialt 

ses som inte helt oproblematiskt. Risken är att det kan ge en bild av att 

nationalism som ideologi likställs med den nationella identiteten i stort. Jag skulle 

här vilja hävda att så inte tvunget är fallet, och kommer att argumentera för varför. 

Nationalism handlar till stor del om identifikation av nationen, och teorierna 

kan förstås som egentligen lika mycket teorier rörande nationell identitet och 

identifikation generellt, som de är teorier angående nationalism. Då nationalismen 

till stor del är en identitetsskapande, konsumerande- och/ eller exploaterande 

doktrin, torde följaktigen olika försök till identifikation av nationen kunna 

förklaras utifrån liknande förklaringsmodeller som nationalismen förklaras 

utifrån, detta egentligen oavsett hur identifikationen i fråga ser ut och oavsett 

aktören och dess syfte.  Lyfter man bort själva ”nationalist”-begreppet ur 

teorierna, så märks det ganska snart att vad det faktiskt handlar om är just 

identitetsteorier, och skulle därför kunna vara applicerbara i denna studie. 

Någonting som även belystes i problemformuleringen, är just hur dessa länder 

efter nyvunnen suveränitet blivit tvungna att i viss mån på nytt definiera, 

alternativt omdefiniera, nationen och nationalstaten. Med utgångspunkt ur denna 

logik blir följaktligen teorier rörande nationalism även här applicerbara. Teorier 

om nationalism fungerar även väl till att sätta olika riktningar och diskurser 

gällande nationell identitet i kontrast till varandra, just för att 

identitetsproblematiken utgör en tydlig bas, och är tacksamma analysinstrument 

till ett ämne som det här.  

Vlachová & Řeháková gör i sin text en distinktion mellan å ena sidan 

”gammal” och å andra sidan ”ny nationalism”. ”Gammal nationalism” kopplas 

samman med nationalstatsprojektet, och utgår från en ”top-down” approach i 

uppfattningen om nationen, medan ”ny nationalism” handlar om försök att finna 

enighet inom nationsstaten, genom bevarandet av kultur och sociala identiteter, då 

ofta i förhållande till ”andra” (2009 s. 257f). Nedan följer en beskrivning i hur vi 

vidare kan förstå nationen som koncept. 

3.2.1 Modernism: Den instrumentella nationen 

Den modernistiska teoriskolan förklarar just den ”gamla” nationalismen.  

Utgångspunkten är att nationen är en konstruktion och att nationalismen är den 

ideologi som hjälpt till att skapa, eller förstärka, denna. Nationalism ses som en 

politisk doktrin, avgörande för bildandet av nationalstaterna (Özkirimli 2010 s. 

72). Det finns lite olika inriktningar inom den modernistiska skolan, men den 

gemensamma nämnaren är alltså att nationen är en instrumentell konstruktion som 
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i princip använts som ett politiskt medel för olika intressegrupper att få inflytande 

eller makt, antingen i förstärkandet av redan befintliga kollektiva identiteter, eller 

”skapandet” av nya. Nationalismen är det ideologiska redskap dessa aktörer 

använt sig av för få makt och kunna mobilisera ett stöd, för den då färska, 

nationalstatsprincipen (Özkirimli 2010 s. 84). Även om modernismen grundar sig 

i en historisk kontext, så är principen om olika inflytande aktörers användande av 

nationalism, eller det som vi i denna studie mer vagt kallar ”identitetspolitik”, 

applicerbar även på vår tid. Inte minst då nationalstatsprincipen utmanas som 

resultat av globalisering, migration eller andra samhällsförändringar, kan en viss 

återkomst av ”modernism” skådas, även om det förvisso inte längre handlar om 

nationalstatsgrundande. Denna studie utgår från vad jag här skulle benämna som 

”neo-modernism”. Detta skulle dels samla upp hur aktörer generellt använder sig 

av nationalism, i diskurs och praktisk handling, i en tid av utmaningar mot 

nationalstatsprincipen. Förutom detta, så skulle modernismen som teori då även 

kunna vara applicerbar och fånga upp delar av den problematik om nationell 

pånyttfödelse, vilket beskrivits i problemforumleringen tidigare. Även om fallen i 

denna studie förvisso aldrig införlivats i Sovjetunionen, såsom till exempel de 

baltiska staterna gjorts, så har de facto nationalstaten och identifikationen varit i 

händerna på utomstående makt. Den nyvunna suveräniteten som dessa stater 

upplevt, utifrån denna bakgrund, blir därmed en tid där nationalstatsprincipen blir 

återaktuell. Vad som även är viktigt att förstå är att i våra fall är det här stater som 

även innan kommunisttiden varit i händerna på främmande makter, därför kan 

även tolkningen göras att de aldrig på riktigt genomgått samma process som 

nationalstaterna i ”det gamla EU” gjort, och på så vis egentligen aldrig kanske ens 

”avslutat” moderniseringsprocessen. Det nationalistiska förhållningssättet, som är 

ursprunget till nationalstatsprincipen, bygger just på principen att politiska gränser 

skall gå mellan nationer, kulturella enheter, och att makten och medborgarna skall 

tillhöra samma nation (Starnawski 2003 s. 68). Beroende lite på hur nation 

definieras, kan det hävdas att tiden som satellitstater helt enkelt gick emot 

nationalstatsprincipen, då maktens centrum låg utanför nationens gränser. 

Vilka aktörer det är som i så fall håller i trådarna, beror ju lite från fall till fall. 

Kaftan talar om ett kulturellt centrum, ett slags löst sammankopplat nätverk av 

olika aktörer, vilka alla försöker att hävda vad den nationella identiteten är och 

göra anspråk på detta. I sin tur blir periferin, eller samhället, mottagare av detta, 

även om de själva kanske inte varit delaktiga i att skapa dessa identiteter (2007 s.  

304).  

Rent praktiskt gör de inflytande aktörerna anspråk, å befolknings vägar, på den 

nationella identiteten i kombination med det juridiska ramverket och territoriet. 

Učeň uttrycker det som att ”översätta identitet till lagar inom ett visst territorium” 

(2009 s. 20). 

 

 

 

 



 

 11 

3.2.2 Etnosymbolism: Den symboliska och organiska nationen 

Om vi utgår från den modernistiska skolan, så behöver aktörerna redskap att 

kunna mobilisera folket genom att peka på specifika karaktärsdrag, annars kan det 

bli svårt att nå den framgång och uppslutning som strävas efter. Hur kan en 

nationell identitet definieras då? Och hur kan en distinktion mellan ”vi” och ”de 

andra” tänkas göras? Etnosymbolismen, som teori, kan ge oss en idé om hur man 

på ett mer praktiskt och konkret sätt kan identifiera och kategorisera en nationell 

identitet. Vad som först måste noteras är att etnosymbolismen pekar på en mer 

organisk process, där nationer och nationella identiter skulle ha vuxit fram genom 

förändringar och processer inom kollektiva grupper (Özkirimli 2010 s. 150). 

Denna teori motsätter sig därmed den modernistiska skolans idé om att nationer 

till stor del skulle bildats uppifrån. Utgår vi däremot från en mer modifierad form 

av modernismen, vilket skulle vara fallet i denna studie, så står de två teorierna 

inte tvunget i ett motsatsförhållande till varandra. Inflytande aktörer som bidrar 

till att dra nationer i olika riktningar, gör i representativa demokratier inte detta på 

helt egen hand, utan i en symbios med folket. Även om de kan vara ledande och 

mobiliserande, så fungerar det inte fullt ut utan mandat från delar av befolkningen. 

Modernismen motsätter sig inte heller det här synsättet. Även om modernismen 

beskriver nationer som till viss del resultat av toppstyrdhet, så har en av vägarna 

att just kunna mobilisera kollektiv varit att förstärka och sammanföra redan 

existerande kollektiva identiteter hos befolkningen. Etnosymbolismen kan ge oss 

en uppfattning om hur i så fall denna ”förstärkningen av befintliga identiteter” 

eller ”mobilisering av grupper”, ens kan varit möjligt genom att titta på vad som 

bundit samman dessa grupper. 

Sammanfattningsvis, och kärnan i etnosymbolismen, är den vikt som den 

lägger  vid symboler som kan tänkas binda samman en nation och därmed fungera 

som identifikationen av nationen i fråga. Ofta handlar det om olika kulturella 

uttryck som traditioner, myter och historier, vilka man menar binder samman 

nationen (Özkirimli 2010 s. 143). Just det historiska arvet utgör en mycket viktig 

del av identifikationen av en nation. Genom att känna sin historia, lär man aven 

känna sig själv, skriver Auer (2006 s. 413), det är också i det historiska arvet 

flertalet av symbolerna hämtas ifrån, vilket även framgår i fallen i denna studie. 

H. Birch talar om att förstå nationen utifrån ett kulturellt koncept. Religion och 

språk är två exempel på viktiga gemensamma sammanbindande nämnare (1989 s. 

6). Om man inom den klassiska modernismen talade om ett ”kulturellt centrum”, 

där periferin i samhället enbart fungerar som mottagare, så skulle det här vara mer 

passande att tala om att enandet av mobiliserande grupper inom samhället är 

möjlig på grund av existensen av just en redan dominande kultur innehållande just 

symboler, traditioner, uppfattningar etc. (Kaftan 2007 s. 304f). 
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3.2.3 Primordialism: Den biologiska nationen 

Modernismens kanske direkta motsats, är den primordiala skolan. Generellt sätt 

utgår primordialismen ifrån uppfattningen om att nationen utgör en biologisk del 

av människan, att nationaliteten är ärvd (Özkirimli 2010 s. 49), på detta vis står 

det direkt i kontrast till modernismens idé om att nationen är en form av politisk 

konstruktion. Däremot, precis som gällande etnosymbolismen, kan primordiala 

argument användas av aktörer för att kunna förstärka eller eventuellt skapa 

nationella identiteter. Primordial argumentation kan i sin tur hämta näring ur den 

etnosymboliska skolan, då denna fyller på skafferiet med olika symboler att kunna 

identifiera nationen med. Nationellt identitetskapande baserat på primordiala 

argument gör distinktionen mellan den egna nationen och ”de andra” ännu 

tydligare och skarpare, då det inte längre enbart finns symboliska gränser att 

överskrida mellan nationen och det ”de andra”, utan nu även rent biologiska.  

Som belystes inledningsvis i teoriavsnittet, står identitet, i detta fall nationell 

sådan, i förhållande och kontrast till ”de andra”. Utifrån en primordial tolkning av 

nationen, kan essensen i det som Starnawski betecknar som ”ny nationalismen”, 

dvs. strävandet efter att exkludera ”oönskade element” från nationens gränser 

(Starnawski 2003 s. 68), kopplas samman med nativism. Nativismen talar om 

nationen i biologiska termer, där ”främmande element” utmålas som hot mot 

nationens överlevnad (Mudde 2010 s. 1173).  Beroende lite på hur pass brett eller 

smalt nationen identifieras, kan det alltså få allvarliga konsekvenser. Kiiskinen & 

Saveljeff nämner begreppet ”Neorasism”, vilket innebär att gruppers eller 

individers upplevda kulturtillhörighet, används som utgångspunkt för 

kategorisering och exkludering av dessa (2006 s. 32), alltså en stark distinktion 

mellan nationen och ”de andra”. En biologisk, primordial, syn på nationen torde 

även öka risken för de facto rasism. 

3.2.4 National-populism: Ett identitetspolitiskt redskap 

Teoridelen har hittills, utifrån tre olika infallsvinklar, belyst hur vi kan förstå 

begreppet nationell identitet, Vad kännetecknar en nation? Hur kan vi förstå dess 

uppkomst och existens? Den modernistiska teorin utgår just från aktörers 

inflytande när det gäller nationsskapandet, eller snarare mobiliseringen av 

befintliga kollektiva identiteter för att kunna ”skapa” en nation. Fast hur kan 

aktörer faktiskt mobilisera folket kring idéer om nationell identitet? Även om 

etnosymbolismen och primordialismen fyller verktygslådan med retoriska 

argument, så behövs det ytterligare redskap att kunna nå sina mål. I en något 

modifierad version av modernismen, applicerad på nutiden och studiens egna fall, 

skulle populismen kunna vara detta mobiliserande redskap.  

Populism som politiskt koncept kan sammanfattas som olika aktörers försök 

att föra talan för vad man menar det ”vanliga folket” gentemot någon form av 

styrande elit, eller gentemot politiska motståndare (Canovan 2004 s. 242). 

Den populistiska ideologin delar således in samhället i två homogena 

antagonistiska grupper, å ena sidan det ”äkta folket” å andra sidan den ”korrupta 
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eliten” (Bugaric 2008 s. 192). Populism kan även delas upp i ”mjuk” respektive 

”hård” populism, där den mjuka varianten används av mer eller mindre alla 

politiker, i synnerhet under valkampanjer då aktörerna har behov av folklig 

mobilisering. ”Hård populism” tenderar att ha en mer radikal ton och inriktning 

(Harper 2010 s. 23). Exakt vilka som utgör ”folket” och vilka de ”korrupta 

eliterna” är och på vilket sätt de kan skada folket, är inget som är ristat i sten, och 

det finns dessutom olika typer av populister som skulle peka ut olika fiender och 

definiera ”det äkta folket” på olika sätt (Učeň 2009 s. 19). Med utgångspunkt ur 

moderniseringsteorin och aktörers behov att mobilisera folket kring frågor rörande 

nationalstaten och nationell identitet, så är vad Učeň benämner som National-

populism, det kanske skarpaste exemplet på aktörers diskurs och handling. 

National-populismen syftar på en fusion mellan å ena sidan populism och å andra 

sidan nationalism, där ”nationen” i fråga utgör det ”äkta folket”, vilken står i 

kontrast till de ”anti-nationella” eliterna och övriga ”anti-nationella” element 

(kom ihåg hur nationell identitet definieras; alltid i förhållande till ”de andra”). 

National-populismerna strävar efter nationellt självbestämmande och suveränitet 

(2009 s. 30f), och allt som kan uppfattas motarbeta detta på något vis anses vara 

hot i något avseende. Etnosymboliska, och ibland även primordiala, argument och 

definitioner av nationen är vanliga i den national-populistiska diskursen. 

Nationens historia, och mytbildningen kring denna, utgör en viktig del av den 

etnosymbolism national-populister gärna använder sig av i sin identifikation av 

nationen (Mesežnikov 2009 s. 53). En annan viktigt aspekt av populism är dess 

relation till demokrati. Populismen som koncept är inte antidemokratisk i sin 

natur, om förståelsen av demokrati är fria val och majoritetsbeslut, snarare 

tvärtom (Smilov & Krastev 2008 s. 8). Risken med populism, i synnerhet 

national-populismen, är dock att det lätt kan uppstå en motsättning mellan å ena 

sidan liberala värden som solidaritet med till exempel minoritetsgrupper inom 

som befinner sig inom staten men som av någon anledning inte definieras som del 

av nationen, ”de andra”, och å andra sidan de mer strikt demokratiska värdena 

(Benhabib 2004 s. 110f). Starka demokratiska värden, som exempelvis suveränitet 

och självbestämmande, går därmed inte alltid hand i hand och skapar ett slags 

demokratiskt dilemma (Benhabib 2004 s. 45). Då utgångspunkten är att 

majoriteten, folket (nationen), skall ha makten, står därmed idéer om till exempel 

minoritetsrättigheter inte högt på national-populisternas agenda (Smilov & 

Krastev 2008 s. 7). Učeň nämner till exempel ”illojala minoriteter”, som 

tillsammans med vad som betecknas som en ”anti-nationell elit” hotar folket 

(2009 s. 31). Harper illustrerar det som att enandet av folket exkluderar ”eliterna” 

på toppen, och ”främlingar” (exempelvis nationella minoriteter) på botten (2010 s. 

23). 
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4 Den post-kommunistiska 

Centraleuropeiska kontexten 

Efter kommunismens fall har Central- och Östeuropa genomgått en nästan 

överraskande snabb resa från det Sovjetiska blocket till fullvärdiga medlemmar av 

den Europeiska Unionen. Den ”Europeiska drömmen” har blivit sann (T. Berend 

2007 s. 169) eller?  

Övergången från en-partisystem och planekonomi till demokrati och 

marknadsekonomi, har inneburit att nationella identiteter har fått ändras eller 

omdefinieras. Till dessa samhällsförändringar bör även en fjärde transition 

tilläggas, en s.k. ”europerisering”, där en ”återkomst till Europa” efter decennier 

under kommunistiskt styre och Sovjetiskt kontroll, innebär en anpassning till EU 

lagar och normer (Riishøj 2007 s. 505). Trots att hindren från att slutligen åter bli 

”europeiska” lyfts bort, så har stora delar av befolkningen i regionen infunnit sig 

själva i en paradoxal situation fylld av både besvikenhet och bitterhet. 

Smekmånaden kan till vis del ses vara över. Samhällsomvälvande förändringar 

och höga förhoppningar som inte införlivats, är några av de bidragande 

faktorerna. En besvikelse, och oro, över bland annat den en nya politiska 

verkligheten, ökade levnadskostnader och den Europeiska Unionen generellt, har 

bidragit till en nostalgi för säkerhet och forna tider (T. Berend 2007 s. 170). 

Ekonomiska åtstramningar, arbetslöshet och social polarisering har bidragit till 

vad T. Berend benämner som en ”social chock”. Även om det förvisso fanns, och 

finns, ett brett folkligt motstånd till kommunismen, så hade folk vant sig till både 

systemet och den ”säkerhet” den medfört (2007 s. 175). Riishøj beskriver hur 

neorealismen och rationalitet slutligen tagit över folks vardag efter några år av 

post-kommunistisk optimism. Distinktioner mellan ”vi” och ”dem” – ”inkusion” 

och ”exklusion”, har blivit allmän praxis i regionen som stort. Här har i synnerhet 

tolkningen av historiska skeenden, och diverse symboliska värden som myter, arv 

och nationella symboler, åter blivit aktuella på dagsordningen och spelat en stor 

roll i offentlig diskurs (2007 s. 503).  

Det kommunistiska arvet och arvet från den demokratiska-och ekonomiska 

transitionen har fungerat som en grogrund för oliberala politiska aktörer, politska 

alternativ till ”mainstream politiken”, som fått sig en tillökning och ökat 

inflytande i flera av de post-kommunistiska europeiska länderna (L. de Lange & 

Guerra 2009 s. 528). Petõcz beskriver bland annat tiden efter inträdet i den 

Europeiska Unionen 2004 som en märklig vändning i det post-kommunistiska 

Europa, där folk i större utsträckning vänt sig till ledare av mer populistiska drag, 

och det kan skådas en tillväxt av en slags ”neo-populism” i regionen (2009 s. 9).  

Dock så är inte alla dessa aktörer tvunget nya. I flera av post-kommunistiska 

länderna i Central-och Östeuropa utgjorde olika grupper av exempelvis 
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nationalistiska rörelser, ibland rentav rasistiska sådana, en del av de då samlade 

anti-kommunistiska rörelserna i de olika länderna, och en del har fortsatt agera 

som politiska aktörer efter kommunisttiden (Mudde 2005 s. 163). 

Just när det kommer till behandlingen av minoriteter, så finns det en generellt 

svag tradition av skyddet av mänskliga rättigheter i regionen som stort (Bugaric 

2008 s. 194). Nästan hela regionen har en stark historia av etnisk nationalism som 

gått ut över minoriteter som romer, judar och homosexuella (Bugaric 2008 s. 

194f), och man kan se en spridning av xenofobisk nationalism över regionen som 

stort efter kommunismens fall (Bugaric 2008 s. 196).  

4.1 Polen 

”Polsk identitet har alltid varit associerat med kyrkan, och språket i konversation 

med Gud har varit polska” – detta uttalande gjorde den före detta polska senatens 

taleskvinna Alicja Grzeskowiak 1999. Uttalandet är ganska talande för den 

identitetsproblematik som har varit gällande i Polen sedan kommunismens fall 

och refererar till idén om ”katolsk polack”, som utgjorde den ideologiska grunden 

i Roman Dmowski:s Nationaldemokraterna, ett parti som var en del av polska 

parlamentets nationalistiska koalition under det som kallas den ”Andra Polska 

Republiken” (den suveräna polska republik som existerade under 

mellankrigstiden) (Pankowski 2011 s. 205). Ideologin bygger på den 

exkluderande uppfattningen om polska nationen som bygger på idén om att ”en 

riktig polack måste vara katolik” (Starnawski 2003 s. 77). Just ekvationen ”Polsk 

= Katolik” är något som uppstod redan på 1600-talet, och som intensifierades i 

och med ockupationen av landet på 1800-talet. Kyrkan blev platsen för stabilitet 

och motstånd till främmande angripare och ockupanter (Heinen & Portet 2010 s. 

1008). Symbiosen mellan katolicismen och ”polskheten”, beskrivs som en lång 

process där den nationella identiteten blivit ”katoliciserad” och katolicismen 

”nationaliserad”, just tack vare kyrkans betydelse för det civila samhället. Under 

kommunisttiden positionerade sig kyrkan åter i sin traditionella roll som 

”nationens väktare mot främmande makt”, och kyrkan blev en integrerad del i 

Solidaritetsrörelsen, som slutligen skulle leda till kommunismens fall i landet (L. 

de Lange & Guerra 2009 s. 530f). Sedan 1980 och framåt har nationell identitet 

till mycket blivit format av just Solidaritetsrörelsen, och myterna kring denna 

(Riishøj 2007 s. 515). Kyrkans makt har dessutom i post-kommunistiska Polen 

ytterligare institutionaliserats, mycket tack vare dess historiska legitimitet. Trots 

att dess roll inte är lika betydelsefull i polackers vardag idag, finns det en politisk 

rädsla i att vara för kritisk mot Kyrkan (Heinen & Portet 2010 s. 1007). Det är just 

religionens vara eller icke vara, och arvet från solidaritetsrörelsen, som upptar en 

stor del i den polska identitetspolitiken. Mot slutet av 1990-talet skulle 

ultrakonservativa nationalistiska rörelser vinna mark i det då post-kommunistiska 

Polen (Starnawski 2003 s. 65). 1999 kan ses som en symbolisk markering, när en 

bred majoritet av polska parlamentet, från vänster till höger, röstade för en 

resolution som lovprisade Nationaldemokraterna och Dmowkis politiska arv, utan 
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att nämna ett enda ord om exempelvis den antisemitiska agendan inom denna 

rörelse (Pankowski 2011 s. 206). Viktigt att ha klart för sig är att Polen är ett 

relativt sett homogent land, som resultat av gränsförflyttningarna 1945 och Nazi-

Tysklands massmord på polska judar (Starnawski 2003 s. 66). När det då kommer 

till identifikationen av den nationella identiteten, om ”nationen” i förhållande ”de 

andra”, skiljer sig därmed Polen aningen från övriga länder i den regionala 

kontexten. Även om minoritetsgrupper förvisso finns, så ser situationen 

annorlunda ut i jämförelse med exempelvis Ungern, vilket kommer att belysas 

nedan. Det säger dock inte att Polen är fritt från exempelvis nationalistisk och 

populistisk diskurs, snarare tvärtom.  

Även om slutet av 1990-talet pekas ut här som en symbolisk vändning, skulle 

den faktiska effekten komma först ett par år senare i och med parlamentsvalet 

2001. Fram tills dess var de mer utpräglat nationalistiska och extrema grupperna 

och rörelserna i landet marginaliserade (Pankowski 2011 s. 209), trots att viss 

nationalistisk diskurs alltså redan var förekommande. 2001 skulle det katolsk-

nationalistiska partiet ”Polska Familjers Liga”, vars ena nyckelledare Zygmunt 

Wrzodak, tidigare också en av Solidaritetsrörelsens ledande röster, ta sig in i det 

polska parlamentet (Pankowski 2011 s. 206). En stor del av partiets framgång kan 

finnas i den förvisso politiskt obundna, men utpräglat katolsk-nationalistiska 

radiostationens ”Radio Mariya”:s mobiliserande kraft (Mudde 2005 s. 167). Radio 

Mariya är en aktör som kan kopplas samman till den nationalistiska falangen inom 

den katolska kyrkan i Polen (Mudde 2005 s. 180). Radiokanalen hade gått från en 

relativt marginaliserad position av den katolska kyrkan, till att mot mitten av 

2000-talet bli en tongivande röst inom kyrkan (Pankowski 2011 s. 210). Polska 

Familjers Liga blev den enda rösten mot Polens EU-inträde, och dess framväxt i 

början av 2000-talet kan ses i ljuset av detta. Retoriken byggde på att ett EU-

inträde skulle hota moralen i Polen (L. de Lange & Guerra 2009 s. 536), 

underförstått ett hot mot katolicismen och den den katolska kyrkans ställning i det 

polska samhället. Då skall man ändå ha klart för sig att ledarna för den katolska 

kyrkan generellt har varit anhängare för Polens medlemskap i unionen och Radio 

Mariya tillhör en anti-tysk, antisemtisik och generellt xenofobisk falang, vilken 

Kyrkan har kämpats med länge (Riishøj 2007 s. 518). Nu röstade polackerna trots 

allt för ett EU-medlemskap och den polska vänstern, som definieras som mer 

liberal och sekulär (L. de Lange & Guerra 2009 s. 534), blev stora vinnare i valet 

2001, men det innebar inte att den katolska-nationalistiska inflytandet skulle vara 

över. Tvärtom har det varit en av de mest tongivande frågorna gällande 

dragkampen om polsk identitet sedan parlamentsvalet 2005 och fram tills idag, 

även om den kanske mer radikala aktörerna och retoriken generellt minskat i 

inflytande. Polska folket valde i början av 2000-talet förvisso en mer öppen 

europeisk lösning genom att rösta både för EU och för de mer progressiva 

politiska alternativen. Men är det så enkelt? Riishøj beskriver hur stöd för EU-

medlemskap i Polen främst har en instutionaliserande aspekt. Det finns en större 

tilltro till de europeiska intuitionerna än de nationella, och EU uppfattas kunna 

hjälpa till att öka välståndet och modernisera landet (2007 s. 515), men 

modernisering i detta fall syftar inte tvunget på liberalisering av den polska 

identiteten. Efter EU-inträdet har Polska Familjers Ligas stöd minskat (L. de 
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Lange & Guerra 2009 s. 537), vilket korrelerar med ett generellt växande stöd för 

EU (Kucharczyk & Wysocka 2008 s. 93). Detta kan dock förklaras, inte enbart 

med ekonomisk tillväxt, utan att andra inflytande aktörer spelat sina kort rätt 

gällande identitetsfrågor. Redan 2001, alltså samtidigt som den katolsk-

nationalistiska rörelsen på riktigt började vinna mark, skrev dåvarande 

vänsterledaren på ett avtal med kyrkan gällande EU-medlemskap för att få dess 

stöd, och Polen skulle dessutom senare förhandla till sig ett undantag inom EU, 

som skulle syfta till att ge landet speciell rätt att kunna bevara den ”speciella 

polska kulturen” (Heinen & Portet 2010 s. 1013). Just Polens agerande inom EU, 

kan förklara varför polackerna inte längre uppfattar EU som ett yttre hot mot den 

polska identiteten. Både Medborgarplatformen och Lag & Rättvisa, vilka varit de 

två dominerande partierna sedan parlamentsvalet 2005, har utgått från att hävda 

polska intressen i EU och varit tuffa i förhandlingar (Riishøj 2007 s. 519). 

Exempelvis så vägrade Polens nuvarande premiärminister, och ledare för 

Medborgarplatformen, att signera Europas deklaration för mänskliga rättigheter 

(Harper 2010 s. 24). På ett sätt kan Polens storlek gett landet en unik position att i 

EU kunna ”få hela kakan och äta den med”.  

Harper beskriver Medborgarplatformen och Lag & Rättvisa som 

”solidaritetsrörelsens barn”. De är båda, i olika stor utsträckning, konservativa och 

anti-kommunistiska. Efter att ha bildats 2001, fick de sin genomkraft i valet 2005 

efter att vänstern och liberala partier mer eller mindre kollapsat som resultat av 

diverse korruptionsskandaler (2010 s. s. 21). Partierna kan förenklat sett ses som 

två sidor av samma mynt, där Medborgarplatformen står för en mer modern och 

liberal linje, medan Lag & Rättvisa har en mer nationalistisk och katolsk agenda 

(Harper 2010 s. 23). Det finns dock en generell uppfattning från EU:s håll att 

Medborgarplatformen är ett betydligt liberalare parti som skulle kunna jämföras 

med borgerliga och konservativa partier i Väst-och Nordeuropa, när sanningen är 

att partiet i västeuropeiska mått skulle klassificeras som närmare katolsk 

konservatism (Harper 2010 s. 24). Det finns däremot en inneboende antagonism 

och fundamentala skillnader mellan de båda partierna, vilket kan förklara varför 

de aldrig ingick ett samarbete efter valet 2005. Lag & Rättvisa valde istället att 

ingå samarbete med det mer radikal-nationalistiska Polska Familjers Liga och 

populistiska Självförsvar. Pankowski förklarar det som att tre versioner av polsk 

populism och nationalism nu slutit sig samman (2011 s. 212). Harper fortsätter 

och beskriver samarbetet som en modern version av den etnonationalism, vilken 

kan förknippas med Dmowski och mellankrigstidens polska Nationaldemokrater 

(Harper 2010 s. 21).  Det är ändå viktigt att understryka att Lag & Rättvisa varit 

öppet kritiska mot antisemitism och även förespråkare för EU-medlemskapet 

(Harper 2010 s. 26), alltså tvärtemot deras mer radikala samarbetspartner. Smilov 

& Krastev beskriver dock Lag & Rättvisa som ett parti som har en tendens att 

hoppa mellan ”mjuk” och ”hård” populism (2008 s. 9). En stor del av den katolsk-

nationalistiska retorik som utgjorde grunden för Polska Familjers Liga, utgör även 

en del av Lag & Rättvisas retorik, något som intensifierades under samarbetet och 

kan även vara en av orsakerna till att Polska Familjers Liga slutligen skulle spela 

ut sin roll och åka ur det polska parlamentet (L. de Lange & Guerra 2009 s. 543). 

Idén om bildandet av en ”Fjärde Polsk Republik” lyftes först av 
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Medborgarplatformen, men har senare blivit en av Lag & Rättvisas främsta 

kännetecken (Harper 24). Själva doktrinen vänder sig mot den post-

kommunistiska ”Tredje republiken”, och det som i Polen kallas för ”Uklad”, 

(Harper 2010 s. 22) och har tydliga populistiska drag då ambitionen är, som man 

uttrycker det, att en gång för alla avsluta kommunismen och ersätta den korrupta 

post-kommunistiska maktetliten med en helt ny elit (Kucharczyk & Wysocka 

2008 s. 72). Till kategorin ”Uklad” placeras olika ”vinnare” av den ekonomiska 

övergången; ett löst nätverk bestående av kommunistisk nomenklatura, nya 

ekonomiska eliter, före detta kommunistiska informatörer, ryssar och politiska 

liberaler (Bugaric 2008 s. 193). Detta är grupper som man menar har utnyttjat 

transitionen för egen vinnings skull och som nu skulle ”straffas”. Idén om en 

fjärde republik riktar sig i synnerhet till transitionens förlorare, som förvisso 

överlag är anti-kommunister, men som saknar tryggheten i delar av det 

kommunistiska systemet. Förutom den politiska aspekten, var även idén om en 

”moralisk revolution” i Polen där katolicismen och kyrkan på nytt skulle få större 

inflytande, vilken hade bland andra homofobiska undertoner (Kucharczyk & 

Wysocka 2008 s. 72f). 

Inför polska parlamentsvalet 2007, bara några år efter EU-medlemskapet, hade 

landet fått beteckningen ”Europas sjuka man” av sina nya Europeiska 

samarbetspartners (Kucharczyk & Wysocka 2008 s. 72). Valet 2007 skulle 

markera ytterligare ett skift i Polen när folket röstade bort den strikt konservativa 

regeringen ledd av Lag & Rättvisa, och ersatte den med dess liberala motsvarighet 

Medborgarplatformen. Kucharschyk & Wysocka kallar detta föra ”Polens andra 

återkomst till Europa” (2008 s. 100). Detta kan dock ses som startskottet till en 

ytterligare liberaliseringsvåg.  

Precis som den katolsk-nationalistiska diskursen intensifierades i slutet av 

1990-talet och beredde vägen för nationalistiska framgångar i början av 2000-

talet, kan det senaste valet 2011 ses som dess ideologiska motsats. De något mer 

liberala tongångarna i polsk politisk diskurs sedan 2007, kan ha öppnat vägen för 

en ny liberal våg, precis som de nationalistiska tongångarna i slutet av 1990-talet 

möjliggjorde för en nationalistisk. Efter parlamentsvalet 2011 har inte bara den 

mer liberal-konservativa varianten i Medborgarplatformen åter blivit övervägande 

största parti, det polska parlamentet har dessutom fått ett tillskott av 

Palikotrörelsen, en anti-klerikalistisk rörelse som vill avsluta kyrkans inflytande i 

samhället och öka minoriteters rättigheter i landet. Partiet fick runt 10% av 

rösterna (Snyder 2011 s. 7). 
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4.2 Ungern 

”Den politiska pendeln ser ut att svänga efter en liknande takt i båda länderna” – 

så kommenterar Bozóki vänsterns vinst i det ungerska parlamentsvalet 2002, bara 

ett år efter att den polska vänstern vunnit valet hemma i Polen. Polen och Ungern, 

hade fram tills nu avlöst vänster/liberala- och högerregeringar i en liknande takt, 

och de politiska vindarna hade fram tills 2002 blåst åt samma håll (2008 s. 208), 

sedan dess har vindarna blåst lite olika, fast intressanta paralleller kan dras. 

Pendeln svänger fortfarande, fast i otakt. 

Den radikala högern spelade en stor roll i Ungern under mellankrigstiden, 

samt mot slutet av andra världskriget, och var en integrerad ideologisk kraft i 

dåtida regeringar. Ungern var bland annat allierat med Nazi-Tyskland. Denna 

bakgrund har bäddat för en rörelse med djupa radikal-nationalistiska traditioner, 

vilket kan förklara en del av de fenomen vi sett på senare år i Ungern (Tamas 

2011 s. 221). Det är dock viktigt att, precis som i det polska fallet, göra en 

distinktion mellan nationalkonservativa och mer radikalt nationalistiska krafter, 

vad vi däremot kommer att märka är den snarlika korrelation som verkar finnas 

mellan vissa avgörande skeenden på den politiska arenan. 

I det ungerska parlamentsvalet 1998 hände två intressanta saker, dels så tog 

sig det ultra-nationalistiska antisemitiska MIÉP in i det ungerska parlamentet, och 

dels blev valets vinnare, vad Bozóki beteckner som den ”Nya Högern”, det 

konservativa Fidesz (2008 s. 195). Fidesz identifieras som ett ”mjukt populistiskt” 

parti av Smilov & Krastev (2008 s. 9). Učeň går dock aningen längre och liknar 

partiet med polska Lag & Rättvisa, och beskriver det som ”konservativt 

nationalistiskt” som hämtar inspiration från mer radikala populister (2009 s. 26). 

Det finns både likheter och skillnader i de båda fallen. Den kanske mest praktiska 

skillnaden är det faktum att Fidesz, trots allt, aldrig inlett samarbete med något 

mer radikalt nationalistiskt parti, även om partiet blivit beskyllt ifrån vänster och 

liberaler i Ungern att man skulle hjälpt till att föra MIÉP in i det ungerska 

parlamentet (Mudde 2005 s. 177). En annan intressant aspekt är Fideszs 

mobiliserande kraft. Medan Lag & Rättvisa och Medborgarplatformen riktar in 

sig på två olika typer av mer eller mindre konservativa väljargrupper, så försöker 

Fidesz att vinna båda dessa motsvarande grupper i Ungern. 

I anpassningen till Ungerns nya verklighet efter kommunismens fall, hade 

privatiseringar och statliga avregleringar lett till en, vad Bozóki benämner, som en 

”svag stat”. Det är någonstans här Fidesz kommer in i bilden under 1990-talets 

andra hälft. Fideszs retorik byggde på idén om en stark stat med fokus på det 

civila samhällets deltagande och tillväxt (2008 s. 195).  Denna idé kan uppfattas 

som något paradoxal, eftersom stark stat brukar vara vänsterns ledord. Fideszs 

ideologi är, likt polska Lag & Rättvisas, en anti-nomenklatura filosofi där mycket 

av kritiken riktas mot gamla eliter som lyckats sko sig på den ekonomiska 

övergången, och där man, precis som i polska fallet, talar om en ”ändring av 

eliter”. Vad Fidesz dock också gör, är att samtidigt försöka vinna väljare hos 

grupper av nyrika, ofta yngre och urbana (Bozóki 2008 s. 197), Fidesz talar om 

resandet av ”den nya bourgeosinen” (Bozóki 2008 s. 203). Även om 
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Medborgargplatformen inte har en liknande retorik, så motsvarar detta lite den 

väljargrupp som Medborgarplatformen i synnerhet riktar sig till i Polen.  

Det intressanta med populism i post-kommunistiska Centraleuropa, är att den 

ofta inte är anti-neoliberal, snarare är den de facto neo-liberal i ekonomiska 

termer. När dessa grupper talar om omfördelning av resurser, talas det snarare om 

att ”straffa” korrupta eliter och omfördela resurserna till ”nya eliter”, än 

omfördelning mellan klasser (Smilov & Krastev 2008 s. 10). Fidesz avviker dock 

här, till skillnad från till exempel Lag & Rättvisa. Även om man talar sig varm om 

”de nya eliterna” kontra ”de gamla”, och i detta per automatik väver en anti-

kommunistisk retorik, så motsätter sig partiet samtidigt den neo-liberala kurs som 

gjort flera till ”förlorare” i det nya systemet (Bozóki 2008 s. 220), ekonomisk 

nationalism och retorik riktat mot storbanker och ”storfinansen” generellt, är 

integrerat i partiets ideologi (Bozóki 2008 s. 224), en retorik som inte är lika 

vanligt förekommande i Polen, möjligtvis hos Polska Familjers Liga, som redan är 

ute ur bilden. 

Om synen på den ekonomiska verkligheten kan säga oss något om ett folks 

identitet, så blir Ungern just ett intressant fall. Den ekonomiska aspirationen 

mellan Fidesz och den ungerska vänstern, skiljer egentligen inte så mycket åt, 

förklarar Uitz. Det är snarare synen på kultur och det historiska arvet där 

skiljelinjen går (2009 s. 39). Anti-kapitalistiska attityder har kommit att bli ett 

slags nationellt särdrag hos ungrare. Det finns en lantlig tradition i Ungern som 

bygger på idén om att byte och produktion för vinst inte tillhör den ungerska 

naturen. Liknande idéer kunde man förvisso hitta även i stora delar av dåtidens 

Europa, men T. Berend beskriver dock ungrare som ett folk som minst troligast 

skulle utvecklas i en kapitalistisk riktning. Kapitalismen var traditionellt något 

som sågs ned på, och lämnades i händerna på landets judiska befolkning (2007 s. 

176). Även om detta till stor utsträckning är historia, så kan det ge en förklaring 

till varför Fidesz avviker i just neo-liberala frågor, trots att det samtidigt kan 

klassificeras som ett höger parti. Intressant att notera är att de mer radikala 

nationalistiska grupperna i Ungern inte har en särskilt stor utpräglad anti-

kommunistisk agenda, som skulle initialt tänkas tro. I slutet av 1980-talet var 

nämligen de liberala de främsta anti-kommunisterna, och inte de national-

konservativa (Tamas 2011 s. 224), detta skiljer landet något åt från t.ex. Polen, där 

patriotism och nationalism tidigt gick hand i hand med anti-kommunismen.  

En undersökning som gjorts visar även att mellan 1/3 och 1/5 av den ungerska 

vänsterns sympatisörer samtidigt stödjer element av traditionell radikal 

nationalism (Tamas 2011 s. 227). Lägger man dessutom till att vänstern, i mindre 

utsträckning än de liberala partierna, reagerade mot anti-semitiska MIÉP:s 

valframgångar (Tamas 2011 s. 234), så lyfter detta intressanta frågor. 

Trots Fidesz:s mobiliserande kraft, så skulle vänstern och liberalerna gå 

vinnande ur de båda kommande valen efter 1998, men Fidesz skulle ha på riktigt 

bidragit till att polarisera den politiska sfären (Bozóki 2008 s. 227). Pendeltakten 

med Polen verkade därmed vara bruten när vänstern och liberalerna 2006 

återvaldes i Ungern, samtidigt som Polen året tidigare valt in en nationalistiskt 

konservativ regering. Dock så skulle det visa sig att Ungern trots all skulle följa 

Polens politiska vindar, om än med en viss försening, men om möjligt med en 
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starkare pendelslag. Anledningen till denna möjlighet, skulle även det efterlikna 

Polen. 

Inför parlamentsvalet 2006 ljög den då sittande ungerska vänster-liberala 

regeringen om landets egentliga ekonomiska tillstånd, och ökade dessutom de 

statliga utgifterna för att locka till sig ytterligare väljare (Uitz 2008 s. 45). När 

detta uppdagades skulle vänstern och liberalerna, likt den polska vänstern, tappa 

markant i stöd, vilket kom att bli gynnsamt för Fidesz (Uitz 2008 s. 61), och 

egentligen gynnsamt för nationalistiska krafter generellt, vilka nu sågs som den 

enda oppositionen. Och visst fick Fidesz allt sin comeback, man inte bara vann, 

partiet fick dessutom egen majoritet i det senaste ungerska parlamentsvalet (Torén 

Björling 2011). 

Fidesz hade, inte helt olikt relationen mellan Lag & Rättvisa och Polska 

Familjers Liga, dessförinnan lyckats locka till sig flertalet av MIÉP:s väljare redan 

under valet 2006 (Tamas 2011 s. 221f). Den nationalistiska retoriken i Fidesz:s 

ideologi går inte att egentligen ta miste om. Uitz beskriver partiets ideologi som 

en mix av stark patriotism, med inslag av etnisk nationalism (s. 64). Likt den 

polska kontexten, har alltså identitetspolitiken varit viktig. Även om den katolska 

kyrkans roll skiljer sig åt i Ungern jämfört med till exempel Polen (Mudde 2005 s. 

180), så har ett av Fidesz mål varit att knyta kyrkan och staten närmare varandra 

(Bozóki 2008 s. 212). I förändringarna av ungerska konstitutionen, gjorda efter 

valet 2010, har man bland annat lagt till en paragraf som erkänner just 

kristendomens speciella roll för nationen (Feeney 2012 s. 8). Påminnelsen om 

Ungrare utanför landets gränser upptar också en del av retoriken (Uitz 2008 s. 64). 

Just den historiska förlusten Ungern gjorde av landareal efter gränsdragningarna 

1918, är ett återkommande tema för ungerska nationalister (Tamas 2011 s. 221), 

och här talar vi inte längre om ”nation inom nationalstatens gränser”, utan snarare 

om nation över gränserna. Som ett plåster på såren (?) har ett av Fidesz:s främsta 

mål varit att återskapa vad man menar ett förlorat nationellt-självförtroendet 

(Bozóki 2008 s. 203). Fidesz:s ledare Victor Orbán, sade redan innan landets EU-

inträde att de ”i praktiken kan klara sig utan EU”, och har sedan tillhört en av de 

mer euroskeptiska rösterna (Riishøj 2007 s. 512). Även om Fidesz lyckats ”sluka 

upp” det mer radikal-nationalistiska MIÉP, innebär det långt ifrån att den mer 

extrema varianten av nationalism i Ungern skulle vara död, tvärtom så skulle 

parlamentet efter 2010-års val få ett nytt tillskott av radikal nationalism i form av 

Jobbik. Jobbik började som en nationalistisk studentrörelse och fungerade som en 

mobiliserande kraft på ungerska universitet för Fidesz (Uitz 2008 s.64). Att Fidesz 

tog en stor del av MIÉP:s väljare i valet 2006, kan mycket väl stämma, men att det 

var Fideszs förtjänst är med andra ord diskutabelt. Mycket tyder på att det snarare 

kan ses som Jobbik:s förtjänst. MIÉP:s antisemitiska linje och beskrivning av 

judar, vilken mer eller mindre beskrivs som en fortsättning av den pre-

kommunistiska anti-semitiska retoriken i landet, var främmande för flertalet 

ungrare i det post-kommunistiska Ungern, i synnerhet i mindre städer och på 

landsbyggden. Det betydligt yngre och till synes fräschare Jobbik, skulle helt 

enkelt byta ut judar som huvudmål, och lyfta upp frågan om romerna istället (även 

om antisemitismen förvisso även är en del av Jobbik:s retorik). På detta vis skulle 

Jobbik ge redan existerande stämningar i landet ett ansikte och en röst (Tamas 
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2011 s. 225). Tamas beskriver hur partiet på ett effektivt lyckats med att återinföra 

den etniska agendan i ungersk identitetspolitik (Tamas 2011 s. 231). Jobbik skulle 

få 17 procent i det ungerska valet 2010, och därmed bli landets tredje största parti 

(Ahmari 2012 s. 17). En av Jobbik:s återkommande ”catch-fraser” handlar om 

”zigenar-brottslighet”. På olika vis försöker partiet påvisa en korrelation mellan 

romer och brottslighet (Ahmari 2012 s.19f), en korrelation som ibland har 

primordiala förtecken.  Ahmari beskriver även hur Fidesz ofta haft en fientlighet 

mot romska intressen, men i mer dolda budskap (Ahmari 2012 s. 18). 2007 

bildade Jobbik dessutom den paramilitära ”Ungerska Gardet”, vars syfte är att, 

som man uttrycker det, ”hålla ordningen uppe” och ”ta hand om 

zigenarbrottsligheten” (Tamas 2011 s. 232). 

Ungern har dessutom under senare tid varit under hård kritik av bland annat 

Europa Kommissionen, med kritik mot bland annat ”morallagar” riktade mot 

media, i vilken man vill förbjuda innehåll som anses vara ”mot det ungerska 

folket” eller som ”uppmuntrar dålig moral” (Feeney 2012 s. 8), känns mönstret 

igen från Lag & Rättvisa:s ”moraliska revolutionen” i den polska kontexten? 

Skillnaden här är att Polens muskler i EU gett landet en fribiljett. En sak är säker, 

pendeln verkar inte längre gå i samma takt. 
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5 Avslutning 

I den här avslutande delen kommer jag att sammanfatta den beskrivande delen 

genom att applicera delar av teorierna på speciellt intressanta bitar av empirin. 

Tanken är att på ett fritt och konstruktivt sätt använda sig av teorierna och 

diskutera nationell identitet utifrån den givna bakgrunden. 

5.1 Avslutande analys 

Det är tydligt att både Polen och Ungern har ett politiskt klimat präglat av 

(national-)populism. Att polacker och ungrare lättare skulle falla för denna retorik, 

är dock inte självklart. I både det polska och ungerska fallet skulle misskötsel och 

maktmissbruk hos de mer liberala eller vänstervridna partierna, de som av 

populisterna utmålas som ”fiender”, vara det som skulle locka folket till de 

nationalpopulistiska alternativen. Detta har gett de mer nationalistiska krafterna i 

de båda länderna legitimitet i deras argumentation angående ”de korrupta 

eliterna”. På ett sätt kan man säga att de mer liberala krafterna i båda länderna har 

bäddat för denna utveckling själva. Innan den polska vänsterns 

korruptionsskandaler, och den ungerska vänster-liberala ”föra-bakom-ljuset” 

politik, så verkade stödet för nationalpopulismen inte speciellt utbredd, även om 

ett visst stöd alltid funnits. 

De nationalpopulistiska politiska aktörerna kan ses som den här tidens 

motsvarighet till aktörerna som utgjorde grunden för den modernistiska 

teoriskolan. Förvisso finns redan nationalstaterna på plats, men just behovet av att 

”pånyttföda” nationerna, gör denna teori applicerbar på dessa fall. 

Lag & Rättvisa:s, initialt Medborgarplatformens, koncept om att införa en 

”fjärde republik” i Polen, är kanske det tydligaste retoriska exemplet och 

innefattar en nästan instrumentell syn på nationen.  

Att kyrkan i Polen har en speciell roll går ej att ta miste på. Utifrån ett 

etnosymboliskt perspektiv utgör katolicismen även det främsta symbolvärdet för 

vad som kan definieras som en ”polack”. Det är faktiskt svårt att säga hur pass 

detta kan ses som instrumentellt idag (modernism), eller som en mer organisk 

symbios med polska folket (etnosymbolism). Som framgår i texten korrelerar inte 

den politiska sfärens förhållande till kyrkan fullt ut med samhället i stort, vilket 

kan förklara varför Palikotrörelsen lyckats ta sig in i polska parlamentet. Det 

återstår att se vad som kommer att ske med denna utveckling, men enligt aktuella 

opinionsmätningar dominerar fortfarande Medborgarplatformen och Lag & 

Rättvisa den polska opinionen, medan Palikotrörelsen står still.  
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Dominansen mellan dessa två har varit gällande enda sedan valet 2005, och gör 

Polen till ett intressant fall i europeisk kontext, då båda ledande politiska partierna 

är vridna åt höger.  

Det finns mycket som tyder på att även om kyrkans roll minskar, så är 

konservatismen (åtminstone den liberala) här för att stanna i Polen.  

Retoriken kring katolicismens betydelse för den polska identiteten, har 

dessutom vissa primordiala förtecken. Tolkningen kan göras att en polack är född 

katolik, och därmed skulle religionen vara ett arv, vilket även då innehåller en 

exkluderande syn nationen. Kan en icke-katolik vara en polack? Polen, till 

skillnad från ”gamla EU” och Västeuropa generellt, har fortfarande inte någon 

betydande invandring till landet. Frågan är hur denna syn på polsk identitet 

kommer att se ut i ett framtida Polen som kanske skulle ha en mer heterogen 

uppsättning religiösa yttringar? 

Medan den nationalistiska diskursen i Polen, troligtvis på grund av sin 

homogenitet, försöker leta ”fiender” inom nationen och skapa en ”nation inom 

nationen” (”folket” kontra ”uklad”), så är frågan om ”de andra” betydligt 

påtagligare i Ungern. Dels så finns idén om en ungersk motsvarighet till uklad, 

men sedan samtidigt finns just frågan om romernas ställning i samhället, en fråga 

som ökat i och med Jobbiks inträde i det ungerska parlamentet. Här finns en tydlig 

”de andra”. Retoriken har dessutom primordiala förtecken, på gränsen till 

nativistiska, eller neorasistiska. Precis som polska nationalister gör ekvationen 

polack = katolik, gör ungerska nationalisten ekvationen rom = kriminell, och 

mellan raderna då exkluderar romer från att vara ungrare utifrån bland annat dessa 

”karaktärsdrag”. 

I både det ungerska och polska fallet ser vi dessutom korrelationen med starka 

nationella (demokratiska) värden och svaga liberala. Polens förhandling om 

mänskliga rättigheter är ett exempel på detta. Det är dock intressant, men föga 

förvånande, att en desto större befolkning, desto lättare det är att hävda sina 

nationella särintressen i en organisation som EU. Polen har egentligen förhandlat 

till sig undantag, i delar av det Ungern nu får kritik. 

Det återstår att se vart vindarna nu blåser i de båda länderna, det är alltid svårt 

att sia om framtiden. Att tala om ett lands nationella identitet är och förblir ett 

komplext ämne, och inte heller helt okontroversiellt. Denna studie har dock haft 

ambitionen att dels ge en övergripande bild över fallen, och på ett schematiskt och 

luftigt sätt försökt att applicera klassiska teoribildningar. 
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