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Ett enat men delat Tyskland 

I Tyskland är det skillnad på väst och öst. I väst tjänar människorna mer pengar och i 

öst har de svårare att få arbeten. Det finns också en tydlig skillnad på människors sätt 

att se tillbaka på Berlinmuren och det forna landet DDR. I väst är gemene man oerhört 

negativt inställd till DDR - i öst är det väldigt annorlunda. Där ser många positivt på 

den diktatur som förknippas med Stasi, gränsvakter och tomma mathyllor. 

Under våren har jag bott i den östtyska staden Leipzig. Här har jag talat med forskare, 

politiker och vanliga människor för att få kunskap om hur människor i östra Tyskland 

ser på DDR och sin identitet i det enade Tyskland.  

 

Berlinmuren föll. Järnridån gick upp. DDR upphörde att existera och Tyskland enades. Men 

mer än tjugo år senare är Tyskland fortfarande ett delat land både ekonomiskt och mentalt. 

Vissa menaratt muren aldrig rest sig så hög mellan öst och väst. 

Solen gör ett nytt försök att tvinga bort snön från Nikolaikirches mörkbruna yttertak samtidigt 

som den isande vinden stretar emot. I den präktiga kyrkans skugga jäktar otaliga Leipzigbor 

förbi åt olika håll - påpälsade och grimaserande. Ett stenkast bort från kyrkan hjälps tre 

traktorer åt att riva ett övergivet höghus. På andra sidan vägen smyckas en husfasad av en 

enorm målning. Den föreställer otaliga demonstranter som med hjälp av skyltar och 

banderoller visar sitt missnöje med det delade Tyskland. Den största banderollen har gröna 

bokstäver som bildar meningen: ”Die mauer muss weg” – muren måste bort.  

Leipzig är en medelstor stad med tyska mått mätt. Här bor det lite mer än en halv miljon 

människor, staden ligger i förbundslandet Sachsen och är en av få i östra Tyskland där 

befolkningsantalet ökar. Mycket tack vare det nyrenoverade universitetet som lockar studenter 

från såväl Asien som västra delarna av Tyskland. 

Men Leipzig brottas också med samma problem som Halle, Chemnitz, Jena och andra städer i 

forna DDR – hög arbetslöshet och djupa ekonomiska klyftor. I synnerhet i jämförelse med de 

västra delarna av landet. 



I Leipzig är nästan tolv procent av befolkningen utan arbete, en siffra som är marginellt högre 

än den totala i Sachsen. Det går att jämföra med förbundslandet Bayern i forna Västtyskland 

där samma siffra är drygt fyra procent. Inkomstskillnaderna mellan öst och väst följer också 

samma mönster. I östra Tyskland tjänar var femte invånare mindre än 900 euro i månaden. I 

västra Tyskland tjänar mer än 87 procent av befolkningen mer än 900 euro i månaden. 

Mycket av skillnaderna mellan öst och väst som förkroppsligades av Berlinmuren klamrar sig 

fast i dagens Tyskland. Detta trots att landet enades för tjugotre år sedan.  

Vinden tilltar. De jäktande människorna blir allt fler. Många har siktet inställt på den stora 

centralstationen ett par hundra meter bort. En turistgrupp trotsar emellertid kylan och lyssnar 

till sin guide utanför kyrkans stora svarta port. Han berättar om kompositören Johann 

Sebastian Bach som var verksam i Nikolaikirche. Vidare kommer guiden in på att det var här, 

i Leipzigs stadshjärta och i Nikolaikirche, som de berömda Måndagsdemonstrationerna tog 

form i slutet av 80-talet. De som samlade miljoner regimkritiska demonstranter och slutligen 

fick den vacklande diktaturen Deutsche Demokratische Republik - DDR att tippa. De som 

symboliserade den fredliga revolutionen som drog upp Europas järnridå. 

 

Vi vrider tillbaka tiden mer än tjugo år. Nittiotalet närmar sig med stormsteg och DDR:s 

skulder har växt till svindlande summor. En föråldrad industri och en misslyckad 

kommandoekonomi har lett diktaturen till konkursens rand. Krediter från Västtyskland håller 

det haltande landet på benen men det är nätt och jämnt. Utan hjälpen från grannlandet skulle 

DDR troligtvis ramlat ihop med dunder och brak långt tidigare. 

Befolkningen vädrar också sitt missnöje. Det som väcker allra störst ilska hos det östtyska 

folket är förbudet mot att resa utanför landets gränser. Motvilja mot det styrande Socialistiska 

enhetspartiet SED har alltid funnits. Men det är först nu den börjar ta organiserad form.  

1989 startar en flyktvåg från Östtyskland till Västtyskland via Ungern och Österrike. Ungern 

har under de senaste månaderna genomgått en demokratisering och tillåter nu resande till 

grannlandet Österrike. Gränsöppningen kommer att fungera som ett hål i järnridån och många 

semestrande Östtyskar i Ungern tar chansen att fly till Västtyskland via Österrike. Med en 

påtaglig flykt från landet och ett ökande missnöje hos dem som stannar kvar brottas DDR-

regimen med tuffa problem. Och det ska bli värre. 



I början av september startar Måndagsdemonstrationerna i Leipzig. Efter fredsbönen i 

Nikolaikirche ledd av prästen Christian Führer samlas östtyskar för att diskutera och kritisera 

regimens inskränkningar. Diskussionerna blir till demonstrationer och de växer i lavinartad 

fart. Ett par veckor senare trängs över 100 000 människor på Karl Marx-platz (numera 

Augustusplatz) i Leipzig – arga, upprymda och med siktet inställt på förändring. En av dem är 

22-åriga Simone Bussler – precis som många andra östtyskar är hon fylld till bredden av 

förhoppningar. Förhoppningar om resor, frihet och västerländska varor. 

– Det var såklart oerhört spännande, du kände dig som en del i något väldigt stort. Men 

det var också aningen nervöst. Du visste ju inte om militären skulle skjuta på 

demonstranterna, säger hon. 

Demonstrationerna sprids till andra östtyska städer via västtysk tv – och snart demonstrerar 

människor runt om i hela DDR. 

Den 4:e november uppgår antalet demonstranter till en miljon runt om i Östtyskland. Pressen 

på regimen blir allt hårdare och SED:s partiordförande Egon Krenz inser att något är tvunget 

att göras. Att möta demonstranterna med våld undviks eftersom det redan bottenlåga 

förtroendet för regimen i sådana fall skulle försvinna helt och hållet - så motmedlet blir 

reformer. Krenz får via partiets centralkommitté igenom ett förslag som medför mer liberala 

resevillkor för landets medborgare. De innebär att medborgare med pass och resevisum tillåts 

resa till Västtyskland. Detta i ett försök att vinna förtroende hos folket men på samma gång 

kontrollera resandet till väst.  

Bestämmelserna, som träder i kraft följande dag, ska kungöras av SED:s Günter Schabowski 

via en direktsänd presskonferens. I sin ljusgrå kavaj och med sin snett sittandes mörkblå slips 

berättar han att östtyskar är tillåtna att resa över gränsen till Västtyskland.  

En reporter ställer frågan om när bestämmelserna ska börja gälla. Schabowski bläddrar i sina 

papper och ser aningen förvirrad ut och svarar: 

– Så vitt jag vet, direkt. Med en gång. 

Uttalandet skapar hysteri. Snart har övergångarna mellan Öst- och Västberlin proppats med 

tiotusentals människor och till slut öppnas gränserna och den 28 år gamla muren faller. 



– Jag trodde det var ett skämt. Det var helt sinnessjukt eftersom allt hade gått så snabbt, 

säger Bussler som hörde nyheten om murens fall på radio i Leipzig. 

Så var det troligen för många östtyskar och den kommande tiden efter murens fall blev rörig 

och osäker. Nya partier bildades och det hölls omval i Östtyskland - men till slut stod det klart 

att staten DDR inte kunde fortsätta existera och att Tyskland återigen skulle bli förenat. 

 

Tillbaka till idag och det köldplågade Leipzig. Mycket har hänt sedan Schabowski öppnade 

gränserna och DDR och Västtyskland blev Tyskland. Men mycket är också sig ganska likt – 

de ekonomiska skillnaderna mellan öst och väst till exempel. De syns inte i Leipzigs 

stadskärna men utanför centrum blir de mer påtagliga – där står många tomma lägenhetshus 

dränkta i klotter och med sönderslagna fönster. Fattigdomen och arbetslösheten är hög i det 

forna Östtyskland. För många människor har förhoppningarna efter die Wende, förändringen, 

inte alls uppfyllts. Faktum är att många tyskar i de östra delarna blickar tillbaka mot DDR 

med positiva ögon. Inför enandets 20-årsdag visade en undersökning av den tyska federala 

regeringen att 57 procent av östtyskarna idag tyckte att livet i DDR hade fler positiva än 

negativa sidor. Liknande undersökningar från Allensbach Institut tyder på en positiv 

inställning till den gamla diktaturen DDR och framförallt på en tydlig klyfta i åsikter mellan 

öst och väst. 

Att människors inställning är så positiv till en diktatur som många gånger främst associeras 

med Stasi, förtryck och en gigantisk mur kan förefalla märkligt. Hur kommer det sig att 

människor ser på DDR med så positiva ögon?  

Jochen Staadt är professor i statsvetenskap vid Berlin Freie Universität och har specialiserat 

sig på forskning kring DDR och SED men också på hur DDR uppfattas idag. Han menar att 

östtyskarnas upplevelser i mångt och mycket grundar sig i en rädsla för det nya och 

tryggheten i det gamla – det du vant dig med. 

– Många av dem som lever i de östra delarna av Tyskland växte ju upp i DDR. De har 

levt i ett hårt reglerat socialistiskt system och blivit en del av det. När de 

konfronterades med livet i väst kom det som en chock. Det var inte alls som de tänkt 



sig eftersom östtysk tv visat en fabricerad verklighet av hur livet i väst såg ut. Det har 

skapat en känsla av otrygghet och det speglas i sådana resultat som du visar.  

Troligtvis blev många östtyskar också besvikna eftersom bilden av väst de fått via västlig 

media och populärkultur inte stämde med verkligheten. Det materiella överflödet blev bara 

verklighet för ett fåtal östtyskar.  

Staadt menar att institutionerna som fanns i DDR i viss mån tog hand om människorna. I 

Tyskland har de blivit tvungna att acklimatisera sig och ta ansvar för sina egna liv. De var 

tvungna att ordna med bilförsäkring och pensionssparande helt själva exempelvis. 

Vardagsbestyr som fortfarande inte är smärtfria för alla östtyskar, enligt Staadt. 

– När det gäller att längta tillbaka till gamla auktoritära system så finns det flera 

liknande exempel i historien. Ett sådant är från tidigt 1900-tal då kejsarriket försvann i 

Tyskland. Då reagerade folk på samma sätt, de ville ha tillbaka det som de var vana 

vid. Det romantiserades över kejsarens styre och det sjöngs sånger i hans ära, trots att 

han var en tyrann. 

 

– Ett färskare exempel är nazityskland. Efter 1945 såg många hellre än diktatur framför 

en demokrati. Man tyckte nazistyret var bra med undantag för vad som hänt med 

judarna. Människors liv blir liksom ett med systemet. 

Det är viktigt att komma ihåg att de här åsikterna kring DDR är starkt kopplade till ålder och 

en specifik generation, menar Staadt. Enligt honom försvann de sista nazistsympatisörerna 

från viktiga ämbeten i Tyskland under 1970-talet och han tror att DDR-sympatisörerna också 

kommer försvinna så småningom. I och med det kommer även den romantisering som finns 

kring DDR att upphöra. Samtidigt påpekar han att det är ytterst få som verkligen vill ha 

tillbaka Berlinmuren och DDR. 

En av de saker som många östtyskar längtar tillbaka till när det gäller DDR-tiden är 

stämningen mellan medborgarna, enligt undersökningen av Allensbach. En stämning som, 

enligt många av de tillfrågade, var vänligare då jämfört med nu. 

– Ja, det är klart det kan ha varit så. Människor behövde varandra mer då än de behöver 

varandra nu. Det fanns starka band mellan människor. Ett exempel från DDR – en 



man som sålde grönsaker i Dresden blev god vän med en verktygsförsäljare i Berlin 

eftersom de åkte till varandra och bytte varor. Den typen av vänskapsband finns 

kanske inte längre, eftersom du inte behöver åka i tjugo mil för att få tag i färska 

grönsaker.  

 

Dietmar Pellman är Die Linkes ansikte utåt i den östtyska delstaten Sachsen och 

representerar partiet i delstatens parlament. Die Linke härstammar från SED och har en 

ideologisk grund en bra bit ut till vänster på den politiska skalan. Pellman, som också arbetat 

som lektor i historia vid det dåvarande Karl Marx-universitetet i Leipzig, är av en annan 

uppfattning än Jochen Staadt när det gäller människors inställning till DDR.  

Vi träffas i Die Linkes partilokal i Leipzig-förorten Grünau. Den ligger på vänster sida av en 

tjugo meter bred stenboulevard som omgärdas av massiva höghus. Husens fasader är bitvis 

målade med skrikig gul, lila eller grön färg – i övrigt är betongbyggnaderna gråa. Plattenbau, 

som lägenhetshusen kallas, är en typisk kvarleva från Östblocket och DDR-tiden. 

– En tydlig förändring efter att muren föll är att skillnaderna mellan fattiga och rika 

blivit betydligt större här i östra delarna av Tyskland. Så var det inte alls i DDR. 

Dessutom har vi en större del som är ordentligt fattiga nu. Här i Sachsen är det ungefär 

19 procent som lever i rejäl fattigdom, säger Pellman samtidigt som han häller i 

mjölkpulver i sin kaffekopp och rör om med en träsked.  

Det är också i Sachsen och de forna DDR-delstaterna som Die Linke har som starkast stöd. I 

valet för fyra år sedan röstade ungefär var femte Sachsen-bo på partiet. I hela landet blev 

resultatet betydligt sämre – knappa tolv procent. 

Pellman köper inte förklaringen om att östtyskarnas uppfattning rörande DDR helt och hållet 

grundar sig i att de vant sig med ett system. Han menar att det faktiskt finns konkreta saker 

som var bättre i DDR. 

 

– Människor här ser gärna tillbaka på de lyckliga stunderna i livet och slår bort 

besvikelser, det inkluderar såklart DDR. Men det finns också positiva saker, rent 

objektivt, som de saknar. Saker som bara var möjliga inom det socialistiska systemet. 



Exempelvis barnomsorgen och arbetsmarknaden. Ingen behövde oroa sig för 

arbetslöshet. Nu är det helt omöjligt för många att få ett ordentligt arbete. 

 

Partikamrat Keith Barlow, som sitter bredvid och lyssnar på samtalet, flikar in: 

– Det finns självklart de som gynnats av murens fall. Men för många andra skulle man 

kunna säga att muren aldrig varit högre. Visst de kan resa vart de vill, men de har ju 

inga pengar att resa för. 

Barlow sätter fingret på ett intressant filosofiskt dilemma som är högaktuellt i den tyska 

kontexten – vad är egentligen frihet? I dagens Tyskland finns en frihet som medborgare i 

DDR bara kunde drömma om – men i realiteten kan den kanske bara åtnjutas av en begränsad 

del av befolkningen. Ur ett sådant perspektiv är det lättare att förstå att människor blickar 

tillbaka positivt på DDR:s instängda men trygga system. 

Pellman tar vid. 

– Många som demonstrerade för över tjugo år sedan drömde om lyx och materiell 

välfärd. Det har inte infriats. Istället har de fått sociala försämringar. Ta skolsystemet 

till exempel. I DDR var det lättare att studera på universitetet, nu är det knutet till att 

ha rika föräldrar, fortsätter Pellman samtidigt som han understryker att Die Linke inte 

vill ha tillbaka muren och DDR. 

 

62-åringen som växte upp på den tyska sidan av bergskedjan Erdzgebirge fortsätter rada upp 

saker som var bättre under DDR och ger sin förklaring på varför människor har så positiva 

åsikter om det gamla landet. Sedermera sätter diskussionen kurs mot vad som kunde gjorts 

annorlunda när länderna enades.  

Pellman rättar till sina tonade, tjocka, fyrkantiga glasögon. 

– Vad som kunde gjorts annorlunda? Nästan allt. Missförstå mig rätt, enandet var 

oundvikligt. Det kunde också blivit väldigt bra, men det sköttes fel. På några få 

månader tvingades östra Tyskland in i ett helt nytt system, ett system som inte alls var 

kompatibelt med DDR. Vi hade ett helt annat pris- och inkomstsystem. Vi hade knappt 

någon arbetslöshet och ett helt annorlunda socialt skyddsnät. Det var dömt att 

misslyckas, säger Pellman och suckar djupt. 



 

– Många människor här kommer aldrig uppleva ett välstånd i klass med de i väst. Det 

kommer dröja minst 50 år, om det ens det räcker. 

 

Åren går men de mentala och ekonomiska klyftorna mellan öst och väst vägrar försvinna, 

trots reformer och stora utjämningsbidrag inom Tyskland. Verkligheten har haft svårt att leva 

upp till euforin och förhoppningarna som följde Schabowskis berömda presskonferens och 

som präglade demonstrationerna som tog fart i Leipzig. Kanske hoppades folket i DDR på för 

mycket, kanske har enandet av Tyskland skötts fel. Hur som helst är det lätt att förstå den 

besvikelse och frustration som flera av dem frusna och stressade Leipzigborna runt 

Nikolaikirche och andra östtyskar känner inför enandet av Tyskland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

”Vi hade kaffe exakt varje dag” 

Simone Bussler stod i havet av demonstranter och skrek ut sitt missnöje på Karl Marx-platz 

hösten 1989. Hon drömde om ett bättre land att leva i och hade stora förhoppningar på det 

nya decenniet. I dag är känslorna kring enandet delade. 

– Det har skapats konstiga uppfattningar om DDR. Det är segraren som skriver 

historien. Folk tror att det var som i Kina ungefär, det stämmer inte. Det är 

förskräckligt och sorgligt.  

Simone Bussler erbjuder mig att låna ett par tofflor innan vi stiger in i hennes lägenhet. Två 

blå koppar, en kaffetermos och en påse gummibjörnar ligger framme på det runda bordet i 

vardagsrummet. Utsikten från lägenheten är slående – genom fönstret uppenbarar sig Leipzigs 

ståtliga stadssiluett. 

Simone slår sig ner vid bordet med en karta och pekar ut Stammeln, en by i den dåvarande 

DDR-delstaten Thüringen. Där föddes Simone 1967. Några år senare flyttade hon och 

familjen till Altenburg utanför Leipzig. 

– Det var en trevlig by. Där fanns många floder och mycket skog med kastanj och lönn. 

Det sprang runt hundar och hönor på gården där vi bodde. Vi bodde i ett gårdshus som 

tidigare var ett värdshus. Det var väldigt enkla förhållanden. Jag minns att jag brukade 

mata vildmössen som sprang runt, hade mina föräldrar fått veta det hade de inte blivit 

glada, säger hon leende.  

Tiden i Altenburg var lycklig. Simone understryker hur härligt det var att växa upp där som 

barn, klättra i träd och leka ute i den friska luften. Men hon minns också lukten av bensin och 

bränt gummi – som var bland det bästa hon visste. Hennes pappa var nämligen en entusiastisk 

bilmekaniker och ett stort intresse under barndomen var att se på när pappa skruvade och 

mejslade under familjens Trabant. 

På väggarna i vardagsrummet hänger en gitarr och ett par boxningshandskar. I bokhyllan står 

böcker om österländsk filosofi uppradade – de har inspirerat Simone som valt att starta en 

egen massageklinik med inslag från just Asien. Dessutom lär hon ut självförsvar till kvinnor 

och har sjukgymnastik med äldre.   



När Simone fyllt åtta skiljdes hennes föräldrar och hon var tvungen att flytta till Leipzig-

området Möckern med sin mamma. 

– Vi bodde i en liten vindsvåning, väldigt primitivt. Mamma arbetade med att skruva 

ihop dåtidens datorer och hennes lön räckte knapp till att försörja mig och min bror. 

Jag trivdes inte lika bra i staden, det fanns inget utrymme att leka. Jag var hemma först 

efter skolan på eftermiddagarna, då var jag tvungen att hämta kål i stenkällaren längst 

ner i huset. Det var hemskt, det var kolsvart där nere och stenväggarna var 

skrämmande. Det hjälpte inte att jag nyligen börjat läsa deckare heller. 

Tiden i skolan präglades av känslan att vara en utböling, hon blev retad och utpekad som 

”tjejen från landet”. Dessutom visade Simones pappa ett svalt intresse för sina barn och 

besökte dem sällan – något som Simone då hade oerhört svårt att förstå. Det var en tuff tid 

men den innehöll också glädjeämnen. Som elvaåring började Simone med akrobatik på 

hästrygg. 

– Det var fantastiskt roligt och jag var ganska duktig på det också. Förutom akrobatiken 

fick jag chansen att ägna mig mycket och fotografi också. Skolan arrangerade väldigt 

mycket aktiviteter för barnen på eftermiddagarna och kvällarna. 

Ett annat stort intresse var musiken. Sent på kvällen, en gång i veckan, sändes Musikalische 

luftfracht på den östtyska radion. Simone ställde klockan och vaknade till programmet som 

spelade musik från artister som Queen och The Police. 

– Ibland fick skivaffärerna in musik från väst, då slingrades köerna. Sedan bytte man 

skivor med varandra. Jag minns att jag bytte till mig en James Brown-skiva, jag blev 

kär efter första låten jag hörde. Det var på något sätt härligt att du inte fick allt du ville 

på en gång. I DDR handlade det ofta om att göra soppa på en spik. Jag tror att 

kreativiteten hämmas idag, säger Simone samtidigt som ögonen under de rödfärgade 

lockarna blickar ut genom fönstret. 

Under den tidiga delen av 80-talet gick Simone ut gymnasiet och började måla husfasader. 

Hon ville tjäna ihop pengar för att flytta hemifrån. Simone trivdes emellertid aldrig med sitt 

arbete. 

De kommande åren prövade hon på att arbeta som lantbrukare, ljudtekniker, dansare och 

servitris.  



När decenniet led mot sitt slut bodde Simone i sin egen lägenhet i Connewitz i södra Leipzig. 

På kvällarna gick diskussionerna varma om framtiden och DDR. Simone och hennes vänner 

pratade om hur landet kunde förbättras men också om ett återförenat Tyskland. 

– När måndagsdemonstrationerna drog igång var jag givetvis med. Det var verkligen 

speciellt. Spänningen och förhoppningarna var maxade. Det var en fantastisk tid. 

Muren föll och Tyskland blev enat. 

– Jag trodde murens fall var ett skämt först. Det var helt sjukt. Det var ofattbart. Jag blev 

rädd, jag tyckte det gick för snabbt. Vi hade ingen aning hur man skulle leva i en 

västtysk vardag. Vi hade inte tillräckligt vassa armbågar.  

Måndagsdemonstrationerna, förhoppningarna och känslan av att vara del i en historisk 

förändring är saker som Simone minns med glädje. Men när hysterin lagt sig och öst blivit en 

del av väst blir minnena mer något mer dämpade. 

– Jag minns framförallt en episod. Vid tågstationen i Leipzig delade de ut kaffe och te, 

jag har för mig att tv var där och filmade. Människor trängdes och nästan slogs för att 

få tag i en kopp. Jag har aldrig skämts så mycket i hela mitt liv. De uppträdde som de 

aldrig sett kaffe förut. Men det hade vi ju exakt varje dag i DDR! 

Det är uppenbart att Simone i vissa fall inte är speciellt nöjd med hur enandet gick till och hur 

människor från väst ser på DDR idag. Som om en del av hennes liv blivit nedsvärtat i 

efterhand på falska grunder. 

– Det fanns ju massa bra saker med DDR. Men allt raderades ut på en sekund. 

Människor i västra Tyskland har en oerhört skev bild av hur livet faktiskt var i DDR. 

Jag får ibland berätta: Hallå, jag har faktiskt bott där – så där var det inte. 

Listan görs lång när Simone berättar vad hon tyckte var bra med det gamla landet.  

– I DDR var situationen för svaga människor bättre. Nu är det så lätt att halka ner på 

samhällets botten, det finns inga nät som fångar upp människor. Du måste klara dig 

själv. I DDR hade alla chansen, oavsett var de kom ifrån. 

Simone studsar upp ur sin fåtölj med sådan kraft att den röda luggen svänger fram och tillbaka 

vid hennes panna. Samtidigt som hon går in till köket för att ställa de blåa kaffekopparna i 

diskmaskinen berättar hon om sin resa till Irland för en månad sedan. Trots skramlet i köket 



uppfattar jag att resan varit lyckad. Simone kommer tillbaka och säger att hon naturligtvis 

aldrig skulle fått uppleva den och andra resor hon gjort runt om i världen i DDR.  

– Jag vill absolut inte ha tillbaka det gamla Östtyskland, säger Simone med tydlig röst. 

Samtidigt fylls hennes tidigare livliga ansikte med vemod och tveksamhet när jag frågar om 

hon saknar DDR. De ljusblå ögonen skvallrar om stolthet blandat med sorg - och en instinkt 

att försvara sitt ursprung och sin ungdom.  

– Det är lite invecklat men jag kommer alltid känna mig som östtysk, det är ju mitt arv, 

säger Simone efter en stunds tystnad. 

Simone är inte ensam om sina identitetsbekymmer. Många tyskar är uppvuxna i ett land som 

inte existerar längre, det kan vara problematiskt nog. Om de sedan också upplever att landets 

minne är felaktigt skamfilat – då blir det troligtvis än svårare att se sig som en del av det nya 

Tyskland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drömmarna om ett bättre Tyskland kolonialiserades 

DDR:s fall förknippas allt som oftast med eufori och demokratins seger över diktaturen. Men 

människor i forna DDR ser också på Tysklands enande som en unik möjlighet i historien – en 

möjlighet som kastades bort. 

I sydvästra utkanten av Leipzig ligger Knautkleeberg. Det är ett lugnt och gemytligt område 

där de allra flesta husen är höga, vita och pryds av ljusbruna tegeltak. De varierar emellertid i 

form och ger ett personligt intryck. De flesta människor som bor här är i medelåldern eller 

äldre. En av dem är Petra Kickbusch som bor på Dierkstrasse. Hon var en av de 

demonstranter som arbetade för förändring under 90-talets början när DDR och Västtyskland 

blev Tyskland. 

Petra ber mig stiga in till hennes lägenhet genom en smal och lång hall. 

Hon längtar inte tillbaka till DDR, det poängterar hon snabbt. Hon vill inte ha tillbaka någon 

mur, ingen Stasi och ingen Erick Hoenecker. 

– Nej, verkligen inte. Visst fanns det saker som var bra i DDR men så är det med allt. 

Jag tror inte saker är svart eller vitt, berättar Petra samtidigt som hon klappar sin 

bondkatt Romeo längs ryggraden.  

Trots att hon inte saknar det gamla landet är hon inte nöjd med hur enandet med Västtyskland 

gick till 

En av de stora frågorna vid enandet var hur DDR:s institutioner skulle hanteras och förändras. 

Svaret blev att så snabbt som möjligt överföra de västtyska normerna på Östtyskland – för att 

så snabbt som möjligt demokratisera de östra delarna av Tyskland. Många menar att detta 

gjordes utan hänsyn till den östtyska politiska kulturen. Östtyskarna hade minimala 

möjligheter att påverka hur förändringen skulle se ut. Än idag pratar man om en social 

eftersläpning och att öst inte lyckats implementera det nya politiska systemet.   

– Vi hade drömt om förändring hela våra liv. Vi trodde på en väldigt ljus framtid när 

muren föll. Nu blev det inte så och det kommer jag alltid känna en enorm sorg inför, 

säger Petra. 

Romeo hoppar upp från Petras knä till det mahognyfärgade köksbordet vi sitter runt. Den grå 

katten med tigerliknande svarta ränder tar sedan ett nytt skutt och landar på mitt 



anteckningsblock. Petra, som precis ska berätta om sin tid som barn, skrattar till och ursäktar 

sin katts framfusighet. 

– Jag får inte besök så ofta så han blir exalterad när någon kommer. 

Petra föddes under mitten av 50-talet och växte upp i Leipzigs östra delar. När hon beskriver 

sin barndomsstad är det en färglös miljö hon målar upp. 

– Det var grått, väldigt grått. Det var mycket industri överallt och hemskt mycket 

utsläpp och avgaser. Det var egentligen ingen bra plats att växa upp på, men som barn 

var jag lyckligt ovetande.  

När Petra fyllt tjugo flyttade hon till Karl Marx-stadt, numera Chemnitz, för att studera till 

datorprogrammerare. Under studietiden träffade hon sin make och blev gravid. Men trots det 

lyckades hon klara sina studier inom tidsramen för programmet. 

– Jag fick enormt mycket hjälp av skolan. De var oerhört måna om att jag skulle klara 

studierna trots att jag väntade barn. Jag och min man fick en lägenhet och dessutom 

skickade skolan lärare som undervisade mig i hemmet. 

Efter studietiden i Chemnitz fick Petra och hennes man jobb i Berlin på samma företag. Där 

blåstes det liv i Petras politiska intresse. Hon drev jämställdhetsfrågor och blev invald i 

stadsdelen Berlin Mittes kommunalråd under tiden hon bodde i den östtyska huvudstaden. 

Hon var dessutom engagerad i sin arbetsplats kvinnokommitté – en sådan fanns på de flesta 

statliga företagen i DDR och arbetade för en jämställd arbetsplats.  

När SED:s styre över Östtyskland luckrades upp i slutet av 80-talet såg Petra med många 

andra chansen att påverka och förändra – demokratiskt. 

– Vi demonstrerade varje dag, det sprudlade av vilja att förändra. Det var magiskt. 

Framförallt var jag såklart engagerad i jämställdhetsfrågor. Vi hade kommit väldigt 

långt i Östtyskland och tiden efter murens fall var underbar. Vi demonstrerade och 

ville exempelvis förändra att kvinnor i väst inte hade rätt till abort. 

 

– En annan sak som verkligen hade främjat kvinnornas ställning var dagismöjligheterna 

i DDR. Alla hade rätt att låta sina barn gå på dagis, vilket gjorde att kvinnor kunde 

satsa på karriären istället för att vara hemma med barnen. Det finns fortfarande inte i 

västra Tyskland. Där är det vanligt med hemmafruar. 



Kvinnorörelsen som Petra engagerade sig i fick igenom en rad förändringar. En sådan var att 

nybyggda stora garage ska vara kvinnoanpassade, det vill säga att vissa parkeringsplatser ska 

vara reserverade för kvinnor. Tanken är att de ska vara de mest upplysta och övervakade för 

att motverka överfall. Men det var många reformförslag och idéer som aldrig blev realitet.  

– Det kändes lite som luften gick ur. Tyskland enades och människor behövde ju arbeta 

för att försörja sina familjer. Man kunde inte demonstrera och försöka påverka hela 

dagarna.  

När Petra berättar om tiden efter murens fall är det nästan som om hon beskriver en stentuff 

femsetsmatch som hon och hennes vänner förlorat i tie-break. En match som de aldrig 

kommer få chansen att spela om. 

Samtalet är avrundat. Petra har gått iväg för att fylla på Romeos matskål medan jag plockat 

ned anteckningsblocket i min väska. Jag är precis på väg att tacka och säga hejdå i den 

avlånga hallen när Petra tar upp diskussionen igen. 

– Det som stör mig absolut mest…, säger hon, rynkar på pannan, tar ett djupt andetag 

och förblir tyst i ett par sekunder. 

 

– …det är att vi bara blev som en koloni av Västtyskland – och det tror jag ingen ville. 

Allt bara raderades ut och vi blev påprackade ett nytt sätt att leva. Det sitter ju kvar i 

min generations medvetande än idag. 

 

Förändringar efter murens fall 

 20 000 västtyska tjänstemän skickades till de nya delstaterna i öst för att 

omstruktureringen skulle gå så smidigt som möjligt. 

 Det enhetliga östtyska skolsystemet ersattes med flera olika federala. 

 De juridiska, statsvetenskapliga och ekonomiska programmen på universiteten 

förändrades totalt eftersom de hade haft en alltför socialistisk inriktning. 

 Inom massmedia byttes i stort sett alla ledande TV- och radiopersoner ut. Västtyska 

regionaltidningar försökte ta marknadsandelar i de nya östra delstaterna – men 

misslyckades. 

 



DDR – ett nervöst samhälle 

Somliga väljer att minnas det positiva med DDR – andra har det svårt att förknippa den forna 

diktaturen med social trygghet och gemenskap. Katoliken Matthias Moll minns ett nervöst 

samhälle och hur Stasi spionerade på kyrkans medlemmar. 

– På kyrkans sammankomster satt det alltid någon från Stasi som antecknade i sitt 

block. De var oroliga för att folk i kyrkan skulle vädra missnöje. Klart att folk inte 

vågade säga vad de tyckte, säger Mattias Moll. 

Petra Moll suckar besviket men hjärtligt när jag tackar nej till en ny omgång kaka. Paret 

Moll har inte snålat på buffén med godsaker. Sockerkaka, arraksbollar och framförallt den 

Sachsiska specialiteten Eiershecke står framdukade på det runda bordet som täcks av en 

nystruken kritvit duk.  

Matthias och Petra bor ungefär tre kilometer norr om Leipzigs stadskärna i ett gemytligt 

radhusområde. Matthias arbetar på bibliotek, Petra är sjuksköterska. Båda är födda i början av 

60-talet och uppvuxna i Leipzig – och för båda var murens fall en stor lättnad.  

Matthias föräldrar var välbärgade, hans pappa var chef på en fiskfabrik och mamma var 

doktor. Dessutom var de katoliker.  

– Hyfsat rika katoliker var ingen höjdare i DDR. Där gick proletärerna alltid före. För att 

få fördelar i samhället var du tvungen att vara med i SED, berättar Matthias och byter 

språk till tyska och förstärker sin mening genom att knacka i bordet med sin 

högerhand varje stavelse: 

 

– So war die DDR!  

 

Petra kavlar upp ärmarna en aning på sin stickade grå kofta samtidigt som hon häller upp mer 

kaffe till alla runt bordet. Hon kommer också från en katolsk familj och understryker 

svårigheterna med att vara religiös i en auktoritär stat som DDR. 

– Stasi hade koll på de katolska grupperna och samtalen som fördes inom dem. De 

infiltrerade sig in och det var såklart svårt att lita på varandra. Det rådde en ständig 



känsla av att vara bevakad. Jag fick reda på att en av mina katolska vänner var Stasi-

agent, när han begick självmord som 19-åring. 

En smutsig industri, förorenad luft ungefär som i Hongkong och långa köer för att få tag i en 

klase bananer. Mattias och Petra radar upp konkreta saker som de minns från DDR förutom 

ofriheten och Stasis bevakande.  

På frågan om det fanns någonting som var bättre i DDR är Petra kluven. 

– Spontant vill jag säga nej. Men visst fanns det saker som var bra, kanske skolgången. 

Den var väldigt strukturerad och pedagogisk. Men samtidigt får man inte glömma att 

den var full med propaganda. Vi läste väldigt mycket om Lenin, Engels och Marx, 

säger Petra. 

 

Matthias resonerar vidare. 

– Mycket av sjukvården och medicinen var ju helt gratis. Dessutom fick vi till exempel 

ett ganska generöst bidrag från staten när vi gifte oss för att kunna köpa möbler till 

lägenheten. Fast ärligt talat var det ju bara små plåster på såren, säger Matthias. 

Diskussionen glider in på hur det kommer sig att människor faktiskt känner en viss nostalgi 

kring hur livet var i DDR – och att många anser att det fanns fler positiva än negativa saker 

med diktaturen Östtyskland.  

– En sak folk ofta pratar om som positivt är vänskapsbanden i DDR. Det låter ju som 

något fint och det är de ju förvisso – men de berodde ju på något fult. Människor 

fördes närmre varandra på grund av förtrycket, säger Matthias. 

 

– Väljer du bara vissa saker så kanske DDR framstår som något helt okej. Men jag antar 

att de som tycker så inte nämner alla självmord till exempel, det begicks otaliga i DDR 

men de mörkades ju, fortsätter Petra. 

 

Matthias och Petra plockar bort glas, koppar och fat från bordet och snart syns bara den vita 

duken så när som på en del smulor från kakorna. Paret kommer tillbaka från köket och slår sig 

ned i den ljusbruna skinnsoffan. Matthias sträcker på sig, suckar och gör en ansats till att 

summera diskussionen om nostalgin kring DDR. 



– I det landet handlade allt om vad du hade för position i samhället, vissa drog nytta av 

den typen av modell. Och visst – då kanske du ser tillbaka på DDR med positiva ögon. 

Men den stora massan led, förklarar Matthias och får medhåll från Petra som nickar 

instämmande. 

Det ligger säkerligen en hel del i Matthias resonemang. Hade du arbete, bostad och en hjälplig 

tillvaro är det kanske lättare att understryka det positiva med DDR. Blev du skuggad av Stasi 

på grund av din religion är det inte lika enkelt. Då blir din bild av det gamla landet minst sagt 

annorlunda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Murens nya generation 

Tyskland är på många sätt ett mentalt splittrat land. Skillnaden mellan väst- och östtyskar 

förefaller tydlig och minnet av ett delat land finns alltid närvarande. Men hur upplever den 

nya generationen i landets östra delar DDR och det enade Tyskland – de som inte har några 

fysiska minnen av Berlinmuren?   

Lina Peterstein äntrar rummet med raska steg. Hon sätter sig ned på den utdragna trästolen, 

ursäktar sig och skriver klart ett sms. Hon ler och berättar att hon ser fram mot att prata om 

DDR och skillnader mellan öst och väst. Lina är 18 år gammal och går på Rudolf-

Hildebrandt-Schule i Markkleeburg en bit utanför Leipzigs kärna. Lina och hennes 

klasskamrater representerar den nya generationen födda i de östra delarna av Tyskland. Utan 

minnen från DDR och utan minnen från när muren föll.  

– Frågar du mig var DDR alldeles för extremt. Ett sådant samhälle fungerar liksom inte, 

människor är för individuella och egoistiska. Du kan inte klumpa ihop människor på 

det sättet, det förblev bara en dröm som inte gick att förverkliga, berättar Lena. 

Linas föräldrar är båda ”Ossis”. Pappa föddes i Leipzig medan mamma växte upp i Östberlin. 

De är båda akademiker med välbetalda yrken men ser sig fortfarande som 

vänstersympatisörer. Lina påtalar kvickt att hon delar sina föräldrars politiska uppfattning och 

det märks att hon funderat över DDR och landets arv. 

– Det viktigaste och bästa med DDR var jämställdheten, framförallt för kvinnor. De 

uppmuntrades ju att arbeta på ett helt annat sätt än idag. Sen hade ju alla en hyfsat lika 

chans att lyckas. Idag känns det som folk föds med så olika förutsättningar beroende 

på hur mycket pengar deras familj har. 

 

– Det är en ganska generell uppfattning här tror jag, att vissa saker faktiskt var riktigt 

bra i DDR. Men jag har aldrig träffat någon som verkligen vill ha tillbaka muren. 

 

Det finns forskare som hävdar att de skillnader som finns mellan öst- och västtyskar 

successivt kommer försvinna med tiden. Att de positiva känslorna inför DDR kommer tvättas 



bort när den nya generationen växer upp i de östra delarna av Tyskland. Och på sikt skapa en 

mer homogen befolkning sett till åsikter om det gamla landet. 

Andra tror det är mer komplicerat än så.  

Forskarna Klaus Schröder och Monika Deutz-Schröder pekar på tydliga olikheter mellan 

ungdomars uppfattning om DDR i östra och västra delarna av Tyskland. Vilka de redogör för 

i boken ”Socialt paradis eller Stasi-stat? Skolungdomars bild av DDR – en jämförelse mellan 

öst och väst”. De båda forskarna menar att bilden av DDR hos de östtyska ungdomarna ofta är 

den av ett socialt rättvist och trevligt land. I västra Tyskland är den bilden betydligt mer 

negativ. Där beskrivs landet snarare som en repressiv diktatur.  

– Många föräldrar och mor- och farföräldrar berättar bara om det som var bra i DDR för 

deras barn, men glömmer bort alla negativa sidor med landet, säger Klaus Schröder på 

Berlin universitäts hemsida, som finansierat projektet. 

Dessutom har det tidigare riktats kritik mot lärare i östra Tyskland för att ge en allt för mild 

och okritisk bild av DDR. Detta har man från regeringshåll försökt lösa med tydligare krav på 

den historiska undervisningen - så den ska hålla lika mått i alla Tysklands förbundsländer. 

Samtidigt menar vissa kritiker att föräldrarnas berättelser väger tyngre än undervisningen i 

skolan och att det på så sätt sker en informationskrock när det gäller undervisningen kring 

DDR.  

De östtyska ungdomarnas syn på DDR och enandet av Tyskland oroar Schröder, Deutz-

Schröder och många fler. Eftersom uppfattningarna bromsar närmandet mellan de östra och 

västra delarna av Tyskland. 

Skillnaderna mellan öst- och västtyskar sträcker sig längre än bara till åsikterna om DDR. Det 

handlar också om hur de ser på varandra. Du märker det i vardagen när du samtalar med 

människor, de pratar sällan om Tyskland som ett land – utan fortfarande om öst och väst. De 

gör det också på ett mer allvarligt och tydligt sätt jämfört med hur vi i Sverige raljerar och 

tillskriver människor olika attributer och drag beroende på var de kommer ifrån. 

Skillnaderna finns också på pränt i undersökningar från Allensbach institut. Bara var femte 

västtysk och var tionde östtysk anser att det finns fler likheter jämfört med olikheter – 

befolkningen emellan sett till öst och väst. 



– Det finns tydliga skillnader. I väst finns industrierna och de välbetalda jobben. Här 

tjänar du mindre pengar. Det kanske påverkar hur vi ser på varandra, för det finns 

skillnader, säger Johannes Brynda, 18 år. 

Klassrummet vi sitter i är ganska slitet. Ljuset från lamporna är för starkt och bländande. 

Stolarna och bänkborden är rejält naggade i sitt trä och griffeltavlan har troligtvis sett elever 

som nu är mitt i livet.  

Johannes berättar att de brukar ha matematik i det här klassrummet ibland. Han går i samma 

klass som Lina men till skillnad från de flesta av sina klasskompisar kommer hälften av hans 

släkt från de västra delarna av Tyskland, närmare bestämt Dortmund. 

Han har själv märkt skillnad på hur hans släkt ser olika på DDR, det återförenade Tyskland 

och på varandra. 

– På min mammas sida, där alla är från Sachsen, är de mer positiva till DDR än på 

pappas sida. Inte så att de vill ha tillbaka muren men de har i alla fall vissa bra minnen 

från tiden. Personligen vet jag inte riktigt vad jag ska tycka men det är intressant att 

lyssna på berättelser från den tiden. 

Johannes har bott i Leipzig hela sitt liv och trivs i den Sachsiska staden. I framtiden vill han 

arbeta som ingenjör och utveckla nya bilmodeller. För honom spelar det ingen roll att bo i 

östra eller västra Tyskland. 

– Jag vet att vissa från väst aldrig skulle kunna tänka sig att flytta hit. Men jag förstår 

inte riktigt varför. Jag tycker det är märkligt hur människor från öst och väst ser på 

varandra. Ett av de stora problemen är att man fortfarande talar i termer av öst och 

väst, vi är ju faktiskt ett land, säger Johannes och kliar sig i nacken samtidigt som han 

blickar ut genom fönstret. 

Utanför har vinden tilltagit och regnet smattrar mot den fläckiga fönsterrutan. För en stund 

sedan myllrade skolgården utanför med fotbollsspelande barn och kaffedrickande fritidsledare 

– nu står den gapande tom.  

– Det finns massa fördomar som hänger kvar också. Att folk från öst inte kan prata 

ordentlig tyska, kör Trabant och är korkade. Samtidigt tycker folk i öst att de från väst 

är snåla och kalla. Det sjuka är att det är så i vår generation också. 

 



Sophia Dietz är sjutton år gammal och har bott hela sitt liv i Leipzig. Hon gillar faktumet att 

fler och fler människor från västra Tyskland flyttar hit. Båda hennes föräldrar är ”wessis” och 

flyttade till Leipzig ett par år efter murens fall - pappa från Frankfurt och mamma från Köln. 

– Vi pratar sällan om DDR hemma. Mina föräldrar har bara berättat att DDR alltid fanns 

närvarande under deras ungdom och att de skattade sig lyckliga över att de levde i 

Västtyskland, säger Sophia samtidigt som hon fingrar på en ovässad blyertspenna. 

 

– Ibland får jag lite gliringar från min släkt i väst. De tycker ”ossis” är sega och dumma. 

Jag har aldrig tyckte det är speciellt kul. Jag ser mig som tysk, de borde dem också 

göra. 

Förutom skolundervisning och berättelser från föräldrar och släkt är det media som troligtvis 

påverkar mest när det gäller yngre generationers uppfattning om DDR och återföreningen. I 

den vetenskapliga diskursen är det allt som oftast DDR:s repressiva karaktär som tas upp – 

medan bilden är mer skiftande i media och framförallt i film. Ett av de mer tydliga exemplen 

är filmen ”Good bye Lenin” som målar upp en bild av ett mer lättsamt och mångsidigt DDR. 

Nyhetsmedia är också en viktig faktor. Kritik har riktats mot nyhetsbevakningen för att den 

tenderar att poängtera skillnaderna mellan öst- och västtyskar i alltför stor utsträckning. 

Jan Caspar Jansen går i samma klass som Johannes och Sophia. Han tycker också att 

medierna spelar en viktig roll i debatten när det handlar om öst- och västtyskar.  

– Som jag ser det gör medierna skillnaderna större än de behöver. De belyser ofta vad 

fördomarna mellan öst och väst, vilket inte känns bra för då fortsätter dem ju finnas. Ju 

mer olika vi tror att vi är – ju mer tror vi på det.  

 

– Det är svårt att säga exakt vad det är i sändningarna eller artiklarna. Men det känns 

ofta som rapporteringen är så avgränsad. Det är alltid så tydligt att ”det här är från 

väst” och ”det här är från öst”. Jag vet att vissa har gnällt på att det är för mycket 

västperspektiv, kanske blir det så eftersom de största kanalerna och tidningarna är just 

från väst. 

 

I samtalen med de östtyska ungdomarna är det tydligt att de allt som oftast funderat över 

frågorna kring DDR. Det gamla landet är fortfarande aktuellt och det är tydligt var de får sina 



influenser och åsikter från – föräldrar, skolan och media. De elever med föräldrar som levt i 

DDR tenderar att vara mer försiktiga i sin kritik. Möjligtvis kopplar de DDR till sina föräldrar 

och känner ett ansvar att faktiskt lyfta upp saker som var bra under DDR-tiden.  Det är 

uppenbart att väst-öst-skillnaderna knappast försvinner för att du är född långt efter gränserna 

mellan Västtyskland och DDR raderades ut.  

Dagen efter Berlinmurens fall talade den förre västtyske förbundskanslern Willy Brandt till en 

lyrisk folkmassa i stadsdelen Schöneberg i Berlin: ”Nun wächst zusammen, was 

zusammengehört” (nu växer det ihop som hör ihop).  

Brandt hade nog rätt. Frågan är om han trodde det skulle ta så här lång tid.  
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1. Inledning och syfte 



För tre år sedan bodde jag i Leipzig under fyra månader. När jag reste ner till den sachsiska 

staden var min bild av Tyskland ett enat och tämligen homogent land. Men dröjde inte lång 

tid innan den föreställningen skulle vältas omkull. Uppdelningen mellan öst och väst var 

tydlig sett till ekonomi och arbetslöshet. Det som emellertid slog mig mest var hur människor 

till vardags pratar om landet Tyskland som två. Jag märkte det på puben när folk påpekade att 

fotbollsstjärnan Michael Ballack faktiskt är en ”Ossi” (östtysk), hos frisören som underströk 

att människor från östra Tyskland är betydligt mer öppna och när vännerna pratade om att 

söka jobb i väst. I mitt arbete vill jag visa på hur DDR präglar och påverkar människor i de 

östra delarna av Tyskland – både äldre och yngre. Hur de ser på sin egen identitet och på 

Tyskland som nation. 

Nyhetsartiklar, tv-inslag och forskningsrapporter om hur DDR fortfarande påverkar 

befolkningen i både öst och väst spädde ytterligare på mitt intresse kring problematiken. 

Framförallt det faktum att människor i öst har en så pass positiv inställning till den gamla 

diktaturen fick mig att vilja gå djupare i ämnet. Vad är det som får människor att se så positivt 

på ett land som jag (och många med mig) förknippar med övervakning, repression och 

reseförbud?  

I Ryssland visar undersökningar att landets förre diktator Josef Stalin växer i popularitet. 

Närmare 40 procent av de tillfrågade har en positiv bild av Stalin medan en knapp femtedel 

faktiskt skulle tänka sig att bo i ett land där en ledare som Stalin styrde. Möjligen kan man dra 

paralleller mellan Stalins uppsving och den positiva bilden av DDR i östra delarna av 

Tyskland. Det är mer än tjugo år sedan järnridån gick ner och östblocket försvann. Euforin 

efter demokratins seger har lagt sig – frågan är hur de höga förväntningarna hos folket har 

besvarats i det nya Europa.  Möjligen kommer fler forna diktaturer och ledare få ett uppsving i 

andra europeiska länder – som en reaktion i besvikelse på de förhoppningar som aldrig 

uppfylldes. 

Syftet med mitt arbete är att visa på faktorer som påverkar människors sätt att se på DDR. 

Men också ge en djupare förklaring till åsikterna genom att låta vanliga människor komma till 

tals för att berätta om sina upplevelser från DDR och hur de ser på situationen i det enade 

Tyskland.  

Jag har valt att inkludera både människor som växt upp i DDR men även ungdomar som inte 

upplevt Berlinmuren för att se på vilken påverkan DDR har på dem. 



Mitt arbete är indelat i tre delar. Den första är fokuserad på bakgrund och problematisering 

gällande DDR och Tyskland. Den tjänar syftet att problematisera arvet från DDR – och visa 

på hur den fortfarande gör avtryck i Tyskland och i synnerhet landets östra delar. Den bygger 

delvis på en historisk återblick men också på rön forskarrön och åsikter från experter på 

området. 

Den andra delen är personbaserad. Med stöttning från bakgrundsdelen är tanken att lyfta fram 

personliga erfarenheter och åsikter för att gestalta det forskarna och experterna talar om på ett 

mer levande sätt. 

Den avslutande delen behandlar ungdomars uppfattning om DDR och hur de ser på skillnader 

mellan öst- och västtyskland. I artikeln intervjuas en rad ungdomar i 18-årsåldern. De är 

utvalda eftersom de är födda och uppväxta i de östra delarna av Tyskland efter Berlinmurens 

fall. Dessutom är deras föräldrar från olika delar av Tyskland, både öst och väst, vilket ger en 

ytterligare dimension när det gäller förklaringar till hur dessa ungdomar ser på DDR och det 

Tyskland de lever i. 

Artikeln innehåller också bakgrundsfakta och referenser till litteratur vad gäller ungdomars 

uppfattning om DDR. Genomgången är inte av samma omfattning som den i första artikeln – 

mycket hör ihop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Litteratur 

Syftet med den inledande artikeln är att tidigt upprätta ett antal grundbultar för de senare 

artiklarna att vila på och dessutom ge läsaren en inblick i problematiken arbetet behandlar. 

För att göra det finns en historisk genomgång där viktiga händelser i DDR:s historia belyses. 

De sätter fokus på landets sista år eftersom de är mest aktuella när det gäller formandet av 

människors uppfattning om DDR. Den historiska återblicken är avgränsad – att beskriva 

landets uppkomst och fall hade krävt allt för mycket resurser och utrymme. Det hade heller 

inte varit givande för läsaren, istället har jag valt välciterade och erkänt viktiga händelser som 

fick DDR att upphöra att existera som nation. Tilläggas bör även att min tilltänkta läsekrets 

har en viss förkunskap i ämnet och inte behöver en alltför ingående förklaring i ämnet. Mer 

om det finns att läsa senare i reflektionsrapporten. 

Balansgången gällande hur mycket historia och fakta som ska inkluderats har emellertid varit 

knepig. Att kombinera en journalistisk text med historiegenomgångar är inte fritt från 

komplikationer. Hur mycket urholkas textens flyt och läsarens upplevelse av fakta 

genomgångar?  

 

2.1 Referenser 

I inledningen av mitt faktainsamlande utgick jag från boken ”När DDR och BRD blev 

Tyskland” av Lennart Hellström(Hellström 2007). Boken skildrar DDR:s fall på ett klart och 

tydligt sätt och refererar till andra böcker i ämnet som jag använt mig av i arbetet. Främst 

”Dissolution: The Crisis of Communism and the End of East Germany” av Charles S. Maier 

(Maier 1998), “Anatomy of a Dictatorship Inside the GDR 1949-1989” av Mary Fulbrook 

(Fullbrook 1998:50-65, 73-90), “History of the Present” av Garton Ash (Ash 2001) och “The 

Rush to German Unity” av Konrad H. Jarausch (Jarausch 1994). 

De historiska händelserna som inkluderas i artikeln är alla valda utifrån att de är välciterade. 

De är allmänt kända och vedertagna. I det avseendet stämmer mina litteraturkällor överens 

med Thorsten Thuréns princip kring oberoende, det vill säga att om två oberoende källor 

bekräftar samma sak, ökar det tillförlitligheten (Thurén 2003:51). 



Vidare är det givetvis problematiskt och felaktigt att stämpla något som sanning för att 

händelserna är citerade i flera olika källor. Det finns emellertid andra händelser i DDR:s, som 

jag valt att exkludera, och som är betydligt mer omstridda bland forskare och historiker. 

Urvalet kunde givetvis gjorts betydligt bredare men med tanke på vad jag valt att belysa i 

artikeln förefaller det gagnlöst.  

 

Rapporten från Institut Allensbach är en viktig och bärande källa. Institutet genomför 

undersökningar med jämna mellanrum gällande tyska medborgares uppfattning om DDR (och 

mycket annat). Dessa har varit återkommande i över tjugo år.  

En nackdel med undersökningarna är att de är gjorda 2009. Önskvärt vore givetvis en mer 

aktuell källa. Tidssambandet är en viktig faktor när det gäller källans sanningshalt. Desto 

längre tid som separerar källan från nutid ju mer ökar incitamenten för att källan är 

otillförlitlig (Thurén 2005:31). 

Dock förefaller resultaten vara beständiga under de senaste tio åren – därför finns det ingen 

anledning att tro att de drastiskt skulle förvandlas på de tre åren som gått sedan 

undersökningen.  

Allensbach-undersökningarna åtnjuter en framskjuten roll i tyska forskarrummet. De citeras 

och figurerar ofta i media och anses vara en tillförlitlig källa. Valet att använda 

undersökningarna som källa var därför naturligt, dels för tillförlitligheten och dels för att de 

saknar motsvarighet. Inget institut eller universitet har gett ut undersökningar som i samma 

utsträckning kartlägger människors uppfattning om DDR. 

 

 

 

 

 

 



3. Muntliga källor - forskare och experter 

När det gäller mina val av forskare och experter lade jag tyngd på Jochen Staadt som forskar 

kring DDR och SED-partiet och Dietmar Pellman som representerar partiet Die Linke i 

förbundslandet Sachsens riksdag. 

 

3.1 Intervjuteknik och urval – Jochen Staadt 

Jochen Staadt är en erkänd forskare i ämnet som ofta figurerar i mediesammanhang och har 

gett ut många publikationer i ämnet DDR. Helst av allt skulle jag vilja haft med hans kollega 

Klaus Schröder som är ännu mer känd och framstående i ämnet. Men efter åtskilliga försök 

via mail och telefon valde jag att ge upp den idén. Troligtvis hade Schröder gett ungefär 

samma utdelning som Staadt gällande svar, det var mest en ytlig önskan att få med ett mer 

välkänt namn i texten. Framförallt ville jag ha en forskare som representerade Staadts sätt att 

se på DDR-arvet – och den kritiska hållningen han de facto har till människors positiva syn på 

det gamla landet. Möjligen hade det fungerat med någon annan forskare som är av samma 

uppfattning, men då Klaus Schröder visade sig vara svår att få kontakt med, var Staadt den 

mest framstående forskaren i ämnet. 

Min intervju med Staadt genomfördes via telefon, vid två tillfällen. Något som jag inser inte 

är optimalt, men samtidigt tycker jag inte fysisk närvaro var nödvändigt. Staadt hade helt 

enkelt inte tid att träffa mig utan ville hellre genomföra intervjun på telefon. Det kan vara 

negativt att göra en telefonintervju eftersom det är omöjligt att etablera en personlig relation, 

tolka ansiktsuttryck och inhämta miljön(Hansén & Thor 1997:35). Samtidigt blev utfallet i 

fördelaktigt denna gång. Mycket tack vare att jag i min första intervju förberedde Staadt på 

mina frågor och dessutom berättade om syftet med mitt arbete och intervjun med honom. Vårt 

samtal första gången bidrog även till att jag kunde komplettera med andra frågor under den 

kommande intervjun.  

Jan Krag Jacobsen resonerar på liknande sätt i sin bok ”Intervju”. Han menar att man förlorar 

en stor del av intervju i och med det uteblivna kroppspråket. Vidare pekar han på risken att 

respondenten kan avvika från intervjun på ett lättare sätt och dessutom att telefonintervjun är 

mer abstrakt – den främmande personen är någon vi skapar i fantasin(Krag Jacobsen 

1993:159-160). Men eftersom jag inte fäste någon vikt vid Staadts person ansåg jag en 



telefonintervju var mer fruktbar än att jaga en ny källa. Att Staadt dessutom behärskade det 

engelska språket gjorde valet lättare. Risken för missförstånd och otydlighet som kan uppstå 

vid en telefonintervju blev väsentligt mindre i och med Staads språkkunskaper. Tilläggas bör 

även att jag läst många av Staadts artiklar och forskningsrapporter – hans åsikter var knappast 

någon överraskning.  

Min förhoppning med intervjun var att styra Staadt, för att få reda på just det jag ville, egen 

erfarenhet säger att forskare lätt kan spinna iväg på spår som saknar bäring för det du som 

reporter egentligen vill veta. Men samtidigt ville jag låta honom utveckla resonemang och inte 

få intervjun att bli allt för rumphuggen och stel. Krag Jacobsen menar att reportern ska kunna 

ge sig själv i intervjupersonens våld utan att glömma bort huvudsyftet med intervjun (Krag 

Jacobsen 1993:133).  

 

 

3.2 Intervjuteknik – Dietmar Pellman 

Gällande Dietmar Pellman var tillvägagångssättet och intervjutekniken annorlunda i 

jämförelse med Jochen Staadt. Via en kontakt från partiet Die Linke bokades en timmes lång 

intervju med Pellman – ett möte som enligt min kontakt var sällsynt i och med Pellmans 

späckade schema som politiker. I och med den tydliga tidsramen och Pellmans förmodade 

vana av intervjuer, han är ju trots allt politiker, valde jag att inte ödsla någon tid på kallprat i 

syfte att få respondenten att känna sig mer bekväm. Det kan förefalla hårt men enligt Stig 

Hansén och Clas Thor som skrivit boken Intervjua kan det försvåra intervjusituationen om 

journalisten ägnar för mycket tid till artigheter och kringprat om personen ifråga är van att 

intervjuas (Hansén & Thor 1997:38). Sedermera visade sig Pellman vara en karaktär som inte 

föreföll ödsla speciellt mycket tid på småprat. 

Angående valet av Pellman fanns få betänkligheter. Pellman är en välkänd politiker som 

dessutom representerar ett parti som härstammar från DDR. Dessutom är Die Linke utan 

tvekan partiet du vill kontakta för att erhålla åsikter som kontrasterar mot vad de andra 

partierna och forskarna anser om DDR och landets påverkan idag. Partiet befinner sig långt ut 

på vänsterskalan och är fortfarande ett socialistiskt parti. 



Förvisso hade en intervju med en annan politiker, från ett annat parti, varit intressant. Men 

just i den avvägningen kände jag att Staadts intervju redan givit den andra sidan av myntet i 

frågan. Således var känslan att ytterligare en politiker bara skulle upprepa det som redan 

sagts. 

Problematiken och betänkligheterna låg inte i urvalet – utan snarare i hur intervjun 

genomfördes. 

Min uppfattning om de östra delarna av Tyskland är att många, i synnerhet äldre personer, 

talar relativt knapphändig engelska. Pellman var inget undantag. Med anledning av detta var 

en tolk tvungen att närvara vid intervjun. I detta fall blev det Keith Barlow från Die Linke, 

som även ordnade intervjun, som fick agera tolk. Keith är född i England men har levt i 

Tyskland under många år och talar både engelska och tyska obehindrat.  

En risk att ta hänsyn till när det gäller att använda sig av tolk i intervjusammanhang är att 

respondenten blir nervös av situationen och att delar av svaren faller bort i översättningen. I 

givna fall fanns ingen nervositet, Pellman är en rutinerad politiker och visade föga oro inför 

situationen. 

En annan positiv faktor var att Keith Barlow hade en tydlig förförståelse i ämnet, mitt arbete 

och vad jag åsyftade åstadkomma med intervjun. Vi hade diskuterat en lång stund inför 

intervjun och den kontakten minskade troligtvis bortfallet som annars kan uppstå med en tolk 

som är mindre förberedd. 

Å andra sidan fanns det givetvis en risk att Keith skulle ”fylla i hålen” och breda på Pellmans 

citat i och med att han visste ungefär vad jag ville ha reda på och dessutom är insatt i ämnet. 

Här hoppas jag emellertid att hierarkin mellan Barlow och Pellman var en positiv faktor. 

Eftersom Pellman är högst ansvarig i Die Linke, Leipzig, så var Barlow förhoppningsvis 

försiktig med att förvanska Pellmans citat. 

En tydligt negativ effekt vid användningen av tolk var de uteblivna möjligheterna till 

följdfrågor. 

”Om intervjupersonen svarar ”förfärligt” eller ”fantastiskt” är det lätt att gå vidare med en 

mycket öppen fråga, nämligen ”Varför då?”. Man kan reagera på samma sätt om 

intervjupersonen säger ”ja” eller ”nej” på den andra frågan.” (Krag Jacobsen 1993:100-101) 

 



Det som Krag Jacobsen beskriver ovan var komplicerat att genomföra i min intervju. Många 

gånger blev respondentens utläggningar långdragna och därtill tog det givetvis också tid för 

dem att översättas. Det blev ständigt en fördröjning mellan fråga och svar. Ibland kände jag 

att intervjun blev statisk. Således försvann många möjligheter att ställa följdfrågor på ett 

effektivt sätt och dessutom tappade jag en viss kontroll över intervjun. Med det avser jag att 

möjligheterna att stoppa respondenten och be honom utveckla eller förklara någonting 

försvann.  

3.3 Urval – Dietmar Pellman 

Ett av Thorsten Thuréns källkriterier är det rörande tendens. Enligt författaren innehåller de 

allra flesta berättelserna en viss tendens. Att källor skulle vara helt opartiska är allt som oftast 

en utopi. Detta eftersom tendensen inte behöver bestå i propaganda eller någon tydlig 

övertygelse – utan bara vad källan har för referensramar och uppfattningar (Thurén 1986:71).  

Både Barlow och Pellman är tendentiösa källor i avseendet att de är politiskt aktiva. De 

arbetar för partiet Die Linke i Tyskland och givetvis har är deras åsikter kring DDR färgade. 

Men jag upplever det ändå inte som ett större problem eftersom de representerar åsikter som 

flera delar. Dessa källor använder jag heller inte som stöd till min faktadel utan är tydlig med 

att det är just åsikter – och ingen fakta.  

Thurén skriver även att även om källor är tendentiösa behöver det inte betyda att de är 

ointressanta(Thurén 2005:86).  

3.4 ”Murens nya generation” 

I min tredje del av arbetet belyser jag hur ungdomar i östra delarna i Tyskland ser på DDR 

och skillnader mellan öst- och västtyskar. I inledningen av texten har jag valt att utgå från 

Klaus Schröder och Monika Deutz-Schröders bok ”Socialt paradis eller Stasi-stat? 

Skolungdomars bild av DDR – en jämförelse mellan öst och väst”(Schröder & Deutz 

2005:20-75). De understryker vad dem tycker är problematiskt i frågan – att unga människor i 

öst ärver en felaktig bild av DDR. En bild som enligt dem är alldeles för skönmålad. Att 

använda forskarnas resultat som en inledning i texten kändes ganska naturlig eftersom den tar 

upp problematiken som finns kring ämnet.  



4. Muntliga källor – intervjuer med ”vanliga 

människor” 

I den andra textdelen, som innefattar tre olika texter, har jag valt att intervjua tre olika 

personer med skilda erfarenheter av DDR och livet i den forna staten. Mitt syfte var att sätta 

färg på de åsikter som framträder i Allensbach-undersökningen och det Staadt och Pellman 

diskuterar. 

 

4.1 Urval 

Valet av personerna jag intervjuat har gått till på flera olika sätt. Simone Bussler är en kontakt 

som jag blev förmedlad från Die Linkes kontor i Grünau. På kontoret etablerade jag kontakt 

med en sekreterare och hörde mig för angående personer som skulle tänka sig att intervjuas 

om livet i DDR.  

Petra Kickbusch och Matthias Moll var kontakter jag fick via vänner i Leipzig. Jag var 

emellertid noga med att avstå intervjua någon jag redan hade en personlig kontakt med då jag 

ansåg en sådan för riskabel sett till att respondenten troligtvis skulle bli påverkad. 

De olika personerna som jag slutligen valde att intervjua, efter att jag avstått från en rad 

personer, är valda för att deras berättelser och intryck är olika. De står för skilda uppfattningar 

och kontrasterar varandra på ett sätt jag fann givande. De är också olika med hänsyn till ålder 

och kön. 

Simone Bussler var en bra respondent eftersom hon passade väl in i mallen på min case-mall. 

Simone är inte och har aldrig varit politiskt aktiv men bär med sig någorlunda positiva minnen 

från DDR. Dessutom fick jag tydligt intryck av att hon är en aktiv och livsglad person. Något 

som jag såg som gynnsamt då jag ville undvika stereotypen om att det bara är gamla, bittra 

människor som ser positivt på DDR enligt devisen ”allt var bättre förr”– Bussler kontrasterar 

den bilden tydligt. 

Min andra intervjuperson, Petra Kickbusch, kom jag i kontakt med via en bekant i Leipzig. 

Jag la ut mängder av trådar tidigt under min vistelse i Tyskland för att få tag i 

intervjupersoner. Vissa gånger gav det napp, andra gånger inte. Petra var emellertid något av 

en lyckträff. Hon gav en bild av DDR, enandet av Tyskland och perioden efter murens fall 



som var unik bland personerna jag haft kontakt med. Visserligen skulle man kunna peka på en 

viss tendens hos Petra eftersom hon var politiskt aktiv under nittiotalets början och stred för 

saker som inte blev av. Samtidigt är det hennes upplevelser och åsikter jag vill åt – och då är 

de ju tendentiösa hur man en vänder och vrider på det.  

Petra pratar god engelska så språket var inget problem. Dock var hon aningen försiktig i 

inledningen av intervjun, hon undrade flera gånger vad intervjun skulle användas till. Men 

eftersom vi hade god tid på oss och eftersom jag försökte inta en så tillbakadragen roll som 

möjligt i intervjun löste det sig bra till slut. Mitt försök var att få intervjun att verka mer som 

ett samtal än just en intervju, det fungerade bra i detta fall. 

Min sista intervjuperson i denna del av arbetet skulle vara Matthias Moll. Men det blev även 

hans fru Petra. När jag kom till familjen Molls radhus hade de dukat upp fika för hela familjen 

vilket även inkluderade deras två söner. De hade idén att sönerna skulle hjälpa till med 

engelskan eftersom de kunde språket bättre än föräldrarna. Jag tyckte det var okej eftersom 

det var Matthias som ville det. Det blev emellertid ingen lyckad lösning. Matthias var tydligt 

nervös redan från början och verkade orolig för vad som förväntades av honom. Detta i 

kombination med en hackig engelska blev inget bra alls. Jag försökte lugna honom och 

avdramatisera intervjun, påpeka att han kunde berätta saker utan att känna någon press. Det 

fungerade först när sönerna gick på handbollsträning och lugnet lade sig i familjen Molls 

vardagsrum. Först då slappnade Matthias av och samtalet började bära frukt. Matthias fru 

Petra stannade emellertid kvar under hela intervjun vilket inte störde – snarare motsatsen. De 

diskuterade minnen med varandra och fyllde i luckor och de kändes som både blev mer 

avslappnade i varandra sällskap. Det var heller inte så att någon av dem försökte ta över 

intervjun och svara på alla frågorna. Utan de gav varandra tid och utrymme. Därför valde jag 

att inkludera Petra i artikeln också. 

 

4.2 Intervjuteknik 

”Vad än en intervju är för något, så gör du bäst i att inte använda ordet intervju. För många 

människor leder ordet intervju tankarna till en aggressiv journalist som förhör en bångstyrig 

byråkrat, eller en hop högljudda reportrar som jagar någon flyende person, hojtande frågor 

som ”Blev du chockad av beslutet?” (Häger 2007:42) – Ken Metzler i Creative Interviewing.  



Enligt devisen som Ken Meltzer propagerar för närmade jag mina respondenter. Min intention 

var ständigt att försöka avdramatisera situationen för att få personerna i fråga att känna sig 

bekväma och våga berätta så mycket som möjligt. Jag var noga med att berätta för personerna 

om intervjuns syfte, om mitt arbete och hur allt var tänkt att gå till. Detta för att bygga upp ett 

förtroende mellan mig och respondenten(Häger 2007:44). Det gav även intervjupersonerna 

chansen berätta om det var något speciellt de helst avstod från att prata om. Det föreföll extra 

viktigt att närma sig intervjuerna på detta sätt då personerna i fråga var ovana i situationen att 

bli intervjuade. 

I Björn Hägers bok Intervju teknik radar författaren punkter på förhållningssätt som kan vara 

gynnsamma när det handlar om att intervjua ”vanliga människor”. En av dessa är fördelen att 

visa sig kunnig i ämnet man intervjuar respondenten i. Häger skriver att kunskap kan 

imponera på respondenten och således skapa förtroende (Häger 2007:48). Det är möjligt att 

det tillvägagångssättet fungerar i vissa fall. Men för mig föreföll det kontraproduktivt 

eftersom jag ville ge intrycket av att allt respondenten berättade var intressant – för att få dem 

att prata helt enkelt. Därför gick jag åt motsatt håll och berättade att mina kunskaper om DDR 

var knapphändiga och all information kunde vara nyttig. Min uppfattning i efterhand är att 

metoden var mig till gagn. 

Vidare påpekar Häger vikten av att hålla ett mjukt tonläge, något som jag anammade i alla 

intervjuer. Författaren förespråkar att inleda intervjun med icke-kontroversiella frågor för att 

senare övergå till mer känsliga ämnen (Häger 2007:48-49). Jag försökte genomgående avvara 

en ganska lång stund på ”kallprat” för att avdramatisera intervjun och få respondenten att 

uppfattade det mer som ett samtal – för att senare beröra intervjuns kärnfrågor. 

En annan punkt som Björn Häger tar upp är att det är av vikt att lova intervjupersonerna läsa 

texten i efter (Häger 2007:50). I mitt fall var det aningen komplicerat eftersom min slutgiltiga 

text är på svenska, däremot har alla fått ta del av sina citat på engelska. 

Jag kontaktade mina respondenter via mail och stämde träff i deras hem. Inledningsvis 

skickade jag ett fåtal enklare frågor via mail för att de skulle få ett hum om vad jag förväntade 

mig och för att se om det var meningsfullt att genomföra en intervju. Ibland har det stannat 

vid mailkonversationer. Anledningen till att jag valde att genomföra intervjuerna i 

respondenternas hem var för att låta dem slippa åka någonstans, men också i ett försök att få 

dem så avkopplade som möjligt. Min förhoppning var att en bekant miljö skulle bidra till 

detta. Det förefaller rimligt att vara noga med sådana smådetaljer när det handlar om personer 



som är ovana med att bli intervjuade. Simone och Matthias hade visst problem med det 

engelska språket. Men det hindret kom vi förbi genom att ta god tid på oss och dessutom ta 

hjälp av lexikon. Självklart påverkade språkförbistringen intervjun negativt, det störde rytmen 

i berättandet och möjligen fick de inte fram exakt allt de ville ha sagt. Samtidigt ville de inte 

att en tolk skulle närvara. Det var därför uteslutet med en sådan lösning eftersom det hade 

gjort dem osäkra och troligtvis varit ännu sämre för resultatet. 

Tanken med intervjuerna jag genomförde med de tre respondenterna var att de skulle vara 

bärande i tre olika artiklar och fungera som en hybrid mellan case och personporträtt. Mitt 

syfte var att försöka göra artiklarna levande och mycket av den förhoppningen byggde på 

utvecklande och levande svar från respondenterna. 

Jan Krag Jacobsen staplar ett par frågor som kan öppna för att respondenten använder sig av 

metonymer och metaforer – beskrivningar som får citaten mer levande. 

”Man kan få fram metonymer genom att använda sig av frågor som exempelvis de följande: 

- Kan du ge ett exempel på det där? 

- Vad lade du märke till? 

- När jag säger Skansen vad är det första du kommer att tänka på? 

- Vad är det bästa/värsta/fulaste/vackraste/jobbigaste/mest irriterande?” (Krag 

Jacobsen 1993:56-57) 

Ovanstående var frågor jag ofta använde med gott resultat. I övrigt fungerade även min 

tystnad som ett incitament för respondenten att utveckla det han eller hon just sagt, enligt 

devisen ”mer öra än tunga” som Stig Hansen och Thor tar upp i boken ”Intervjua” (Hansen & 

Thor 1997:10). 

Intervjun med Matthias utvecklades till en med fler respondenter. Det var en oväntad situation 

som initialt inte är helt optimal. Krag Jacobsen skriver att intervjuer med flera personer ofta är 

svåra situationer och att det finns en rad komplikationer förknippade med dem. En av dem är 

att det gäller att respondenterna hittar en bra balans emellan – det är viktigt att de båda får 

komma till tals ungefär i samma utsträckning. 

”Om intervjuaren inte aktivt ser till att skapa denna balans, kommer någon av dem i regel att 

ta initiativet. Det behöver inte vara den person som har mest kunskap eller den som har mest 

på hjärtat som tar kommandot.” (Krag Jacobsen 1993:157) 



I detta fall lyckades Petra och Matthias hitta en funktionell balans ganska tidigt i samtalet. 

Men hade jag varit medveten om situationen med två respondenter på förhand hade jag 

troligtvis lyckats stävja situationen på ett bättre sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Intervjuer med ungdomar  

I min artikel om de tyska ungdomarna har jag gått tillväga på ett annorlunda sätt jämfört med 

respondenterna i den andra texten. Både sett till urval och intervjuteknik.  

5.1 Urval 

När det gäller urvalet lyckades jag via en bekant få kontakt med Rudolf-Hildebrandt-Schule i 

Markkleeburg. Efter mycket om och men lyckades jag få låna ett klassrum för att genomföra 

intervjuerna med skolungdomar under en dag. Jag hann med ett dussin intervjuer men har 

bara med en handfull i mitt arbete. Grunderna till skolan i Markkleeburg som val är flera. 

Dels för att skolan var villig att ta emot mig, det var flera som inte ville det, och dels för att 

eleverna i skolan har föräldrar som är födda i olika delar av Tyskland. Ett antagande var att en 

sådan faktor påverkar ungdomarnas syn på DDR, öst och väst. Därav blev skolan gångbar ur 

ett urvalsperspektiv då jag ansåg det viktigt att ha ett varierat urval av elever. Sen är det 

givetvis svårt, för att inte säga omöjligt, att dra några större slutsatser eller generaliseringar av 

vad eleverna sa under intervjuerna. Men att ha ett bredare urval tycker jag i alla fall skänker 

mer tyngd till arbetet. 

 

5.2 Intervjuteknik 

Intervjuerna var betydligt mer styrda än de jag gjorde med Simone Bussler, Petra Kickbusch 

och Matthias Moll. En anledning till det var tidsramen, tyvärr kunde jag inte avvara tid för att 

lära känna personerna i fråga utan var tvungen att relativt hastigt gå in på kärnämnena. Något 

som troligtvis var negativt för resultatet eftersom eleverna fick mindre utrymme att ventilera 

sina åsikter. Samtidigt var det en nödvändighet. 

En annan anledning var intervjupersonernas ålder. De var 17-18 år och en oro på förhand var i 

vilken utsträckning eleverna skulle vara villiga att prata och diskutera ämnet. Det finns en viss 

nervositet inblandat men det är också ett ganska svårt ämne som det inte alls är säkert att de 

funderat över. Därför var intervjuerna relativt strukturerade, men så fort jag kände att 

personen ville prata mer och utveckla sina åsikter släppte jag självklart på manuset. Tilläggas 

bör att intervjuerna var frivilliga – eleverna hade blivit tillfrågade och de var inte tvungna att 

ställa upp. 



Även i dessa intervjuer var en tolk närvarande. Detta visade sig vara mindre lyckat än i min 

intervju med Dietmar Pellman. Anledningen var att läraren jag var i kontakt med tyckte det 

var den bästa lösningen eftersom han var osäker på elevernas engelskakunskaper. Bästa 

lösningen för min del var att ta med en bekant som behärskar båda språken. Tyvärr kände jag 

att tolken påverkade eleverna. De blev mer nervösa och obekväma och uppfattningen var att 

de upplevde situationen mer som en utfrågning än en intervju. Jag valde efter ett par 

intervjuer att fortsätta utan tolk. Det innebar vissa smärre problem med språket men samtidigt 

blev stämningen mer avslappnad och eleverna blev mer bekväma. 

Största utmaningen för att få intervjuerna att ge resultat var som skrivet att få eleverna att 

prata och utveckla sina resonemang. Enligt Krog Jacobsen är en bra lösning att ställa många 

öppna frågor, enligt honom är stängda och ledande frågor ett incitament för att intervjuns 

utveckling styrs av intervjuaren (Krag Jacobsen 1993:102). Därför försökte jag växla mellan 

öppna och stängda frågor. De stängda frågorna använde jag mig av i början av intervjun – för 

att inleda samtalen. Det föreföll märkligt att ställa för öppna och komplicerade frågor till så 

pass unga människor i ett tidigt skede av intervjuerna. 

En annan aspekt jag tog hänsyn till var att inte ställa för långa och omfattande frågor.  

”De kan finnas många anledningar till de långa frågorna. Man kanske packar in en fråga i 

en lång harang för att man inte vill eller vågar ställa frågan rakt ut. Man kanske vill vara 

säker på att intervjupersonen uppfattar frågan på ett särskilt sätt. Man kanske vill tala om att 

man tycker att det är en ganska bra fråga, samtidigt som man ställer den. Kanske vill man 

visa på sitt stora kunnande. I regel handlar det dock om en dålig vana.” (Krag Jacobsen 

1993:115) 

På samma sätt resonerade jag. I synnerhet eftersom det fanns tydliga incitament för att 

intervjupersonerna skulle missuppfatta frågor – med tanke på deras ålder, tidsutrymme och 

min tolk som spetsade till situationen på ett negativt sätt.  

 

6. Publicering 

Tanken med mitt arbete ur ett publiceringsperspektiv är att redovisa artiklarna i en 

morgontidning eller en tidskrift likt Fokus. Anledningen är att jag anser texterna kräva ett viss 

förkunskap i ämnet – det kan vara svårt för människor som inte har några referensramar kring 



DDR att få ut någonting av artiklarna. För att nå en bredare läsarkrets hade det troligtvis 

krävts en mer utförlig redogörelse för nationens uppkomst, verkan och fall. Vidare tror jag att 

artiklarna främst intresserar en läsarskara som är intresserad av samhällsskildringar och 

politik. Artiklarna är en djupdykning i ett intressant och debatterat ämne – samtidigt avslöjar 

de inget sensationellt. Därför tror jag att ett intresse av frågor likt dem jag tar upp är en 

förutsättning för en givande läsning. 

 

6.1 Genrekonventioner 

Mitt arbete är en artikelserie eller ett större reportage beroende på hur man väljer att se det. 

Jag har utgått från mycket av reportagets metod. I boken ”Att skriva reportage” skriver Stig 

Hansėn och Clas Thor att reportaget är en ”möjlighet beskriva samtiden och verkligheten på 

ett sätt som varken det raka nyhetsskrivandet eller den skönlitterära prosan förmår” (Hansen 

och Thor 1999:8). Författarna syftar framförallt på reportagets förmåga att gestalta 

verkligheten. Just att gestalta verkligheten är något jag försökt göra i de olika artiklarna, dels 

genom att intervjua personer som förmedlar sina erfarenheter och dels genom att beskriva och 

sätta färg på miljön de befinner sig i. Jag har försökt utnyttja det utrymmet som finns i 

reportaget att sätta färg på det du skriver om – genom utförliga miljöbeskrivningar och tydligt 

visa min närvaro som reporter. Saker som ofta är svåra att göra i strama och kortare 

nyhetstexter.  

I de olika artiklarna har jag också försökt använda mig av en dramaturgisk modell. Jag har 

öppnat de olika artiklarna med att tydligt placera läsaren i miljön artiklarna utspelar sig och 

genom detta försöka skapa ett intresse att läsa vidare. Sedermera har jag övergått i en 

fördjupning för att senare avrunda artiklarna med en avtoning. Det har sett lite annorlunda ut i 

artiklarna men grunden är densamma. 

 

 

 

 

 



7. Etik 

Under arbetets gång har jag inte stött på några egentliga dilemman kopplade till etik. Däremot 

har jag i efterhand funderat på arbetets dygdetik. Susanne Wigorts Yngvesson skriver i sin 

bok ”Drabbad av journalistik” att: lögn i media är att rapportera så att allmänheten i viktiga 

avseenden får felaktiga föreställningar om verkligheten (Wigorts Yngvesson 2008:51). I det 

avseendet har jag förvisso inga skrupler kring mitt arbete – jag anser mig ha gett läsaren en 

korrekt bild av verkligheten och varit försiktig med att generalisera där jag inte haft fog för 

det. Samtidigt skulle jag ha kunnat inkludera fler synvinklar och perspektiv på verkligheten i 

östra delarna av Tyskland. Det är möjligt att läsaren hade fått en mer överensstämmande bild 

med verkligheten om jag valt att inkludera fler och mer högljudda DDR-kritiska röster i 

artikelserien. Jag har utgått från undersökningar som visar att lite mer än hälften av 

östtyskarna anser att DDR hade fler positiva än negativa sidor – i mitt arbete är det två av tre 

personer som är mer DDR-positiva. Trots det landar jag i tryggheten att jag valt ett 

journalistiskt perspektiv – hade jag valt att ta med ett större spektra av åsikter och erfarenheter 

skulle arbetet bli mindre läsvärt och dessutom omöjligt att genomföra eftersom tidsramen var 

begränsad.    

 

8. Erfarenheter under arbetet 

Arbetet och artiklarnas tydligaste styrka är som jag ser det de intervjuerna jag har fått tillfälle 

att göra. För mig personligen har det varit fantastiskt att få delta i så pass långa och utförliga 

samtal som det blev. När jag tidigare arbetet på nyhetsredaktioner har intervjuerna jag gjort 

varit betydligt kortare och koncisa. Det har varit en ynnest att få ta del av en annan persons 

upplevelser och erfarenheter i ett ämne som jag själv varit intresserad av. Det hoppas jag 

också syns i artiklarna där jag försökt dra nytta av hur utförliga och bra samtalen faktiskt blev.  

När jag ser tillbaka på tiden i Leipzig och arbetets gång önskar jag att jag haft möjlighet att 

dyka in i fler sidospår – som jag också tänkte göra från början. Jag är hursomhelst en 

erfarenhet rikare vad gäller hur svårt och komplicerat det kan vara att få tag i rätt personer i 

ett land du inte är född i – även om du har vissa kontakter. Hade jag gjort samma arbete idag 

hade det givitvis gått snabbare och således hade jag haft möjlighet gå in på andra spår som 

kom upp under arbetets gång. Vidare är en svaghet med mitt arbete att jag inte bidrar med 

något avslöjande eller någon egen undersökning i ämnet – det har förvisso aldrig varit mitt 



avseende. Jag har hela tiden varit på det klara med att arbetet syftar till att ge en 

verklighetsskildring och en förståelse – inte att ta fram nya rön.  
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