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Abstract: This study focuses on nationalism in Central and Eastern Europe.  Anchored in 

theories that this region historically has been characterized by a nationalism that is based on 

the ethnic group rather than on liberal or civic concepts, it is the purpose of this study to 

explore whether these theories still apply in recent times when the region has been liberalized, 

for example manifested in the entry to the European Union. The research question has been 

tested through analysis of the constitutions of a number of Central and Eastern European 

countries in order to investigate what type of nationalism that the states have codified in their 

basic political documents. The results show that some of the states give expression to the 

historical ethnic nationalism in their constitutions, which indicates that the theories still are 

relevant.  

Keywords: Ethnic nationalism, Civic nationalism, Central and Eastern Europe, Hungary, 

Poland, Slovakia  
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1 Inledning  

1.1 Tradition, modernitet och nationalism   

En av de främsta brytpunkterna mellan traditionella samhällen och moderna samhällen kan 

hävdas vara ett fundamentalt skifte i vilka principer som anses vara den legitima grunden för 

den politiska gemenskapen – i traditionella samhällen utgjordes de politiska gemenskaperna 

ofta av imperier med en hierarkisk ordning utan en direkt eller uttalad etnisk karaktär, medan 

framväxten av moderna samhällen har präglats av nya föreställningar om medborgarskap, 

demokrati och folkets suveränitet vilka väsentligen baserades på någon form av nationell 

identitet
1
. Modernitetens främsta politiska gemenskap, det vill säga nationalstaten, är således i 

någon mening intimt förenad med nationalismen som ideologi
2
.  

Konflikten mellan dessa olika principer om den politiska gemenskapens legitimitetsgrund har 

sällan manifesterats så tydligt som i Central -och Östeuropa. Dessa har regioner länge ingått i 

imperier som Österrike-Ungern, Osmanska Riket och Ryssland, och det är historiskt sett 

relativt kort tid sedan dessa imperier och statsbildningar upplösts och ersatts av nationalstater 

som exempelvis Ungern, Kroatien, Slovakien och Polen
3
. På grund av dessa historiska 

omständigheter har en del historiker och statsvetare, i synnerhet Hans Kohn, hävdat att då 

nationalismen i Central -och Östeuropa traditionellt sett varit i konflikt med existerande 

statsbildningar har den utgått mer från en etnisk eller kulturell tillhörighet än som har varit 

fallet i Västeuropa
4
. Nationalstatstanken hade i Västeuropa nämligen sitt ursprung i de 

revolutionära idéer som omstöpte regionen under revolutionskrigen och Napoleonkrigen; 

nationalismen utvecklades således parallellt med de facto relativt homogena nationalstater 

som överensstämde med nya sociala och politiska realiteter medan nationalismen spreds till 

Central -och Östeuropa när dessa regioner var förhållandevis socialt eftersatta och med 

synnerligen etniskt heterogena statsbildningar
5
. Nationalismen i Central -och Östeuropa var 

således ofta mer exkluderande och kunde eller kan ta sig i uttryck i idéer som handlar om att 

det specifika folket har ett unikt uppdrag och unika rättigheter, till skillnad från Västeuropa 

där nationalstatstanken delvis var en del av demokratiseringsprocessen
6
. För att utveckla så 

formade nationalismen i Central -och Östeuropa ibland vad Peter F. Sugar kallar för ett Volk-

koncept; där det specifika folket har sitt ursprung, sin historia, sina karaktärsdrag och sitt 

                                                           
1
 Andreas Wimmer, 2002, sid 1-2 

2
 Andreas Wimmer, 2002, sid 1-2 

3
 Rogers Brubaker, 1996, sid 3 

4
 Hans Kohn, 1967, sid 329-331, 457; Rogers Brubaker, 1996, sid 3; Oliver Zimmer, sid 2003, sid 51; Ernest 

Gellner, 1983, sid 99-101 
5
 Hans Kohn, 1967, sid 329 

6
 Peter F. Sugar & Ivo J. Lederer m.fl., 1969, sid 11-12 
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uppdrag som den måste uppfylla på grund av att gudagivna, historiska eller naturliga lagar 

kräver det
7
. Av detta följer att individens rättigheter och vilja måste underställas folkets 

rättigheter och vilja, Volk-konceptet kan alltså hävdas ha totalitära inslag
8
.  

Samtidigt har ett antal centrala och östeuropeiska länder, formade av dessa historiska 

omständigheter, genomgått omvälvande förändringar under det senaste århundrandet; från att 

ha varit kommunistiska satellitstater under en stor del av efterkrigstiden har de närmat sig 

eller trätt in i den Europeiska Unionen, en gemenskap vars inträdeskriterium har starka 

liberaldemokratiska inslag
9
. Många centrala och östeuropeiska länder har med andra ord 

lämnat den kommunistiska epoken bakom sig och inträtt i en postkommunistisk och liberal 

era vilket föranleder denna uppsats problemformulering och frågeställning. 

1.2 Problemformulering och frågeställning  

Enligt statsvetaren Cas Mudde är nationalism, eller mer specifikt tanken att en stat tillhör en 

viss nation eller ett visst folk, ofta explicit uttryckt i landets konstitution
10

. Med detta i åtanke 

är det denna uppsats ambition att pröva om det finns något utrymme för etnisk nationalism i 

konstitutionerna hos ett antal centrala och östeuropeiska länder efter de politiska och sociala 

omvälvningarna som både kommunismen och efterföljande liberalisering har gett upphov till. 

Ambitionen är alltså att avtäcka vilken typ av nationalism som har kodifierats in i dessa 

länders konstitutioner – att utforska om dessa länder ger uttryck för en historisk 

etnonationalism eller snarare ger uttryck för en medborgerlig nationalism i konformitet med 

de liberaldemokratiska värderingar som blivit dominerande i Europa under den 

postkommunistiska eran, värderingar som kanske i första hand manifesteras i den Europeiska 

Unionens uppgång. Studien har således en teoriprövande dimension då den, med 

konstitutionerna som måttstock, prövar om det historiska perspektivet att nationalismen i 

Central -och Östeuropa har starka etniska och illiberala inslag fortfarande är relevant.  

Vilka typer av nationalism som kan tänkas finnas kommer att utredas med noggrannhet i 

teoridelen men fokus kommer att vara på om det är någon form av etnisk nationalism eller en 

form av medborgerlig nationalism som konstitutionerna ger uttryck för. Vidare så kommer 

valet av länder vars konstitutioner analyseras också att beskrivas och motiveras i senare delar. 

Frågeställningens lyder alltså så här: 

                                                           
7
 Peter F. Sugar & Ivo J. Lederer, 1969 m.fl., sid 11 

8
 Peter F. Sugar & Ivo J. Lederer, 1969m.fl., sid 11 

9
 European Commission – Conditions for Enlargement,  http://ec.europa.eu/enlargement/the-policy/conditions-

for-enlargement/index_en.htm 2011-11-30 
10

Cas Mudde,  2010, sid 1173-1174 

http://ec.europa.eu/enlargement/the-policy/conditions-for-enlargement/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/the-policy/conditions-for-enlargement/index_en.htm
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 Vilken typ av nationalism uttrycks i konstitutionerna hos centrala och östeuropeiska 

länder som historiskt sett har haft relativt starka etnonationalistiska tendenser men som 

nu inträtt i en postkommunistisk era med liberala förtecken? 

Eftersom nationalism är och har varit en stark drivkraft i både europeisk och global politik, 

åtminstone framtill dessa dagar av globalisering, samt är en central komponent av 

nationalstatstanken, så är studiet av hur ideologin kan uttrycka sig en viktig 

samhällsvetenskaplig uppgift. Denna uppsats hoppas kunna bidra till detta genom att öka 

förståelsen av hur nationalism kan manifesteras i grundläggande politiska dokument i 

europeiska länder med historiskt starka underströmmar av etnisk nationalism men som nu har 

trätt in i en liberal era, främst exemplifierat av ett flertal länders anslutning till den Europeiska 

Unionen
11

.  

1.3 Avgränsning 

För att förtydliga vad uppsatsens ambition är så kan det vara meningsfullt att deklarera vad 

som inte kommer att hanteras i uppsatsen. Syftet med uppsatsen är inte att förklara varför en 

specifik typ av nationalism uttrycks i de olika konstitutionerna, syftet är utforska och 

framförallt beskriva vilken typ av nationalism som konstitutionerna ger uttryck för.  

Syftet är inte heller att jämföra konstitutioner från helt olika typer av länder, exempelvis 

mellan västeuropeiska länder och östeuropeiska länder. Däremot kan studien ses som en 

prövning av huruvida Kohns teori fortfarande stämmer, om Central -och Östeuropa 

fortfarande har starka tendenser till etnisk nationalism, även nu när regionen i hög 

utsträckning har trätt in i en liberal era. Studien kan eventuellt då ses som en jämförelse 

mellan två olika tidpunkter eller epoker. Central -och Östeuropa har som nämnts i stor 

utsträckning under efterkrigstiden varit präglade av kommunistiska regimer vilket givetvis 

kan antas ha påverkat nationalismen i dessa länder. Syftet är dock inte att studera hur den 

kommunistiska erfarenheten har påverkat nationalismen utan att pröva om den historiska 

etniska nationalismen har överlevt intill dessa postkommunistiska dagar. Kommunismen 

kommer således inte att ges mycket utrymme i denna uppsats.    

 

 

 

                                                           
11

 Alexander Stubb m.fl., 2008, sid 72 
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1.4 Analysenheterna 

Ett antal faktorer har tagits hänsyn till i valet av analysenheter. Analysenheterna måste först 

och främst stämma överens med uppsatsens syfte och frågeställning vilket dels innebär att 

länderna i förhållandevis hög utsträckning måste ha präglats av etnisk nationalism på grund av 

sina historiska erfarenheter, och dels att det finns starka indikatorer på att landet i någon 

mening har liberaliserats. En sådan indikator är i denna uppsats huruvida landet har inträtt i 

den Europeiska Unionen då denna politiska gemenskap har inträdeskrav som har närmast 

explicita liberaldemokratiska inslag
12

. En stor del av Östeuropas länder, exempelvis Ryssland, 

Vitryssland och Ukraina, blir då olämpliga som analysenheter då det är svårt att påvisa att de 

har liberaliserats på ett relevant sätt. Det finns också exempel på länder, främst Tjeckien, som 

tvärtom har liberaliserats men som trots att de delvis har formats av för regionen typiska 

omständigheter inte har präglats av etnonationalism
13

. Dessa exempel blir således också 

olämpliga. 

Utöver faktorerna som har diskuteras ovan så har beslutet blivit att i denna uppsats inte 

inkludera ett land som Slovenien, trots att landet eventuellt stämmer överens med de 

grundläggande premisserna, då det kan vara en poäng att ta hänsyn till det starka historiska 

och politiska trauma som Jugoslaviens upplösning utgjort. En annan praktisk hänsyn som 

tagits är att inte inkludera ett land som Rumänien, trots att landet överensstämmer med de 

grundläggande premisserna, eftersom dess konstitution saknar en ingress vilket innebär att det 

blir svårt att få tillräckligt med empiriskt underlag
14

.  Anledningen till att fokus kommer att 

läggas på konstitutionernas ingresser är att det är där det mest ideologiskt laddade innehållet 

brukar vara, samt att lagtexterna i sig sannolikt måste kodifiera liberala värderingar. 

De möjliga analysenheter som blir kvar som bäst möter både uppsatsens syfte och praktiska 

hänsyn blir då länderna Ungerns, Slovakiens och Polens konstitutioner. På vilket sätt dessa 

länder stämmer överens uppsatsens premisser i fråga om att historiskt ha präglats av en 

etnonationalism kommer att beskrivas senare i analysen. Vad gäller liberaliseringen så 

exemplifieras detta av att alla tre länder fick träda in i den Europeiska Unionens under dess 

östliga expansion 2004
15

. 

 

                                                           
12

European Commission – Conditions for Enlargement,  http://ec.europa.eu/enlargement/the-policy/conditions-

for-enlargement/index_en.htm 2011-11-30 
13

Hans Kohn, 1967, sid 551-560 
14

Rumäniens konstitution, 1991 
15

Alexander Stubb m.fl., 2008, sid 72 

http://ec.europa.eu/enlargement/the-policy/conditions-for-enlargement/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/the-policy/conditions-for-enlargement/index_en.htm
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1.5 Empiriskt material - Konstitutionerna 

Den ungerska konstitutionen som analyseras här accepterades av det ungerska parlamentet 

den 25e mars 2011 och trädde i kraft den 1 jan 2012
16

. Denna uppsats använder sig av en 

engelsk översättning hämtad genom rättsorganisationen European Centre of Law and 

Justice
17

.   

 

Den slovakiska konstitutionen som analyseras här trädde i kraft ungefär parallellt med den 

slovakiska statens grundade 1993
18

. Den engelska översättning som används här är hämtad 

från hemsidan för den slovakiska statens ombudsman
19

. 

 

Den polska konstitutionen som analyseras accepterades av Polens lagstiftande församlingar 

våren 1997 och bekräftades under hösten samma år i en folkomröstning
20

. Den engelska 

översättningen som uppsatsen använder sig av har publicerats på International Constitutional 

Law Project Information och baseras på den polska regeringens översättning
21

.   

1.6 Teoretiskt material 

Central för denna uppsats teoretiska bakgrund är The Idea of Nationalism: A Study of Its 

Origins and Background av Hans Kohn som ursprungligen publicerades 1944 av The 

Macmillan Company och i vilken den teoretiska distinktionen mellan en västlig och östlig typ 

av nationalism först formulerades
22

.  Versionen som denna refererar till är en utgåva från 

1967 av The Macmillan Company/Collier Books
23

.     

Ett viktigt teoretiskt översiktsverk för denna uppsats är Nationalism and the State av John 

Breuilly som först publicerades 1982 av Manchester University Press
24

. Denna uppsats 

refererar till den andra upplagan från 1994 som publicerades av The University of Chicago 

Press
25

. 

                                                           
16

 Euractiv, Hungary's new constitution: Family friendly, hostile to gays, 2011-03-24 
17

 European Centre of Law and Justice,  http://eclj.org/ 2011-12-06  
18

 Slovakiens konstitution, 1992,  Artikel 156; Milica Z. Bookman, 1994, sid 176 
19

 Public Defenders of Rights, http://www.vop.gov.sk/home, 2011-12-14 
20

 Polens konstitution, 1997, Förklarande kommentar 
21

 Polens konstitution, 1997, Redaktörens anmärkning 
22

Umut Özkirimli, 2005, sid 22 
23

 Hans Kohn, 1967,  iv 
24

 John Breuilly, 1994, iv 
25

 John Breuilly, 1994, iv 

http://eclj.org/
http://www.vop.gov.sk/home
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Ett annat centralt teoretiskt översiktsverk är Contemporary Debates on Nationalism: A 

Critical Engagement av Umut Özkirimli. Uppsatsen refererar till den första och hitintills enda 

upplagan som publicerades 2005 av Palgrave Macmillan
26

. 

1.7 Metod 

Då denna studie syftar till att utreda vilken typ av nationalism som är uttryckt eller kodifierat i 

de utvalda ländernas konstitutioner tar studien formen av en så kallad idé – och 

ideologianalys
27

.  Vidare så är ambitionen att beskriva, alltså inte kritisera eller kritiskt 

granska, vilka ideologier eller varianter av ideologier som kommer till uttryck i texterna, 

vilket enligt Peter Esaiasson med flera innebär att man utför en systematiserande textanalys
28

. 

Det finns tre varianter av systematiserande textanalys vilka är följande; att klargöra 

tankestrukturen, att ordna logiskt och att klassificera. Denna studie kan anses vara en 

klassificerande variant då en sådan innebär att man försöker klassificera tankeinnehållet i 

givna texter genom att placera in tankarna och idéerna under sammanfattande eller 

övergripande rubriker
29

.  

Den typ av förfaringssätt som förefaller mest lämplig vid en sådan här kvalitativ textanalys är 

att konstruera idealtyper. Detta innebär att indelningar som antas representera typiska eller 

ideala kännetecken för olika företeelser konstrueras
30

. Med andra ord görs en jämförelse 

mellan en verklig och konkret företeelse och en renodlad idealtyp vilket innebär att man kan 

avgöra i vilken utsträckning den verkliga företeelsen överensstämmer med en teoretisk 

abstraktion
31

. Idealtyperna är således ett slags teoretiskt ramverk som filtrerar formuleringar i 

textmaterialet och placerar in dem i olika kategorier
32

. Metodlitteraturen ställer upp ett antal 

kriterier för vad som utgör goda idealtyper: de ska helst vara förankrade i tidigare forskning 

och i vedertaget språkbruk och givetvis också vara operationaliserbara; det vill säga att de 

måste innehålla element som är jämförbara med verkligheten
33

. Idealtyperna ska också vara 

ömsesidigt uteslutande, vilket både innebär att olika idealtyper bör innehålla komponenter 

som är substantiellt olika och att de ska vara uttömmande, indelningen ska med andra ord 

säga något väsentligt om undersökningsobjektet, ett krav som är mildare här än vid 

                                                           
26

Umut Özkirimli, 2005, iv 
27

 Göran Bergström & Kristina Boréus, 2005, sid 155 
28

 Peter Esaiasson m.fl., 2007, sid 238 
29

 Peter Esaiasson m.fl., 2007, sid 238 
30

 Peter Esaiasson m.fl., 2007, sid 158-159 
31

 Peter Esaiasson m.fl., 2007, sid 158-159 
32

 Göran Bergström & Kristina Boréus, 2005, sid 159-160 
33

 Peter Esaiasson m.fl., 2007, sid 162 
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klassindelning där allt i det empiriska materialet ska kunna placeras in i en specifik klass
34

. 

Anledningen till att just idealtyper kommer att användas istället för den närliggande metoden 

klassindelning beror på att, vilket kommer att utvecklas i kapitlen för teori och analysmodell, 

vissa centrala tematiska distinktioner mellan olika typer nationalism inte riktigt låter sig delas 

in i tydliga och helt ömsesidigt uteslutande klasser utan att analysen blir haltande.  

1.8 Disposition 

Uppsatsens första kapitel har innehållit en kort historisk och teoretisk introduktion, varpå 

syfte och frågeställning har formulerades. Detta följdes av avgränsning och val av 

analysenheter samt en redogörelse för betydelsefullt empiriskt och teoretiskt material. I 

följande kapitel kommer uppsatsens teoretiska ramverk att redogöras för. Teorin börjar med 

en relativt ytlig forskningsöverblick för att sedan redovisa tre teoretiska perspektiv om 

nationalism som anses vara tongivande. Baserat på dessa diskussioner fortsätter kapitlet med 

att beskriva olika typer av nationalism för att sedan sammanfattas med en analysmodell. I 

uppsatsens tredje kapitel kommer själva analysen där varje avsnitt motsvarar landet vars 

konstitution analyseras. I det fjärde och sista kapitlet sammanfattas och tolkas uppsatsens 

resultat.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 Peter Esaiasson m.fl., 2007, sid 162-163 
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2 Teoretisk utgångspunkt 

Detta kapitel syftar till att erbjuda en överblick över tidigare forskning i fältet samt redogöra 

för de viktigaste debatterna om nation och nationalism. Det första avsnittet är en bred och 

ytlig översikt över tidigare forskning följt av det andra avsnittet där diskussionen blir mer 

djupgående då de tre viktigaste teoretiska perspektiven diskuteras. Den diskussionen mynnar 

sedan ut i det tredje avsnittet som redogör för olika typer av nationalism och vilka tematiska 

distinktioner som kan göras mellan olika varianter vilken slutligen följs av den fjärde delen 

där den analytiska modellen presenteras.    

2.1 Forskningsöverblick 

I likhet med de flesta andra samhällsvetenskapliga studieobjekt så finns det ett flertal 

teoretiska perspektiv som behandlar nationer och nationalism. Man kan identifiera åtminstone 

sex stycken distinkta perspektiv av vilka tre på ett särskilt tydligt sätt representerar hur man 

kan närma sig begreppen; övriga perspektiv förhåller sig i någon bemärkelse till de tematiska 

skillnaderna mellan dessa. På grund av detta kommer de tre perspektiven, vilka kallas för 

modernism, primordialism och konstruktivism, få störst utrymme i teorikapitlet medan de 

andra kommer att nämnas översiktligt. 

Av de perspektiv som berörs på ytan är det första exemplet en teori som handlar om att 

moderna kommunikationer har varit centrala för att skapa en gemensam identitet, en teori som 

först utvecklades av Karl W. Deutsch i boken Nationalism and Social Communications 
35

. 

Mer utvecklat hävdar perspektivet att de intensiva kommunikationer som kan ge upphov till 

en övergripande identitet bland olika sociala grupper utspridda över stora områden endast 

förekommer i modern tid
36

. Dessutom är moderna kommunikationer nödvändiga för att 

nationalister ska kunna sprida sina idéer samt mobilisera ett storskaligt folkligt stöd
37

.  

Moderna kommunikationer är alltså oumbärliga både för skapandet av ett nationellt 

medvetande och för att nationalismen som ideologi rent praktiskt ska kunna fungera. 

Sedan finns det marxistiska perspektivet som visserligen är omfattande och varierande internt 

men där de gemensamma nämnarna kan anses vara att nationalism antingen ses som ett 

uttryck för klasskonflikter inom ett samhälle eller som ett uttryck för ekonomisk rivalitet 

mellan samhällen
38

. I marxistisk litteratur anses nationalismen vara ett ideologiskt verktyg i en 

eller flera klassers tjänst; i fall där nationalismen utgår från en väldigt begränsad social klass 
                                                           
35

 John Breuilly, 1994, sid 406,421 
36

 John Breuilly, 1994, sid 406 
37

 John Breuilly, 1994, sid 406 
38

 John Breuilly, 1994, sid 407-408 
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så används nationalismen för att skapa solidaritet och bättre koordination inom klassen
39

. I de, 

betydligt vanligare, fall där nationalismen utgår ifrån flera olika klasser så är det oftast frågan 

om att bourgeoisien och arbetarklassen organiserar sig för att bryta förkapitalistiska klassers, 

såsom adelns, politiska makt för att ge utrymme åt en mer framskjuten och avancerad form av 

kapitalism
40

. Enligt ett annat marxistisk perspektiv är nationalism en slags ”minsta 

gemensamma nämnare”- ideologi som en drivande klass kan använda sig av för att få stöd av 

andra klasser
41

. De marxistiska perspektiven går ofta vidare och försöker identifiera vilken 

klass som är pådrivande i det nationalistiska projektet i olika situationer och sedan 

kategorisera dessa som exempelvis ”affärsnationalism”, ”adelsnationalism”, ”lägre 

medelklassnationalism”
42

. 

Det tredje perspektivet är det psykologiska som hävdar att nationalismen är en psykologisk 

reaktion mot att äldre identiteter har undergrävts i modernitetens tidevarv; det vill säga en 

slags identitetskris
43

. Nationalismen är således svaret på en psykologisk utmaning som bottnar 

i att traditionella levnadsmönster, identiteter och värderingar undermineras av de nya 

ekonomiska och sociala förutsättningar som moderniteten för med sig
44

. Till detta problem 

erbjuder nationalismen en attraktivare lösning än andra moderna ideologier såsom liberalism 

och socialism – istället för nya och abstrakta identiteter så kan nationalismen skapa myter 

utifrån folks tidigare erfarenheter och kulturella attribut, myter som är applicerbara på 

avancerade samhällsorganisationer som nationalstater
45

.  

Den i fältet tongivande statsvetaren John Breuilly ställer sig skeptisk till tanken att utveckla 

generella teorier om nationalism och sedan applicera dem på olika fall, då han hävdar att varje 

nationalism istället måste analyseras utifrån sin specifika politiska kontext och utifrån dess 

mål
46

. Detta innebär att han ifrågasätter de andra perspektiven på olika sätt; ”moderna 

kommunikations” -teorin kan exempelvis inte förklara varför moderna kommunikationer 

skapar just solidaritet istället för intensifierade interna konflikter eller varför de skapar just 

nationalistiska identiteter och sentiment snarare än andra typer
47

. 
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Det marxistiska perspektivet kritiseras på ett flertal punkter; dels eftersom den sällan förklarar 

varför klasser skulle organisera sig på ett sätt som skymmer deras verkliga mål istället för att 

föra en direkt klasskamp, och dels för att marxismen ofta har svårt att hitta empiriska exempel 

som motsvarar perspektivets förväntningar
48

.  Till exempel så drevs de tidiga nationalistiska 

rörelserna i Österrike-Ungern av ekonomiskt privilegierade tyskar och ungrare, vilket går 

stick i stäv mot det marxistiska antagandet att nationalism är en reaktion mot ekonomisk 

exploatering och imperialism
49

.  

Svagheterna med det psykologiska perspektivet är enligt Breuilly att det ofta inte är de som 

man kan anta har blivit mest drabbade av en identitetsförlust, som fattiga stadsbor, som 

nationalismen hämtar sitt främsta stöd ifrån
50

. En annan är att nationalistiska ledare och 

ideologer ofta har väldigt annorlunda erfarenheter och världsåskådningar; jämför exempelvis 

Ghandi med Nehru
51

. 

Breuilly´s egna perspektiv är att nationalism måste förstås som en form av politik som vissa 

segment i samhället använder sig av för att få kontroll över staten
52

. Nationalism är alltså en 

form av politik som grundar sig i en ideologi vars centrala premisser enligt John Breuilly är; 

1) Att det finns en nation med en uttryckt och unik karaktär, 2) Att nationens intressen och 

värderingar prioriteras över alla andra intressen och värderingar, 3) Att nationen måste vara så 

självständig eller suverän som möjligt
53

.  

Vilka som använder sig av nationalism som en form av politik och vilken skepnad 

nationalismen tar är helt beroende på det specifika samhället och dess historiska kontext, även 

om Breuilly formulerar sex typer av nationalism som de flesta historiska exempel bör hamna 

inom; separatistisk nationalism som strävar efter utbrytning från en stat, reformistisk 

nationalism som eftersträvar reformer av staten i nationalistisk riktning och ”unification” eller 

föreningsnationalism som vill ena ett flertal stater
54

. Dessa tre typer kan sedan delas upp i två 

kategorier; nationalism som är mot icke-nationalstater och nationalism som är mot 
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nationalstater
55

. I den senare kategorin åsyftas exempelvis rivaliserande politiska och 

kulturella identiteter inom en nationalstat, såsom baskisk separatism
56

.   

Som man kan se så har de första perspektiven ett på förhand definierat förhållningsätt till 

frågan huruvida nation och nationalism är moderna eller förmoderna, artificiella eller 

naturliga fenomen då alla tre antar att nationen och nationalismen i någon mening tillhör 

moderniteten. Det kan därför vara av intresse att gå vidare till de tre tongivande perspektiv 

som närmar sig denna fråga direkt.  

2.2 Nation och nationalism utifrån de tre dominerande perspektiv 

Det första perspektivet som kommer att behandlas här är det så kallade modernistiska 

perspektivet vilket kortfattat innebär att nationen ses som en entitet som är oskiljbar från den 

moderna epoken och dess processer. En tongivande samhällsvetare som ansluter sig till det 

modernistiska synsättet är Ernest Gellner.   

Gellners centrala tes är att nationen är en slags organisatorisk entitet som vuxit fram eftersom 

det industrialiserade och moderniserade samhället både skapar och kräver en homogen, 

centraliserad och standardiserad ”hög kultur”; nationalism blir då ett uttryck för en 

homogenisering och centralisering av kulturen
57

. Det industriella samhället kräver nämligen 

en ”högkultur” för att kunna fungera, den är ett nödvändigt medium för att det industriella 

samhällets människor ska kunna producera och överleva
58

. Nationalism måste således förstås 

som ett uttryck för, och en konsekvens av, den nödvändiga homogenisering av kulturen som 

krävs för att en industrialiserad högkultur ska kunna bildas snarare än en homogeniserande 

kraft i sig
59

. 

Nationalismen tar sig dock olika uttryck beroende på hur olika konstellationer av 

statsbildningar och högkulturer och ”folkliga” eller antropologiska kulturer ser ut. I vissa fall, 

som i Italien och Tyskland innan respektive lands enande, har en gemensam modern 

högkultur funnits på plats men utan motsvarande politiska enhet vilket gett upphov till en 

nationalism som har syftat till politisk förening
60

. Denna typ av nationalism är enligt Gellner 

den klassiskt liberala västerländska
61

. I andra fall, till exempel Österrike-Ungern, har det 
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funnits en politisk elit med en modern högkultur som styrt över ett antal folkslag eller kulturer 

som står utanför den dominanta högkulturen men som haft ambitionen att skapa sina egna 

högkulturer och motsvarande stater
62

. Nationalism handlar då om att få tillgång till, och 

identifiera sig med, en modern högkultur som sammanfaller med den politiska enheten
63

. 

Enligt det modernistiska synsättet blir nationalism således uteslutande en konsekvens av den 

moderna eran; en kamp om att få definiera staten för att få tillgång till och kunna verka i det 

moderna och industrialiserade samhället. 

Ett annat synsätt, det primordiala, hävdar istället att nationer föregår modernismen eftersom 

människor alltid har haft någon form av etnisk identitet och medföljande nationalistiska 

sentiment vilket framgår av att idéer om nationer och nationalism har haft otaliga historiska 

paralleller; exempelvis hur romare och greker betraktade andra folk, bibliska distinktioner 

mellan olika folk etcetera
64

. Den primordiala synen har också interna variationer, bland annat 

det sociobiologiska synsättet att etnisk tillhörighet är en förlängning av släkten och att släkten 

är ett naturligt medium i kampen för överlevnad
65

.  Sedan finns den sociologiska strömningen 

som hävdar att etnicitet, språk, ras, religion och så vidare är de mest grundläggande 

principerna bakom mellanmänskliga band och sammanslutningar
66

. Moderna nationalstater 

och nationalism är då enligt det primordiala synsättet större och förnyade former av 

förmoderna sammanslutningar och lojaliteter
67

. 

Även om statsvetaren Anthony D. Smith inte är en renodlad primordialist så utvecklar han en 

diskussion om nation och nationalism med starka primordiala inslag. I denna diskussion om 

nationalism så är begreppet ethnie centralt i sammanhanget, ett franskt ord som här används 

för att beteckna en grupp med ett kollektivt namn, en gemensam myt om gruppens 

härstamning, en gemensam och distinkt kultur och historia, en anknytning till ett specifikt 

territorium och till sist en känsla av solidaritet mellan gruppens medlemmar
68

.  Enligt 

Anthony D. Smith har ethnie mer eller mindre alltid varit en del av historiska och politiska 

processer; det finns otaliga exempel på att ethnie försöker skapa eller bevara etniska stater 

även i förmoderna tider även om det först är i Västeuropa som ”byråkratiseringen” av ethnie 
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har lyckats i den utsträckningen att egentliga nationer har bildats
69

. Här kommer delvis 

modernistiska tankegångar in, det är nämligen genom tre ”revolutioner” med ursprung i 

Västeuropa som den moderna nationen uppkommit; det vill säga omvandlingen från det 

feodala samhället till det kapitalistiska, statens tilltagande byråkratisering och centralisering 

och slutligen en kulturell standardisering, bland annat genom en centraliserad utbildning
70

. 

Dessa revolutioner har verkat i olika kontext vilket inneburit att nationsformationer har tagit 

sig olika uttryck, västeuropeiska stater som ofta redan var etniska stater har omvandlats till så 

kallade ”territorial stater”, det vill säga nationalstater som betonar de medborgerliga och 

legala aspekterna
71

.  I Central –och Östeuropa såg det politiska och sociala landskapet 

annorlunda ut då ett flertal ethnies var underställda en eller flera dominanta ethnies, såsom de 

österrikiska, ryska eller osmanska
72

. När de dominanta etnies försökte modernisera samhället 

och staten genom kulturell homogenisering, exempelvis ”magyarisering”, så resulterade detta 

i direkt motsatta reaktioner; marginaliserade ethnies började istället kämpa för egna politiska 

gemenskaper genom en politisering, mobilisering och ”byråkratisering” av sina specifika 

etniska identiteter
73

.  

De modernistiska och de primordiala skolorna försonas alltså i viss utsträckning i Smiths 

resonemang; även om nationer och i synnerhet nationalism ses som moderna fenomen så har 

de sina rötter i förmoderna identiteter, i ethnie eller med andra ord etniska gemenskaper, 

uttryckta och kodifierade i myter, symboler, minnen och värderingar
74

. 

Det tredje synsättet är det så kallade konstruktivistiska perspektivet, vilket främst framhärdas 

av statsvetaren Benedict Anderson som hävdar att nationen är en socialt konstruerad, 

”imaginär” gemenskap75
. Benedict Anderson anser i likhet med många modernister att 

nationen i historisk mening vuxit fram i modern tid, men snarare än att bara se nationen som 

något som utvecklats på grund av att traditionella strukturer och institutioner har vittrat bort så 

hävdar han att nationalitet och nationer är kulturella artefakter som vuxit fram genom 

komplicerade historiska processer och som har komplexa förhållanden till förmoderna 

strukturer
76

. Centralt för Benedict Anderson är att mer eller mindre alla komplexa samhällen 

bygger på imaginära gemenskaper, de är alltså socialt konstruerade i någon mening, men att 
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det som gör nationsbegreppet och nationalism unikt är att dessa fenomen grundar sig i 

modernitetens omvälvande förändringar
77

.  

Enligt Benedict Anderson så väcktes det nationella medvetandet främst av bildandet och 

spridandet av ”tryck-språk”; homogeniserade språk anknutna till den så kallade ”tryck-

kapitalismen”
78

. Dessa ”tryck-språk” hade tre särskilt betydelsefulla effekter för det nationella 

medvetandet; för det första så kunde folk med olika dialekter och varianter av samma språk 

kommunicera med varandra obehindrat vilket skapade ett medvetande om vilken språklig 

tillhörighet man hade, för det andra så inger systematiska och homogena språk en känsla av 

fasthet och historisk kontinuitet som är centralt för nationalkänslan och för det tredje så 

innebar ”tryck-kapitalismen” att statens administrativa språk blev mer effektiva och potenta 

jämfört med andra dialekter och språk inom staten
79

.   

Vidare försöker Benedict Anderson påvisa hur den språkliga revolutionen, inkluderande både 

”tryck-kapitalismen” och filologiska landvinningar, var central för nationalismens framväxt i 

Europa under 1700-talets slut
80

. Till exempel så inspirerade nyfunnen kunskap om de grekiska 

klassikerna och den hellenska civilisationen grekiska studenter i Västvärlden till att eftersträva 

en ”avbarbarisering” av den grekiska kulturen, det vill säga en återanknytning till det grekiska 

arvet
81

. Nationalismen kan således inte skiljas från förändringar av språket och dess 

förhållande till samhället; ett annat exempel på detta är hur tyskans spridning som ett 

homogeniserande administrativt språk i Österrike-Ungern genererade nationalistiska antipatier 

hos andra folkgrupper
82

. 

De tre perspektiven som har diskuteras här skiljer sig från varandra på markanta sätt även om 

det också finns likheter, speciellt mellan det modernistiska synsättet och det 

konstruktivistiska. I båda dessa inriktningar så betraktas nämligen nationen som en modern 

och i stora drag artificiell entitet och nationalismen ses som en konsekvens av och ett uttryck 

för moderna förhållanden. Skillnaden mellan de två inriktningarna ligger i att 

konstruktivismen, vilket Benedict Anderson ger uttryck för, anser att de flesta större 

mänskliga samhällen och grupptillhörigheter är imaginära i någon mening, även förmoderna 
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sådana och inte bara nationen
83

. Det primordiala perspektivet är den inriktning som i högst 

utsträckning betonar nationens förmoderna och naturliga kvalitéer vilket leder till att den i 

stora drag betraktar nationalismen som ett uttryck för en naturlig och förmodern kamp mellan 

etniska grupper. 

2.3 Typer av nationalism 

Nationalism är som de flesta andra stora ideologier inte en enda homogen tankeströmning 

utan kan betona olika saker och ta sig olika uttryck. Detta avsnitt syftar till att avtäcka de 

centrala tematiska skillnaderna som existerar inom ideologin, dels genom att utgå ifrån 

föregående avsnitt och dels genom att överblicka litteraturen generellt. 

Den kanske viktigaste distinktionen som kan göras mellan olika typer av nationalism är den 

som ursprungligen formulerades av Hans Kohn och som mycket av senare litteratur inom 

området återkommer till på olika sätt
84

. Som har redovisats både i inledningen och i 

föregående avsnitt gjorde Kohn en distinktion mellan en västlig nationalism som inspirerades 

av liberala och rationalistiska idéer och en östlig illiberal nationalism som hämtade sin 

inspiration från ett mytiskt förflutet och ett idealt framtida fosterland; en nationalism som 

krävde nya stater som var anpassade efter etnisk tillhörighet
85

. Kohn skriver att: ”nationalism, 

there[ I öst], grew in protest against and in conflict with existing state pattern – not primarily 

to transform it to a people`s state, but to redraw the political boundaries in conformity of 

ethnographic demands
86

”. Vidare menar Kohn att den inhemska intelligentsian i östliga 

länder utvecklade en nationalism som stod i direkt konflikt med den västerländska, liberala 

modellen; “it began to develop its own nationalism and ended in opposition to the “alien” 

example and its liberal and rational outlook
87

”.  

Dessa resonemang har gett upphov till distinktionen mellan medborgerlig nationalism och 

etnisk nationalism, även om orden som används för att beskriva skillnaden varierar; 

medborgerlig ersätts ibland med uttryck som ”politisk”, ”individualistisk” eller ”frivillig” 

medan begreppet etnisk ibland ersätts med uttrycken ”kulturell”, ”kollektivistisk” eller 

”organisk”
88

.  
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Den medborgerliga nationalismen exemplifieras i praktiken av den Franska revolutionen, 

medan begreppet rent konceptuellt kan härledas till den franska filosofen Ernest Renan
89

. 

Nationsbegreppet inom medborgerlig nationalism är individualistiskt och frivilligt då det 

betonar viljan hos de individer som utgör nationen
90

. Etnisk nationalism är i motsats 

uttryckligen exkluderande och baserar sig på objektiva inslag av den sociala tillvaron; istället 

för gemensamma abstrakta rättigheter så är det blodsband, språk, kultur och tradition som 

avgör medlemskap i nationen
91

. Etnisk nationalism har sitt ursprung i reaktionen mot 

Upplysningen och dess obevekliga förnuftstro; dess filosofiska källa anses ofta vara Johann 

Gottfried Herder och den tyska romanticismen
92

. 

Mycket av litteraturen behandlar distinktionen mellan medborgerlig nationalism och etnisk 

nationalism i någon form. Som beskrevs i föregående avsnitt så är till exempel Gellners 

föreningsnationalism, som präglade Italien och Tyskland, en slags approximation av den 

medborgerliga typen av nationalism medan den sort av nationalism som fanns i Österrike-

Ungern, ”habsburgs-nationalismen”, motsvarar etnisk nationalism
93

. Gellner refererar till John 

Plamentz som i likhet med Hans Kohn gjorde en tydlig distinktion mellan västlig och östlig 

nationalism, där den västliga varianten för Plamenatz representerar en liberal 

föreningsnationalism medan den östliga representerade en etnisk variant
94

.  

Anthony D. Smith använder begreppen västerländsk ”territorialism” och österländsk 

”ethnicism”, vilka kan anses vara analoga med medborgarnationalism respektive etnisk 

nationalism; ”territorialism” motsvarar idén om nationen som en politisk och medborgerlig 

gemenskap medan ”ethnicism” motsvarar den etniska nationsmodellen
95

. I likhet med Kohn 

så anser Smith att nationalismen från början var en västerländsk idéströmning med liberala 

undertoner som sedan har anammats av andra delar av världen men där den av olika 

anledningar omformulerades för att i högre grad utgå från ethnie och religiösa gemenskaper; i 

exempelvis så vitt skilda länder som Grekland och Indien så utgick nationalismen snart från 

en ortodox-bysantisk respektive hindu-arisk identitet snarare än från några liberala koncept
96

. 
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John Breuilly har som redogjorts för innan konstruerat en uppdelning mellan olika typer av 

nationalism där exempelvis separatistisk nationalism delvis motsvarar den etniska 

nationalismens krav på politisk autonomi; speciellt i fallet med 1800-talets Central –och 

Östeuropa
97

. På samma sätt så motsvarar föreningsnationalismen ofta en mer politisk 

nationalism än en etnisk, även om det kan finnas inslag av den senare
98

. Klassiska exempel på 

föreningsnationalism är Tyskland och Italien under 1800-talet och där utgick nationalismen 

sällan från etniska idéer, förutom i viss utsträckning i de tyska staterna som bearbetade deras 

militära förluster mot det napoleonska Frankrike
99

.   

Det är således tydligt att uppdelningen mellan medborgerlig och etnisk nationalism är 

närvarande i någon form i de flesta diskussionerna om nationalism; någon approximation av 

uppdelningen återkommer ständigt i litteraturen. Denna uppdelning har kritiserats hårt av 

vissa, exempelvis Brubaker som hävdar att nationalism är svår att hantera utifrån en sådan 

uppdelning då definitionsarbetet är riskabelt; om exempelvis medborgerlig nationalism 

definieras så snävt att det inte får antyda någon form kulturellt innehåll så blir mer eller 

mindre all nationalism etnokulturellt, även de fall som ofta ses som idealfall av medborgerlig 

nationalism såsom Frankrike och USA
100

. Motsatsen gäller också; om etnisk nationalism 

definieras så snävt att det innebär att endast gemensam härstamning åsyftas snarare än en 

gemensam kultur så finns det förhållandevis få fall av etnonationalism
101

. Likande 

resonemang förstärks av Gans som hävdar att lojalitet mot gemensamma principer kan inte 

kallas för nationalism om de inte grundar sig på någon form av gemensam historia eller 

kultur
102

. I samma anda hävdar Nielsen att medborglig nationalism inte kan existera då 

definitionen av nationen i sig utesluter ett sådant begrepp
103

. Vidare så hävdar Brown att 

nationalitet inte är frivilligt; man föds in i ett medborgarskap och det kan vara lika svårt att få 

tillgång till en ”medborgerlig nation” som till en ”etnisk nation”
104

.  

Det finns givetvis fler distinktioner och tematiska uppdelningar inom nationalismen än den 

som har redovisats hittills. Till dessa räknas ofta statsstärkande nationalism kontra 

statssubversiv nationalism, massnationalism kontra elitnationalism och liknande
105

. Andra 
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distinktioner eller dikotomier ligger i helt andra dimensioner än det som har diskuterats 

hittills; man kan exempelvis separera traditionalistisk nationalism från modernistisk.  En 

sådan uppdelning blir tydlig om man jämför tidig japansk nationalism med tidig turkisk; även 

om båda typerna eftersträvade en reformation av staten i modern riktning så var den japanska 

nationalismen präglad av traditionella idéer medan den turkiska nationalismen var aggressivt 

sekulär och anti-traditionalistisk
106

.  

Med dessa axplock i åtanke så måste nationalismen förstås som en så bred ideologisk 

strömning, som har tagit sig så många uttryck i väldigt olika samhällen, att det är svårt att 

redogöra för alla olika kategoriseringar och distinktioner på ett tillfredställande sätt. Vilka 

distinktioner inom nationalism som är lämpliga att göra är beroende på vilken aspekt av 

fenomenet som studeras, vilken teoretisk utgångspunkt som studien grundar sig på och vilket 

forskningsproblem som står i fokus. 

2.4 Analytisk modell 

Den analytiska modellen måste givetvis utgå ifrån studiens syfte och frågeställning, vilket i 

detta fall är: ”Vilken typ av nationalism uttrycks i konstitutionerna hos centrala och 

östeuropeiska länder som historiskt sett har haft relativt starka etnonationalistiska tendenser 

men som nu inträtt i en postkommunistisk era med liberala förtecken?” 

Denna frågeställning innebär att förhållandevis stor del av det spektrum av distinktioner som 

kan göras inom nationalismen utesluts. Till exempel så blir distinktionen mellan 

statsstärkande kontra statsubversiv nationalism blir tämligen irrelevant, likaså distinktionen 

mellan elitdriven och populistisk nationalism. 

Den typ av distinktion som i högst utsträckning möter studiens frågeställning är den som var 

fokus i föregående typologi, nämligen distinktionen mellan den medborgerliga varianten av 

nationalism och den etniska varianten av nationalism. Att på ett träffsäkert sätt konstruera 

idealtyper som utgår ifrån den teoretiska grunden samtidigt som de innehåller mätbara, 

operationella indikatorer är en svår uppgift. Baserat på föregående teoretiska diskussioner så 

skulle en idealtyp för medborgerlig nationalism kunna se så här: 

 Medborgerlig nationalism fokuserar på det rättsliga medborgarskapet som den främsta 

markören på nationell tillhörighet och samhörighet. Man fokuserar på i grunden 

liberala idéer om likhet inför lagen och individens rättigheter över kollektivets. 
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Medborgerlig nationalism betonar vikten av lojalitet mot staten och de värderingar den 

värnar om samtidigt som medborgerlig nationalism är neutral i förhållande till 

medborgarens etniska eller kulturella ursprung. Medborgerlig nationalism fokuserar 

alltså inte på nationens historiska rötter och än mindre på den dominerande 

nationalitetens kulturella gemenskap. Istället ses nationen som en gemenskap av 

värderingar. 

 

Idealtypen för den etniska nationalismen skulle då se ut så här: 

 

 Etnisk nationalism fokuserar på individens etniska eller kulturella identitet som den 

främsta markören på nationell tillhörighet och samhörighet. Liberala värderingar är i 

stort sett frånvarande i den etniska nationalismen; individen bör underkasta sig det 

kulturella kollektivet och den dominerande etniska eller kulturella gruppen har en 

premierad ställning över andra. Enligt den etniska nationalismen ska medborgarskap 

helst utgå ifrån den dominerande nationalitetens identitet och kultur; staten ska således 

vara ett politiskt uttryck för den etniska eller kulturella gemenskapen. Den etniska 

nationalismen betonar nationens historiska rötter och ser den som en gemenskap för 

den dominerande nationaliteten snarare än en värdegemenskap.  

För att strukturera de två idealtyperna ytterligare har denna uppsats följt den tongivande 

statsvetarprofessorn Herbert Tingstens exempel att tillskriva en ideologi tre dimensioner, 

nämligen vilka grundläggande premisser den har, vilka verklighetsomdömen och dess 

praktiska rekommendationer
107

. Inom grundläggande premisser ingår vilken människosyn en 

ideologi har
108

, vilket med hänsyn till denna uppsats teoretiska grund blir frågan huruvida 

människan ses eller bör ses som en individ eller som en medlem av ett etniskt/kulturellt 

kollektiv. Verklighetsomdömen som är relevanta här är hur man betraktar nationen; vad den 

utgörs av och var den kommer ifrån. Vad gäller praktiska rekommendationer så följs dessa av 

de grundläggande premisserna och verklighetsomdömena, i detta fall borde frågan om mot var 

medborgarnas, och statens, lojalitet bör ligga. I följande tabell illustreras hur dessa 

dimensioner tolkas: 

 

                                                           
107

 Göran Bergström & Kristina Boréus, 2005, sid 151 
108

 Göran Bergström & Kristina Boréus, 2005, sid 151 



22 
 

Tabell 2.1 

Grundläggande premisser, 

verklighetsomdömen och 

rekommendationer  

Medborgerlig nationalism Etnisk nationalism 

Människosyn Individualistisk Kollektivistisk 

 

Nationen/Nationell 

gemenskap 

 

Värdemässig/rättslig/ 

medborgerlig 

 

Etnisk/kulturell/historisk 

 

Överordnad lojalitet 

 

Värderingar kodifierade i och 

representerade av staten och 

det civila samhället 

 

Den etniska/kulturella 

gruppen 

 

Herbert Tingstens syn på ideologiers olika dimensioner, samt de distinktioner mellan etnisk 

och medborgerlig nationalism som litteraturen beskriver ligger alltså till grund för denna 

modell. Dessa artikuleras i huvudsak av Hans Kohn i hans klassiska verk The Origins of 

Nationalism samt av Peter F. Sugar i Nationalism in Eastern Europe
109

. Distinktionerna som 

ligger till grund för dimensionerna uttrycks också, på ett kanske ännu överskådligare sätt, i 

Umut Özkirimli´s översiktsverk Contemporary Debates on Nationalism
110

.  

Kortfattat så innebär dimensionen människosyn huruvida människan ses som en individ med 

en uppsättning rättigheter och skyldigheter och vars fria vilja bör tillfredsställas i så hög 

utsträckning som möjligt, eller om människan ses som en del av ett kulturellt eller etniskt 

kollektiv där denna snarare än individen är bäraren av rättigheter och skyldigheter. 

Dimensionen nationen/nationell gemenskap syftar till hur nationen betraktas samt vad den 

nationella gemenskapen utgörs av; om nationen är en gemenskap av värderingar och idéer 

oberoende av etnisk eller kulturell tillhörighet eller om det är en gemenskap av etnisk eller 

kulturell art med historiska rötter. Överordnad lojalitet, som delvis baserar sig på den förra 

dimensionen, skiljer på om medborgarna förväntas vara lojala mot staten och det civila 

samhället och de idéer och värderingar dessa står för eller om medborgarna förväntas vara 

lojala mot en kulturell eller etnisk grupp. Distinktionen hanterar också om huruvida staten bör 
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vara lojal mot en viss uppsättning värderingar eller om den bör vara lojal mot en viss kulturell 

och etnisk grupp innanför och utanför dess gränser.     

I det analytiska avsnitt som följer härnäst ska de berörda konstitutionerna tolkas i förhållande 

till dessa två idealtyper och deras dimensioner och placeras in någonstans mellan dem.     
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3 Analys 

I detta kapitel sker själva analysen av konstitutionerna och är upplagt på följande sätt; varje 

land har sitt eget avsnitt som börjar med en kort genomgång av landets moderna historia som 

sedan följs av själva analysen. Avsnitten avslutas med sammanfattande kommentarer.  

Det kan vara viktigt att notera att alla länder som är med i EU sannolikt måste ha 

lagbestämmelser som respekterar grundläggande medborgerliga rättigheter, vilket innebär att 

de flesta konstitutioner rent praktiskt och innehållsmässigt kodifierar någon form av liberal 

eller medborgerlig nationalism. Det är dock inte lagtexterna i sig som analyseras, med 

undantag för de som innehåller särskilt intressanta formuleringar, utan de ideologiskt laddade 

delarna av konstitutionerna, det vill säga ingresser och liknande.  

3.1 Ungern 

Ungern har lite av en unik ställning bland de länder vars konstitutioner analyseras i det att 

ungrarna har haft en relativt hög grad av autonomi i den imperialistiska statsbildning de en 

gång tillhörde. Ungern har på många sätt präglats av maktkampen mellan den habsburgska 

dynastin och den ungerska adeln; en konflikt som genomgick en avgörande utveckling i och 

med kompromissen 1867 då ungrarna lyckades hävda nationalitetsprincipen och erhöll internt 

självstyre och en egen konstitution, samtidigt som de fortfarande underkastade sig den 

”gemensamma monarkin” som styrde över imperiets militär och utrikespolitik
111

. Ungern 

hade dock inte enbart en hög grad av autonomi, utan kontrollerade i praktiken flera områden 

som idag helt eller delvis tillhör andra stater såsom Slovakien och det rumänska 

Transylvanien
112

. Efter Första Världskriget styckades de habsburgska domänerna medvetet 

upp på nationalitetsprincipens grund; en princip som denna gång användes till Ungerns 

nackdel då nationen förlorade dess slovakiska, transsylvaniska och kroatiska delar
113

. Trots 

ungrarnas relativa autonomi och dominanta ställning i stora delar av Centraleuropa så var 

ungersk nationalism av den typ som Kohn menar var karaktäristisk för Central -och 

Östeuropa; en nationalism som ständigt refererade till Ungerns och ungrarnas storslagna 

förflutna; ett illiberalt nationellt medvetande som formulerades av en reaktionär adelsklass 

samt ett hävdande av det egna språket som främst bottnade i en opposition mot habsburgsk 

centralisering
114

. 
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Det finns ett flertal formuleringar i Ungerns konstitution som närmar sig idealtypen för den 

etniska nationalismen. Tre formuleringar som följer på varandra i förordet hamnar nära 

etnonationalismens syn på nationen och den nationella gemenskapen: 

“We are proud that one thousand years ago our king, Saint Stephen, based the Hungarian State on 

solid foundations, and made our country a part of Christian Europe. 

 

We are proud of our ancestors, who fought for the survival, freedom and independence of our 

country. We are proud of the outstanding intellectual achievements of the Hungarian people. 

  

We are proud that this people fought in defence of Europe for many centuries and, through its 

talent and diligence, has contributed to the enrichment of the common European heritage.
115

” 

 

Man refererar alltså stolt till nationens och folkets historia och prestationer. Man talar också 

om den ungerska staten och det ungerska folket. I en senare paragraf så hedrar man Ungerns 

”historiska konstitution” och den ”Heliga Kronan”; 

“We honour the achievements of our historical Constitution and the Holy Crown, which 

embodies the constitutional continuity of Hungary and the unity of the nation.
116

” 

 

Det ska dock tilläggas att tolkningen av vissa av dessa formuleringar kan vara svår då dessa 

inte nödvändigtvis är uttryck som stämmer in på den etniska nationalismens syn på nation och 

nationell gemenskap. Vissa formuleringar kan också syfta till att hedra det katolska och 

monarkiska arvet; innan den moderna nationalismen symboliserades den ungerska nationen 

nämligen av Sankt Stephen och hans Heliga Krona, alltså den katolska monarkin snarare än 

av den ungerska nationaliteten
117

. Samtidigt så har i den moderna nationalismens tidevarv 

länderna under Sankt Stephen och hans krona kommit att symbolisera det historiska Ungern 

och har använts som ett slags riktmärke för hur den ungerska staten borde breda ut sig
118

.  

Andra paragrafer som också närmar sig den etnonationalistiska synen på nationen och som 

dessutom inte kan anknytas det kristna arvet är formuleringar som dessa: 

“We pledge to cherish and preserve our heritage: the Hungarian culture, our unique language, and the 

man-made and natural riches of the Carpathian Basin.
119

” 
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I denna paragraf framhärdas ungrarnas unika identitet, kultur och språk som centrala 

beståndsdelar av den ungerska nationen.  En senare paragraf, vilken dessutom inte återfinns i 

inledningen utan i en lagartikel, stämmer i hög utsträckning överens med den etniska 

nationalismens idealtyp: 

“Hungary, guided by the notion of a single Hungarian nation, shall bear responsibility for the fate of 

Hungarians living outside its borders, shall foster the survival and development of their communities, 

shall support their endeavours to preserve their Hungarian identity, and shall promote their 

cooperation with each other and with Hungary.
120

” 

 

Den senare paragrafen fastställer att Ungern är en enad nation som bär ansvar för ungrare som 

lever utanför dess gränser, att Ungern ska hjälpa dessa att bevara sin ungerska identitet och så 

vidare, formuleringar som är särskilt kontroversiella då de sannolikt syftar på de cirka 

500 000 ungrare som bor i dagens Slovakien och Rumänien
121

. Sådana formuleringar hamnar 

nära den etniska nationalismens antagande att staten främst bör vara lojal mot en viss etnisk 

eller kulturell grupp, även utanför statens egentliga jurisdiktion.   

Det finns dock också några stycken som bättre överensstämmer med den medborgerliga 

nationalismens syn på vad som utgör nationen som exempelvis: 

“We promise to preserve the intellectual and spiritual unity of our nation, torn apart by the storms of 

the past century. We consider the nationalities and ethnic groups living in Hungary to be constituent 

parts of the Hungarian nation.
122

” 

“We respect the freedom and culture of other peoples, and shall endeavour to work together with all 

nations of the world.
123

” 

I dessa formuleringar, speciellt den första, så inkluderar man alltså alla nationaliteter och 

etniska grupper som lever i Ungern som delar av den ungerska nationen. Man betonar också 

vikten av respekt för andra folks kulturer och frihet. Samtidigt är inte stödet för andra 

nationaliteter och kulturer lika tydligt och explicit som stödet för den egna kulturen: 

“Hungary shall protect the Hungarian language, whilst respecting the languages of nationalities and 

ethnic groups within its borders, as well as the languages of other nations.
124

” 
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Ungerska är alltså det enda språk som alltså uttryckligen ska skyddas av staten/Ungern medan 

de andra språken endast ska respekteras, vilket också delvis anknyter till den etniska 

nationalismens syn på överordnad lojalitet.  

Det finns alltså ett antal paragrafer och formuleringar som närmar sig idealtypen för etnisk 

nationalism och dess olika dimensioner.  Konstitutionens inledning återanknyter relativt ofta 

till ungrarnas och nationens förflutna, till förfädernas kamp för nationen och för Europa.  

Konstitutionen ålägger också Ungern eller staten att skydda det ungerska språket och att 

främja och stödja ungrarna och deras kommuniteter även utanför statens gränser. Samtidigt så 

finns det även i inledningen en del paragrafer som snarare närmar sig idealtypen för 

medborgliga nationalismen, då andra nationaliteter erkänns som genuina delar av den 

ungerska nationen och respekt för dessa nationaliteter betonas. Dessa är dock relativt få och 

sällan så explicita som de paragraferna som hänvisar till ungrarnas kultur och rättigheter. 

Slutsatsen som kan göras är att starka element av en etnisk nationalism återfinns i 

konstitutionen; staten uttrycker alltså i sitt grundläggande politiska dokument en nationalism 

som ideologiskt anknyter mer till majoritetens kulturella och etniska gemenskap än till några 

universella och medborgerliga koncept.    

3.2 Slovakien 

Slovakerna är etniskt och språkligt närbesläktade med tjeckerna men har historiskt sett varit 

politiskt skilda från de senare då områden bebodda av slovaker ingått i det ungerska 

kungadömet sedan tidig medeltid
125

.   De slovakiska delarna av det ungerska kungadömet var 

både socialt och kulturellt stratifierade; den ungerska aristokratin och den slovakiska 

bondeklassen utgjorde nästan två helt skilda kaster varav den senare helt saknade politiskt 

inflytande
126

. Slovakernas sociala och politiska marginalisering har fått den slovakiska 

nationalismen att utvecklas på ett brokigt sätt. De första ansatserna till att utveckla det 

nationella medvetandet gjordes under sent 1700-tal av främst prästerskapet, vilka fokuserade 

på att utveckla det slovakiska språket litterärt
127

. Dessa patriotiska ansatser hann dock inte 

mogna till en massrörelse innan de avbröts av en aggressiv ”magyarisering” av de slovakiska 

områdena efter kompromissen mellan Habsburgs-dynastin och den ungerska adeln 1867
128

. 

Politiskt hade den moderna slovakiska nationalismen olika mål; en del med den mähriska 

statsmannen och professorn Mazaryk i spetsen hoppades på en gemensam tjeckoslovakisk 
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statsbildning, vissa stödde samma idé men eftersträvade samtidigt långtgående autonomi för 

den slovakiska delen, en del vågade endast hoppas på att erhålla kulturell autonomi inom en 

ungersk statsbildning medan andra rent av närde orealistiska drömmar om en habsburgsk 

monarki utan tyskar och ungrare
129

. Vid Första Världskrigets slut 1918 besannades 

drömmarna som Mazaryks falang närde då en tjeckoslovakisk stat bildades och erkändes 

internationellt
130

. Den nya statsbildningen var dock knappast optimal; många av Österrike-

Ungerns gamla spänningar reproducerades i den nya staten, bland annat för att denna 

dominerades av tjecker
131

. Slovakerna nöjde sig inte med denna lösning; den ”slovakiska 

frågan” präglade således statsbildningen ända fram tills dess förvånansvärt fredliga 

upplösning 1993 då den nuvarande slovakiska staten bildades
132

. Slovakernas historiska 

erfarenheter och sociala förutsättningar gav upphov till en nationalism som generellt hamnar 

nära den typiska österliga nationalismen; i avsaknad av en stark medelklass formulerades den 

slovakiska nationalismen i hög grad av det katolska prästerskapet och innehöll starka 

reaktionära och klerikala inslag, tillsammans med ständiga påminnelser om det förflutna och 

förfädernas mytomspunna statsbildningar
133

.  

Det ideologiskt laddade förordet är i den slovakiska konstitutionen mindre omfattande än i sin 

ungerska motsvarighet.  Trots detta finns det ett par intressanta formuleringar: 

“We, the Slovak nation, bearing in mind the political and cultural heritage of our ancestors and the 

centuries of experience from the struggles for national existence and our own statehood, mindful of the 

spiritual heritage of Cyril and Methodius and the historical legacy of Great Moravia…
134

” 

Man påminner alltså om förfädernas politiska och kulturella arv samt om erfarenheterna från 

århundraden av kamp för den nationella existensen. Konstitutionen refererar till det historiska 

arvet från ”Great Moravia”, eller Stor Mähren på svenska, vilket var ett 800-tals imperium 

som ibland anses vara den första slaviska statsbildningen och som, åtminstone enligt 

slovakiska historiker, hade utpräglade slovakiska karaktärsdrag
135

.  Trots att Stor Mähren 

kollapsade redan efter hundra år på grund av trycket från den magyariska/ungerska invasionen 

och att slovakerna har varit utan en egen stat i nära tusen år så betonar konstitutionen alltså en 
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historisk kontinuitet mellan Stor Mähren och det moderna Slovakien
136

. Denna formulering 

hamnar därför relativt nära den etniska nationalismens syn på nationell gemenskap i och med 

att slovakernas distinkta ursprung och historia anförs som en viktig beståndsdel av nationen.  

Hänvisandet till det andliga arvet från Cyril och Methodius, de helgon som förde den kristna 

tron och det skrivna språket till Stor Mähren
137

, är mer svårtolkat. Det kan eventuellt tolkas 

som en deklaration till stöd för landets andliga tradition och gemenskap utan någon 

nationalistisk avsikt. Samtidigt så är det tveksamt om den kristna symboliken kan separeras 

från nationalismen i det slovakiska fallet då kristendomen, och i synnerhet katolicismen, utgör 

en viktig del i den nationella symboliken och ibland har använts för att urskilja slovakerna 

från exempelvis de ortodoxa serberna och de mer sekulära tjeckerna
138

. På grund av dessa 

omständigheter så skulle eventuellt även denna del av textstycket kunna placeras in under 

etnonationalismens syn på den nationella gemenskapen. 

I den andra halvan av konstitutionens inledning ser formuleringen ut så här: 

“recognizing the natural right of nations to self-determination, together with members of national 

minorities and ethnic groups living on the territory of the Slovak Republic,  

in the interest of lasting peaceful cooperation with other democratic states, seeking the application of 

the democratic form of government,  

guarantees of a free life, development of spiritual culture and economic prosperity, that is, we, the 

citizens of the Slovak Republic, adopt through our representatives  this Constitution
139

” 

Även denna formulering är lite svårtolkad. I sin helhet så deklareras det i inledningen att den 

slovakiska nationen, ”We the Slovak nation”, tillsammans med nationella minoriteter och etniska 

grupper som bor i den slovakiska republikens territorium, strävar efter ett demokratiskt styre, kulturell 

och ekonomisk utveckling och så vidare. Detta skulle eventuellt tolkas som att slovaker som kulturell 

eller etnisk grupp särskiljs från det slovakiska medborgarskapet som ett rättsligt begrepp i 

konstitutionen. Samtidigt så betonas uttryckligen de nationella minoriteternas inkludering i nationens 

strävanden och i den demokratiska processen. Avsikten med formuleringen passar antagligen därför 

bättre in på den medborgerliga nationalismens syn på nationell gemenskap, det vill säga att 

medborgarna och inte den etniska gruppen utgör nationen. 
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Ytterligare en formulering som inte finns i ingressen men som är intressant lyder så här: 

“The Slovak Republic shall support the national consciousness and cultural identity of Slovaks living 

abroad, shall support their institutions established to achieve this goal and their relations with the 

homeland.
140

” 

Enligt denna artikel ska alltså den slovakiska republiken stödja det nationella medvetandet 

och den kulturella identiteten hos de slovaker som lever utomlands. Dessa tankegångar 

anknyter till den etniska nationalismens syn mot vilken den överordande lojaliteten bör ligga, 

då den slovakiska staten uttryckligen har skyldigheter gentemot slovakerna som en nationell 

eller kulturell grupp.   

Sammanfattningsvis så innehåller den slovakiska konstitutionen flera ideologiska element 

som närmar sig idealtypen för den etniska nationalismen. De främsta exemplen på detta är 

hänvisandet till slovakernas forna statsbildningar samt att republiken åläggs att värna om 

slovakernas nationella medvetande och kulturella identitet även när dessa är utanför statens 

gränser. Hänvisningar till det kristna arvet är mer tvetydiga; dessa kan associeras med den 

slovakiska nationalismen men det kan också vara riskabelt att göra den tolkningen. Vissa 

delar av det ideologiskt laddade materialet i konstitutionen ligger närmare den medborgerliga 

nationalismen, dessa delar är dock inte alltid särskilt entydiga. I sin helhet stämmer de 

ideologiskt laddade delarna av konstitutionen därför bättre överens med idealtypen för den 

etniska nationalismen än den än för den medborgerliga.  

3.3 Polen 

När Upplysningen och dess ideal som bäst höll på att spridas från Västeuropa under sent 

1700-tal så hade det polska samväldet hamnat i en nästan total politisk och social stagnation; 

det politiska inflytandet låg helt i händerna på en reaktionär adel vars extraordinära privilegier 

förhindrande utvecklingen av en centraliserad stat och bidrog till att driva städerna och 

medelklassen till närmast chockerande tillstånd av fattigdom
141

. Dessa omständigheter 

resulterade i att den tidstypiska upplysningsnationalismen, trots en del substantiella politiska 

och kulturella landvinningar, inte var förmögen att influera och reformera staten så att den 

kunde möta Rysslands expansion västerut och därmed förhindra Polens undergång
142

. 

Polens delning skulle komma att ha en enorm betydelse den polska nationalismens framtida 

utveckling; även om nationella rörelser med liberala idéer alltjämt fortlevde under hela 

delningsperioden började successivt nya ideologier och rörelser växa fram som allt mer avvek 
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från den medborgerliga nationalismen; under influenser av den tyska romanticismen flyttades 

generellt sett fokus från den territoriella staten och dess medborgare till språket och ”Folket” 

och dess mytomspunna förflutna
143

. Vidare utvecklade den polska nationalismen olika typer 

av illiberala tendenser vilket inkluderade allt från messianism, irredentism och antipatier mot 

andra folk, speciellt mot ryssar, tyskar och judar
144

. Förhållningssättet mot de stora grupper av 

närbesläktade folk som bebodde ”polska områden”, exempelvis litauer och ukrainare, var ofta 

att dessa folk varken hade ett eget nationellt medvetande eller en förmåga att utveckla och 

överleva som oberoende nationalstater; dessa folk skulle således assimileras kulturellt och 

språkligt och bli en del av den polska gemenskapen
145

.  

När den polska staten återupprättades efter fredsfördraget i Versailles 1919 så baserades den 

på både språkliga och etnografiska såväl som geopolitiska principer; grundtanken var att 

Polen skulle domineras av etniska polacker samtidigt som den skulle inkorporera tillräckligt 

stora områden för att kunna hävda sig geopolitiskt
146

. Rent praktiskt var Polens attityd 

gentemot de stora etniska minoriteterna under mellankrigstiden påtagligt auktoritär; staten var 

exempelvis helt i händerna på polacker och reagerade kraftfullt mot minsta uttryck för 

kulturell autonomi eller nationalism hos minoriteterna
147

. Som visats ovan så har den polska 

nationalismen, trots en del liberala inslag, genom de sociala och historiska krafterna överlag 

antagit illiberala och etnonationalistiska uttryck både ideologiskt och i den praktiska politiken. 

Den ideologiskt laddade ingressen i den polska konstitutionen är relativt omfattande och 

innehåller en del intressanta formuleringar; 

“Having regard for the existence and future of our Homeland, Which recovered, in 1989, the 

possibility of a sovereign and democratic determination of its fate, We, the Polish Nation - all citizens 

of the Republic
148

” 

Denna formulering innehåller inga antydningar om nationen är en etnisk eller kulturell 

gemenskap, istället anses den polska nationen bestå av republikens alla medborgare, som 

dessutom har återvunnit sin suveränitet och demokrati. Denna formulering hamnar således 

väldigt nära den medborgerliga nationalismens syn på vad som utgör den nationella 

gemenskapen.      
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Formuleringen följs strax efteråt av en annan;   

“Beholden to our ancestors for their labours, their struggle for independence achieved at great 

sacrifice, for our culture rooted in the Christian heritage of the Nation and in universal human 

values
149

” 

 

Man hänvisar alltså till förfädernas kamp och offer, vilket eventuellt närmar sig den etniska 

nationalismens syn på den nationella gemenskapen, i samma mening som man refererar till 

nationens kristna arv och den polska kulturens rötter i universella mänskliga värden, där det 

sistnämnda tryggt landar i den medborgerliga nationalismens syn på nationell gemenskap. 

Sammantaget har det antagligen inte funnits någon etnonationalistisk intention med 

formuleringen.  

Andlighet och Gud är teman som återkommer även i andra stycken; 

“Both those who believe in God as the source of truth, justice, good and beauty,  

As well as those not sharing such faith but respecting those universal values as arising from other 

sources” 

“Recognizing our responsibility before God or our own consciences” 

Med tanke på de två föregående konstitutionernas förenande av nationell symbolik och kristen 

symbolik kan en kommentar till dessa formuleringar vara relevant även här.  Kristendomens, 

och i synnerhet katolicismens, förhållande till polsk nationalism är komplext och tveeggat. 

Katolicismen har historiskt sett varit en del av polackernas kultur och nationella tradition, den 

har haft förmåga att mobilisera det polska folket långt innan den moderna nationalismen och 

har även i efterkrigstiden varit subtilt sammanflätat med nationalistiska ambitioner; främst då 

i kampen mellan den kommunistiska staten och Kyrkan om folkets lojalitet
150

. Trots dessa 

omständigheter så har katolicismen relativt sällan varit en aktiv komponent i den polska 

nationalismen förutom då yttre krafter har hotat både tron och polskheten, exempelvis under 

Bismarcks anti-katolska och anti-polska Kulturkampf, snarare så har katolicismen ofta varit 

neutral eller till och med emot de nationella aspirationerna
151

. På grund av detta är det ytterst 

riskabelt att tillskriva formuleringar som refererar till Gud, andlighet och det kristna arvet en 

nationalistisk avsikt.  

Ett stycke som också innehåller lite tvetydiga element är följande: 
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”Recalling the best traditions of the First and the Second Republic
152

” 

Enligt den denna formulering ska man erinra den första och den andra republikens bästa 

traditioner, vilket eventuellt skulle kunna tolkas som en uppmaning att hylla nationens 

förflutna på ett för etnonationalismen karaktäristiskt sätt. Den första republiken syftar till det 

polsk-litauiska samväldet, Rzeczpospolita, vilken i praktiken utvecklades i en illiberal och 

reaktionär riktning, även om den paradoxalt nog på det filosofiska planet bar fröna till en 

liberal utveckling av det polska samhället
153

. Den andra republiken syftar till den kortvariga 

republik under mellankrigstiden som i likhet med samväldet gav uttryck för motstridiga 

tendenser; i detta fall en delvis medborgarnationalistisk ideologi blandat med en 

etnonationalistisk praktik
154

.  Vad som menas med de ”bästa traditionerna” från den första 

republiken och andra republiken är därför för vagt med tanke på vad de olika republikerna 

representerade för att formuleringarna med säkerhet ska kunna placeras nära endera av 

idealtyperna.   

En mening som är desto lättare att placera in nära en idealtyp är; 

“Bound in community with our compatriots dispersed throughout the world
155

”  

Det som är intressant med denna formulering är i motsats till den ungerska och slovakiska 

konstitutionen, där staterna åläggs att uppmuntra ungrarnas och slovakernas nationella 

medvetenhet och kulturella identitet i utlandet, så talar man i det polska fallet om att de 

”landsmän” som spridits runt om i världen är bundna i en gemenskap, man gör alltså ingen 

anspelning på den etniska gruppen utan använder vagare uttryck. Denna formulering hamnar 

då närmare den medborgerliga nationalismens syn på identitet och överordnad lojalitet.  

Ytterligare formuleringar som på ett ganska tydligt sätt lutar åt en medborgerlig nationalism 

är: 
 

“Mindful of the bitter experiences of the times when fundamental freedoms and human rights were 

violated in our Homeland, Desiring to guarantee the rights of the citizens for all time
156

” 

 

Dessa formuleringar påminner om att fundamentala friheter och mänskliga rättigheter har 

kränkts i Hemlandet och uttrycker en önskan om att de medborgerliga rättigheterna alltid ska 

respekteras. Återigen så saknas alla anspelningar på majoritetsgruppens specifika etniska eller 
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kulturella tillhörighet, istället så används den neutrala formuleringen ”vårt hemland” i 

sammanband med att liberala tankegods omnämns på ett positivt sätt.  

 

Sammanfattat så innehåller ingressen till den polska konstitutionen starka element av 

medborgerlig nationalism. Några formuleringar som berör majoritetens etniska och kulturella 

gemenskap och antyder att det är gentemot den som både folkets och statens lojalitet borde 

ligga förekommer överhuvudtaget inte. Istället så uttrycker ett flertal formuleringar en 

konceptualisering av nationen som gemenskap för medborgarna. Det refereras till nationens 

historia men inte på ett som är typiskt för den etniska nationalismen, dessa formuleringar kan 

lika gärna anspela liberala element i nationens historia. De stycken som anknyter till andlighet 

och det kristna arvet uttrycks inte heller på ett sådant sätt att de bör sammanblandas med 

nationens eller polackernas nationella identitet, vilket annars skulle kunna vara fallet. De idéer 

som uttrycks i den polska konstitutionen hamnar därför på ett ganska entydigt sätt nära 

idealtypen för medborgerlig nationalism. 
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4 Sammanfattning 

4.1 Återblick 

Denna uppsats har som sin utgångspunkt det historiska perspektivet, först och främst 

formulerat av Hans Kohn, att nationalism från början var en modern ideologi nära förknippat 

liberalismen och Upplysningen i Västeuropa men att den i spridningen österut utvecklade allt 

mer illiberala och etnocentriska drag. Den ursprungliga nationalismen har enligt detta 

perspektiv karaktäriserats som en ideologi där nationen ses som en gemenskap för 

medborgare, en liberal värdegemenskap i teorin oavhängig etnisk eller kulturell tillhörighet. 

Etnonationalismen har på motsatt sätt karaktäriserats som en ideologi där nationen ses som en 

etnisk gemenskap; sammanbunden av objektiva och ofrivilliga förhållanden såsom etnisk 

tillhörighet, kultur och historia.   

Uppsatsens syfte har varit att studera huruvida länder som historiskt sett uppvisat starka 

tendenser till en illiberal och etnisk nationalism ger utrymme för liknande uttryck i sina 

konstitutioner även nu när de inträtt i en liberal era, manifesterat i deras inträde i EU.  De 

länder som har ansetts levat upp till uppsatsens premisser på ett fullgott sätt och vars 

konstitutioner därmed valts ut som analysenheter var Ungern, Slovakien och Polen.  Genom 

en idealtypsanalys har det ideologiska innehållet i konstitutionerna brutits ned och sedan 

klassificerats antingen som närstående en medborglig nationalism eller som närstående en 

etnisk nationalism. Idealtyperna har baserats dels på Kohns historiska perspektiv som har 

utgjort uppsatsens utgångspunkt och dels på annan tidigare forskning, vilken i hög 

utsträckning också utgår ifrån eller är analogt med det historiska perspektivet.  

Analysen visar att det finns förhållandevis många formuleringar som hamnar nära idealtypen 

för den etniska nationalismen i både den slovakiska, men framförallt ungerska, konstitutionen. 

De starkaste exemplen på sådana formuleringar är när staten åläggs att aktivt stödja och 

skydda majoritetens nationella och kulturella identitet även hos de medlemmar som befinner 

sig utomlands. Dessa formuleringar hamnar nära etnonationalismens syn på överordnad 

lojalitet, det vill säga att medborgarnas och statens lojalitet främst bör ligga hos nationens 

kulturella eller etniska majoritet. Andra formuleringar som gör att de ungerska och slovakiska 

konstitutionerna hamnar nära den etniska nationalismen är de stycken som blottlägger ett 

nationsbegrepp där den etniska, kulturella eller historiska gemenskapen utgör grunden; alltså 

ett etnonationalistiskt nationsbegrepp. 
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Det finns också formuleringar i de ungerska och slovakiska konstitutionerna som närmar sig 

idealtypen för den medborgerliga nationalismen men dessa är sällan så framträdande eller 

tydliga som de som närmar sig etnonationalismen. Så är inte fallet med den polska 

konstitutionen vilken i sitt ideologiska innehåll skiljer sig markant mot den ungerska och 

slovakiska.  Här finns ett antal formuleringar som på ett tydligt sätt närmar sig idealtypen för 

den medborgliga nationalismen, speciellt vad gäller den medborgerliga nationalismen syn på 

nationell gemenskap. Den polska konstitutionen fokuserar på värderingar, ofta liberala 

sådana, och använder ord som medborgare eller landsmän frekvent medan formuleringar som 

antyder att den polska nationen i huvudsak en etnisk, historisk eller kulturell gemenskap helt 

saknas. Även de stycken där det refereras till Polens historia är det oklart huruvida dessa är 

tänkta som ett stöd åt idén om Polen som etnisk eller kulturell gemenskap; man refererar 

exempelvis aldrig specifikt till ”polackernas historiska strävanden” eller liknande. 

4.2 Slutsats  

I två av de fall som har analyserats så är de etnonationalistiska inslagen så starka att det är 

motiverat att hävda att det är den typ av nationalism som har kodifierats in i respektive 

konstitutioner. Den typ av nationalismen som historiskt präglat Central -och Östeuropa lever 

således vidare i Ungern och, i mindre utsträckning, Slovakien även nu när dessa länder har 

inträtt i den postkommunistiska, liberala eran. Det historiska perspektivet att nationalismen i 

Central -Östeuropa har starka etniska och illiberala inslag verkar alltså fortfarande vara 

relevant, speciellt då denna typ av nationalism inte bara existerar i flyktiga politiska opinioner 

utan uttrycks i staternas grundläggande politiska dokument.  

Det polska exemplet står i stark kontrast till Ungerns och Slovakiens konstitutioner, här är 

istället inslagen av den medborgliga nationalismen så betydande att man tryggt kan påstå att 

det är den typen av nationalism som har kodifierats in i konstitutionen. I detta fall har den för 

regionen historiskt typiska nationalismen inte överlevt nu när Polen trätt in i den 

postkommunistiska, liberala eran, åtminstone inte vad gäller de grundläggande politiska 

dokumenten.  

Då studiens resultat inte är entydiga utan motstridiga så uppstår givetvis frågan om vilka 

exempel som väger tyngst i ett slutgiltigt omdöme om huruvida det historiska perspektivet 

fortfarande är relevant. På ett sätt så är Polen ett stort, befolkningsrikt och tongivande land i 

Centraleuropa vilket skulle kunna motivera att stor vikt läggs vad resultatet blev i detta fall. Å 

andra sidan så har denna studie endast fokuserat på vad som uttrycks konstitutionerna och inte 
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på vilka ideologiska strömningar som existerar på andra plan i samhället, såsom opinioner, 

partiformationer eller i den praktiska politiken. Det historiska perspektivet kan inte med 

säkerhet anses vara motbevisat i en generell mening i det polska fallet utan endast i en 

konstitutionell bemärkelse. I fallet med Ungern och Slovakien är det traditionella perspektivet 

fortfarande relevant då det till och med understöds av vad som uttrycks i fundamentala 

formella dokument. Dessutom är Ungern och Slovakien två länder som trots skilda sociala 

och politiska förutsättningar uppvisar liknande tendenser, vilket ger deras exempel en stor 

vikt. Om man då skulle generalisera resultaten till Central -och Östeuropa i allmänhet så bör 

slutsatsen bli att den etniska nationalismen på ett relativt tydligt sätt fortfarande gör sig 

påmind även nu när regionen till stor del har trätt in i ett postkommunistiskt liberalt paradigm.  

4.3 Uppslag till vidare studier 

Denna studie har gett upphov till ett antal uppslag till vidare studier. En sådan som anknyter 

direkt till denna uppsats slutsats vore att utreda varför den polska konstitutionen inte har 

inslag av etnonationalism på samma sätt som den ungerska och slovakiska, det vill säga 

förklara varför det traditionella perspektivet inte längre verkar vara lika relevant i det polska 

fallet som i det två andra.  En sådan studie skulle kunna innebära en djupdykning i samtida 

polsk politik; att undersöka vilka ideologier som är förhärskande i det nuvarande Polen och de 

politiska processer, opinioner och fraktioner som genererar dessa ideologier.  

Ytterligare ett uppslag till vidare forskning med utgångspunkt i det historiska perspektivet, 

och kanske med konstitutioner som måttstock, vore utreda nationalismen utanför Europa; att 

undersöka huruvida nationalismen är en central ideologi i andra världsdelar och i så fall 

vilken typ av nationalism som är dominerande.  

Slutligen så skulle ett intressant forskningsupplägg vara, med anledning av det andliga eller 

religiösa inslaget som har återfunnits i konstitutionerna, att utforska hur nationalism och 

religion samspelar ideologiskt och praktiskt, antingen rent generellt, specifikt i Central -och 

Östeuropa eller på andra platser.  
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