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Tema Ryssland
Sociologisk Forskning har i detta nummer samlat ett antal artiklar som 
behandlar olika aspekter av den samhällsomvandling som inleddes med 
”perestrojkan” och som fullföljdes genom Sovjetunionens upplösning och eta
blerandet av ett nytt politiskt system över hela östra Europa. Fyra av de sex 
artiklarna behandlar Ryssland, en Ukraina och en hela Östeuropa. Samtidigt 
publiceras för första gången ett brev från Andreij Sacharov med flera, vari 
man redan år 1970 varnade för Sovjeunionens stagnation och blivande under
gång. Det ger ett belysande inifrån-perspektiv på de processer som orsakade 
systemets sam m anbrott. Två bokrecensioner ingår även, en behandlar 
”Kommunismens svarta bok” och en Jeltsin-eran i rysk politik.

En utgångspunkt för detta nummer har varit att fokusera de omfattande 
och negativa hälsomässiga konsekvenserna av den nya sociala ordningen i 
Öst. I Ryssland, liksom i hela f d Sovjetunionen, syns dessa extremt tydligt. 
Tre av artiklarna behandlar således direkt dessa hälsomässiga konsekvenser, 
från generell dödlighet och hjärtdödlighet (Sparén och Vågerö), över själv- 
skattad hälsa och hälsorelaterade beteenden (Carlson), till självmordsförän- 
dringar (Mäkinen). Övriga tre artiklar behandlar förhållanden vilka i debat
ten framhållits som centrala för att förklara folkhälsokrisen, såsom massfat- 
tigdomen (Fiansen) och den föregivna frånvaron av civilt samhälle (Aberg). En 
artikel (Reitan) tar upp Gorbachovs antialkoholkampanj och dess omstridda 
konsekvenser, där hälsoforskare och andra forskare gör helt motsatta bedöm
ningar.

I debatten om konsekvenserna av den s.k transitionen har man framför
allt betonat andra aspekter än de hälsomässiga. Anders Åslund, en av rådgi
varna till den nya ryska regeringen under Jeltsin, och senare rådgivare åt den 
ukrainska regeringen, skrev i en uppmärksammad artikel (1996) att den ryska 
transitionen till marknadsekonomi hade lyckats, men varit ”socialt kostsam ”. 
Denna eufemism är troligen typisk för det sätt på vilket man hittills betraktat 
de mycket stora sociala kostnader som de östeuropeiska folkhälsokriserna gett 
upphov till. De har utgjort en blind fläck i vårt synfält.

Blindheten har inte så mycket att göra med ett medvetet förnekande, 
som med det faktum att få akademiska discipliner hade förstått den numera 
uppenbara sanningen att sociala förändringar och folkhälsoförändringar hän
ger intimt samman. Sociala kostnader, i form av ökad dödlighet i hjärtsjuk-
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Tema Ryssland

dom, olycksfall eller infektionssjukdomar, tenderar ofta att ses som liggande 
utanför det område som regeringar, eller dess rådgivare, kan ställas till svars 
för. Få experter, om ens någon, förutsåg heller det mycket snabba fall i livs
längd som kom att äga rum, framförallt i f d Sovjet och i synnerhet i Ryssland. 
Att frågan inte stått på den gängse akademiska dagordningen hos ekonomer 
och samhällsvetare visar sig på många sätt. I sociologen Manuel Castells stora 
text (1998), vari även Sovjetsystemets fall behandlas utförligt, saknas den. 
Icke desto mindre är just de hälsomässiga förändringarna ett av de främsta 
bevisen för att etableringen av den nya sociala och ekonomiska ordningen 
kom att få ett oväntat högt pris.

En genomgång av vad fyra engelskspråkiga sociologiska tidskrifter, näm 
ligen Acta Sociologica, European Sociological Review, European Journal of 
Sociology och American Journal of Sociology, under 90-talet skrivit om den 
östeuropeiska omvandlingen visar att ingen artikel behandlar folkhälsotemat. 
Sociologisk Forskning liksom Acta Sociologica har överhuvudtaget, under 
hela 90-talet, varit ytterst förtegna om den pågående stora samhällsomda- 
ningen i östra Europa: Ryszard Szulkins analys av presidentvalet i Polen 
(1991), Per Månsons artikel om Sovjets fall (1994), båda i Sociologisk 
Forskning, samt Karl-Ulrich Mayers artikel om yrkesmobilitet i östra 
Tyskland (1999) i Acta, utgör de få undantag där denna omvandling stått i 
förgrunden. Vi ser det därför som väl motiverat att göra ett temanummer om 
Rysslands omvandling, liksom att fokusera på dennas hälsokonsekvenser.

N är frågan om folkhälsoförändringar i Östeuropa behandlats i den all
m änna debatten har det gärna varit med tonvikt på infektionsjukdomar, med 
övertoner av att dessa utgör ett hot mot Väst. Det gäller t ex den i Sverige ofta 
citerade amerikanske demografen M urray Feshbachs många artiklar, vilka 
med förkärlek publicerats i dagstidningar och inflytelserika månadstidskrifter, 
dock ej vetenskapliga sådana. Feshbach hävdade 1999 att spridningen av 
tuberkulos i Ryssland, under år 2000 skulle skörda fler dödsoffer än hjärt
sjukdom och cancer tillsammans, och därigenom kraftigt decimera den ryska 
befolkningen . Trots att förekomsten av sk multiresistent tuberkulos har ökat 
har dödligheten i tuberkulos i själva verket minskat efter 1996 (Goskomstat 
1999). Antalet dödsfall i tuberkulos utgör en bråkdel av antalet döda i cancer 
och hjärtsjukdom. I januari 2000 hävdade samme Feshbach att var tionde ryss 
(nära 15 miljoner individer) skulle kunna vara HIV-smittad år 2005. 
Sammantaget kunde enligt Feshbach den ryska befolkningen förväntas minska
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från nuvarande 148 till 80 miljoner inom en femtioårsperiod. Denna till veten
skap förklädda gissning om den kommande halveringen av den ryska befolk
ningen har bl a anammats och spritts av Stefan Hedlund, professor i öststats- 
forskning vid Uppsala Universitet, liksom tyvärr av svenska UD i olika sam
manhang.

Den svenska debatten om ryska folkhälsoproblem har också dominerats 
av starkt överdrivna farhågor om hot mot Sverige, med tyngdpunkt på multi- 
resistent tuberkulos, HIV-spridning eller sexuellt överförda sjukdomar i all
mänhet. Alla dessa hot finns i verkligheten, givetvis främst mot Rysslands egen 
befolkning, (Atlani m fl, 2000), men de utgör ingen karaktäristik av Rysslands 
verkliga folkhälsoproblem. Hjärtsjukdomar, trafikolyckor och självmord är 
var för sig ett större problem, åtminstone m ätt i antalet dödsfall. Under sena
re delen av 90-talet tycks dessutom den negativa hälsoutvecklingen ha vänt 
och den förväntade livslängden ha ökat. Ryska män förväntas således leva 
nära fyra år längre och ryska kvinnor drygt två år längre år 1998 än bottenå
ret 1994. Om folkhälsoutvecklingen hänger nära samman med den sociala 
utvecklingen, vilket hävdats ovan, måste detta tas som ett indicium på att en 
anpassningsprocess till den nya sociala ordningen trots allt ägt rum.

De motstridiga uppfattningarna om vad som egentligen hänt illustrerar 
kanske hur svårt det är att förstå hur en stor social omvälvning återverkar på 
alla de mikroprocesser, som leder fram till förändrad fertilitet och mortalitet; 
liksom hur farligt det kan vara att okritiskt använda gamla intellektuella verk
tyg på nya problem. Västeuropeiska och amerikanska föreställningar om Öst 
tycks just utgå från att Öst egentligen borde vara som vi. Själva begreppet 
”transition” indikerar att man går från det gamla systemet till ett känt nytt 
system, nämligen till vårt. Per M ånson (1999) skrev i polemik mot denna upp
fattning följande om Rysslands framtid:

Det är i förhållandet mellan befolkningens sociala och ekonomiska liv, deras politiska 
deltagande, regionernas utveckling och relationer till Moskva och maktspelet i Kreml 
(i vid mening) som jag tror att nyckeln till Rysslands framtid ligger. Eller bättre utryckt: 
Vilka allianser som bildas, inte bara horisontellt utan också vertikalt, d v s  hur makten 
över landet och makten i landet utformas mot bakgrund av befolkningens politiska del
tagande. Ryssland är ingen demokrati i västerländsk mening. Ryssland är inte heller en 
diktatur i vedertagen mening. Det finns många försök att begreppsliggöra landets poli
tiska system som t ex ”oligarki” eller”maffiavälde”, men Shevtsovas uttryck om Jeltsin 
som en ”vald monark” tillhör nog de mera träffande...
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Detta är ett enormt framsteg i förhållande till Rysslands hela historia. Trots den 
urusla situationen, trots allt mindre framtidstro, trots att de vanliga människorna ser 
de nyrikas hela vulgära glans, har ryssarna inte lockats att återupprätta Sovjetunionen 
eller att kasta sig i armarna på de värsta demagogerna. Utifrån min synpunkt har det 
ryska folket visat sig moget för att utveckla det som kallas demokrati. Problemet är 
bara att den ryska politiska kulturen fortfarande så domineras av intriger, spel bakom 
kulisserna och en kamp om eget eller sin grupps inflytande för egen vinning.

Det system som håller på att utvecklas (eller har utvecklats sedan mitten av 
1980-talet) liknar inte och kommer inte att likna något av de system som utvecklats i 
andra länder...

Om M ånson har rätt i det senare påståendet borde detta uppfordra till särskilt 
intresse och analys av utvecklingen i Ryssland, särskilt bland samhällsvetare. 
Vi hoppas att Sociologisk Forskning bidrar till ett sådant intresse, liksom till 
en mer nyanserad bild av Ryssland, bland annat till insikten att dess folkhäl- 
sokris är en av de mest negativa konsekvenserna av den nya sociala ordning
en. Att öka förståelsen av vad som är specifikt och annorlunda i det nya soci
ala systemet syns också angeläget, framförallt för att förhindra att vi blir fång
ar i stereotypa föreställningar, som häm tar sin näring från den tidigare m ot
satsställningen mellan Öst och Väst, vilken i dag trots allt förändrats i grun
den.
för Sociologisk Forsknings redaktion/Denny Vågerö 
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Brevet i arkivet

År 1990, efter kommunismens sammanbrott i Östeuropa, men innan dess 
sammanbrott i Sovjetunionen, publicerade det sovjetiska kommunistpartiets 
centralkommittés tidskrift för historiskt arkivmaterial det brev som här åter
ges i sin helhet i Sociologisk Forskning. Det var en omvändning under galgen. 
Andreij Sacharov, Valentin Turtjin och Roy Medvedev formulerade sina var
ningsord den 19 mars 1970. De pläderade för reformer av samma innehåll 
som ”Glasnost” och ”Perestrojka”, men 15 år innan Gorbachovs m akttillträ
de. De varnade att Sovjetunionen stagnerade och alltmer halkade efter Väst. 
Termen ”stagnation” (zastoij), som sedan blivit ett begrepp för perioden efter 
1970, myntades här för första gången. I brevet varnade man för ”katastrofa
la följder” såvitt man inte demokratiserade landet. Om några år kan det vara 
för sent skrev man, profetiskt. Brevet ignorerades totalt av dåtidens ledarskap, 
men dess 14 krav kom ändå att stå högt på den politiska dagordningen under 
Gorbachov-eran (Archie Brown: The Gorbachev Factor, OUP, 1997:8). Turtjin 
skrev efter Sacharovs död att det var brevets krav som var den verkliga inled
ningen till Glasnost (i ”Andreij Sacharov. Facets of a Life, Edition Frontiéres, 
1991: 639).

Tjugo år efter det att brevet skrivits publicerades det tillsammans med en 
upplysning från tidskriftens redaktion att det legat begravt i centralkommit
téns arkiv under hela mellantiden (se rutan nedan). Som addendum till brevet 
publicerades en not från Andreij Sacharov och Roy Medvedev, som förklara
de att de versioner som cirkulerat underjordiskt inte var korrekta återgivning
ar av deras brev (se nedan, sid 21). I historikern Archie Brown’s biografi om 
Gorbachov framkommer att någon engelsk version ej publicerats. Den sven
ska översättningen är gjord av Malin Lundén, direkt från det ryska originalet. 
/  Sociologisk Forsknings redaktion
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”Utan en genomgripande demokra
tisering kommer vårt samhälle inte 
att kunna lösa sina problem”
Brev till det sovjetiska kommunistpartiets centralkommitté i mars 1970

AV ANDREIJ D. SACHAROV, V.F. TURTJIN OCH ROY A. MEDVEDEV

Till generalsekreteraren för kommunistpartiets centralkommitté, kam rat L.I. 
Brezjnev, till ordföranden för SSSR:s ministerråd, kam rat A.N. Kosygin, till 
ordföranden för SSSR:s högsta sovjets presidium, kam rat N.V. Podgornyj

Högt ärade Leonid Ilitj! Högt ärade Aleksej Nikolajevitj! Högt ärade Nikolaj 
Viktorovitj!
Vi vänder oss till Er i en fråga av stor betydelse.
Vårt land har uppnått mycket inom den industriella utvecklingen, inom 
utbildning och kultur. Levnadsförhållandena för de arbetande har storligen 
förbättrats, och nya socialistiska relationer mellan människor har skapats. 
Dessa framsteg har en internationell och historisk betydelse. De har påverkat 
skeendena i världen i hög grad och lagt en stabil grund för fortsatta fram
gångar för kommunismens sak. Men vi kan också se allvarliga svårigheter och 
brister.

I detta brev diskuteras och utvecklas en ståndpunkt, som man kortfattat

Brevet publicerades först 1990 i Bulletin för Centralkommittén i Sovjetunionens 
kommunistiska parti (Izvestija TsK KPSS), 11:150 - 159, med följande ingress:
Det nedan publicerade brevet från A.D. Sacharov, V.F. Turtjin och R.A. Medvedev, förvaras i kom

munistpartiets centralkommittés arkiv. Det skickades av A.D. Sacharov till L.I. Brezjnev den 19 

mars 1970 och det kom samma dag till kommunistpartiets centralkommitté. I början av påföljande 

månad skickades brevet på order av chefen för den allmänna avdelningen, K.U. Tjernenko, till polit

byrån för kommunistpartiets centralkommitté för kännedom. L.I. Brezjnev, G.I. Voronov, A.P. 

Kirilenko, A.N. Kosygin, K.T. Mazurov, H.V. Podgornyj och A.N. Sjelepin tog del av innehållet i 

brevet. Trots detta lämnades det utan påföljder: den ”breda och öppna diskussion om synnerligen 

viktiga problem” som författarna till brevet manade till, förverkligades inte då.
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Sacharov, Turtjin & M ed ved ev

kan formulera i följande teser:
1. För närvarande finns ett trängande behov av att genomföra en rad åtgärder, 

som syftar till en fortsatt demokratisering av landets samhälle. Detta behov 
kommer sig av ett starkt samband mellan våra problem inom teknisk-eko
nomiska framsteg, vetenskapliga ledarskapsmetoder, och frågor om infor
mationsfrihet, öppenhet och konkurrens. Behovet kommer sig även av 
andra inrikespolitiska och vissa utrikespolitiska problem.

2. Demokratiseringen bör leda till bevarandet och stärkandet av den sovjetis
ka socialistiska uppbyggnaden, den socialistiska ekonomiska strukturen, 
våra sociala och kulturella framgångar och den socialistiska ideologin.

3. Demokratiseringen, som skall ledas av SUKP i samarbete med alla sam
hällsskikt, skall bevara och stärka partiets ledande roll på de ekonomiska, 
politiska och kulturella planen i samhället.

4. Demokratiseringen bör ske stegvis för att undvika eventuella komplikatio
ner och sammanbrott. Samtidigt måste den vara djupgående, genomföras 
konsekvent och vara förankrad i ett noggrant utarbetat program. Utan en 
omfattande demokratisering kan vårt samhälle inte lösa sina problem och 
kommer inte att kunna utvecklas som det ska.

Det finns anledning att tro att de åsikter som förelagts i dessa teser i en eller 
annan utsträckning delas av en betydande del av arbetarklassen. De återspe
glas i ögonen hos studerande och arbetande ungdomar och i många diskussio
ner i intima kretsar. Vi anser det emellertid ändamålsenligt att lägga fram teser
na i en sammanhängande skriftlig form för att det skall leda till en bred och 
öppen diskussion av dessa mycket viktiga problem. Vi strävar efter ett positivt 
och konstruktivt angreppssätt, som kan accepteras av partiets och statens led
ning, och vi strävar efter att förklara missförstånd och ogrundad rädsla.

*  *  *

Under loppet av det senaste årtiondet har man i folkhushållningen i vårt land 
kunnat upptäcka oroande tecken på missämja och stagnation. Dessutom går 
dessa svårigheter tillbaka till en tidigare period och ligger på ett djupare plan. 
Nationalinkomstens tillväxttakt minskar obönhörligen. Klyftan blir allt stör
re mellan den ökning av produktionskapaciteten som är nödvändig för en nor
mal utveckling och den reella ökningen. Det har gjorts många misstag i 
bedömningen av politiken för teknik och ekonomi inom industrin och jord
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bruket, och behandlingen av akuta frågor har förhalats på ett oacceptabelt 
sätt. Defekter i systemen för planering, beräkning och belöning leder ofta till 
motsägelser mellan lokala intressen och myndigheters intressen å ena sidan 
och befolkningens och statens å den andra sidan. Som ett resultat av detta gör 
utvecklingsreserven inom industrin inte de framsteg den borde, och framste
gen inom tekniken går m ärkbart långsammare. Av samma anledningar för
störs landets naturtillgångar på ett okontrollerat sätt och helt ostraffat: skogar 
kalhuggs, vattenkällor förorenas, man övergödslar värdefulla jordbruksom rå
den, det förekommer erosion och försaltning av jord osv. Den kroniskt svåra 
situationen inom jordbruket och särskilt inom djuruppfödningen, är allmänt 
känd. Befolkningens realinkomster har under de senaste åren nästan inte ökat, 
livsmedel, sjukvård och vardagliga tjänster har förbättras mycket långsamt 
och olika territoriellt sett. Antalet bristvaror ökar. Det finns vissa tydliga teck
en på inflation. Särskilt oroande inför framtiden är den stagnerande utveck
lingen inom utbildningen, och våra kostnader för utbildning är de facto två 
gånger lägre än i USA, och växer långsammare. Alkoholismen ökar tragiskt i 
omfattning och narkomanin börjar göra sig påmind. I många områden i lan
det ökar brottsligheten systematiskt. På en rad ställen ökar symptomen på 
korruption. I vetenskapliga och tekniska organisationer stärks byråkratise- 
ringen, myndighetsbundenheten, initiativlösheten och det formella förhåll
ningssättet till arbetsuppgifterna.

En avgörande sammanfattande faktor för att jämföra ekonomiska sys
tem, är som bekant arbetsproduktiviteten. Och detta är det värsta av allt. 
Arbetsproduktiviteten förblir hos oss många gånger lägre, än hos de mest 
framträdande kapitalistiska länderna, och dess tillväxt har kraftigt avtagit.

Denna situation förefaller särskilt svår, om man jämför den med situa
tionen i de ledande kapitalistiska länderna, och särskilt med USA. Genom att 
införa element av statlig reglering och planering, har dessa länder gjort sig av 
med de nedbrytande kriser, som tidigare plågat den kapitalistiska världen. En 
bred tillämpning av automatik i produktion och databehandlingsteknik möj
liggör en snabb produktionstillväxt, vilket i sin tur delvis bidrar till att över
vinna sociala problem och motsägelser (till exempel genom utbetalning av 
arbetslöshetsersättning, förkortning av arbetsdagen o dyl.). N är man jämför 
vår ekonomi med USA:s ser vi att den ligger efter inte bara kvantitativt, utan 
även -  vilket är det sorgligaste -  kvalitativt. Ju nyare och mer revolutioneran
de någon aspekt av ekonomin är, desto större klyfta mellan oss och USA. Vi
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ligger före USA i kolutvinning, men ligger efter i oljeutvinning, ligger mycket 
efter i gasutvinning, hopplöst efter i kemi och oändligt mycket efter i databe- 
handlingsteknik. Det senare är särskilt betydelsefullt, eftersom just tillämp
ning av elektrisk databehandlingsapparatur i produktionen är ett fenomen av 
avgörande betydelse, som radikalt ändrar karaktären på produktionssyste
mets och hela kulturen. Detta fenomen har helt adekvat fått benämningen 
”den andra industriella revolutionen” . Vår park av databehandlingsapparater 
[i fortsättningen: datorer, ö.a.] är hundratals gånger mindre än i USA, och vad 
gäller användningen av datorer inom produktionen, så är skillnaden så stor, 
att det t o m är omöjligt att mäta den. Vi lever helt enkelt i en annan epok.

Läget för nya uppfinningar inom vetenskap och teknik är inte bättre. 
Och här syns inte heller något tecken på att vår roll skulle växa. Snarare tvär
tom. I slutet av femtiotalet var vårt land det främsta i världen; vi hade skick
at upp en sputnik och en människa i rymden. I slutet av sextiotalet förlorade 
vi försprånget, och de första människorna som gick på månen var amerikaner. 
Detta faktum är ett av de yttre tecknen på den betydande och växande skill
naden mellan oss och de ledande västländerna inom vetenskap och teknik.

Under tjugo- och trettiotalen gick den kapitalistiska världen igenom en 
period av kriser och depressioner. Under den tiden skapade vi industrin genom 
att vi använde oss av den ökande energitillgången i landet, av den nyfödda 
revolutionen och genom att vi drev utvecklingen i ett tidigare ej skådat tempo. 
Då lanserades en slogan: Hinna ikapp och förbi Amerika. Och vi hann verk
ligen ikapp [Amerika] under loppet av några årtionden. Sedan förändrades 
situationen. Den andra industriella revolutionen tog sin början, och nu, i bör
jan av sjuttiotalet, ser vi att vi ändock inte lyckades hinna ikapp Amerika; vi 
ligger alltmer efter.

H ur kommer det sig? Varför blev det inte vi som gav startskottet till den 
andra industriella revolutionen och varför är vi dessutom oförmögna att gå in 
i den här revolutionen på samma nivå som de främsta kapitalistiska länderna? 
Inte är det väl så att den socialistiska uppbyggnaden ger sämre möjligheter än 
den kapitalistiska till att utveckla produktionen, och att i kampen mellan 
kapitalismen och socialismen kommer kapitalismen att segra?

Naturligtvis inte! Orsaken till våra svårigheter ligger inte i den socialis
tiska uppbyggnaden, utan tvärtom i dess säregenskaper, i våra livsvillkor, vilka 
går stick i stäv med socialismen och är dess fiender. Denna orsak är antide
mokratiska traditioner och normer i samhället, vilkas grund lades under stal-
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inperioden och som vi ännu inte gjort oss av med. Yttre ekonomiskt tvång, 
begränsningar i informationsutbytet, begränsningar i den intellektuella frihe
ten och andra yttringar av antidemokratiska förvrängningar av socialismen 
som vi hade under Stalin, allt detta har man hos oss betraktat som kostnader 
för industrialiseringsprocessen. Det anses att de inte haft någon allvarlig 
inverkan på landets ekonomi, även om de haft mycket svåra följder både inom 
politik och försvar, för ödet för omfattande delar av befolkningen och för hela 
nationaliteter. Vi lämnar frågan om hur pass berättigat detta förhållningssätt 
är för den tidiga utvecklingen av den socialistiska produktionen -  temponed- 
sättningen i den industriella utvecklingen under åren före krigen talar snarare 
för motsatsen. Men det föreligger inga tvivel om att detta blev en avgörande 
faktor i och med början av den andra industriella revolutionen, att det blev 
den stora bromsen för produktionsutvecklingen i landet. Till följd av den 
ökade omfattningen och komplikationerna inom de ekonomiska systemen 
synliggjordes i första hand problemen med ledningen och organisationen. 
Dessa problem kan inte lösas av en person eller flera, som har makten och ”vet 
allt” . De kräver ett aktivt deltagande från miljoner människor på alla nivåer i 
det ekonomiska systemet. De kräver ett brett informations- och idéutbyte. 
Häri ligger skillnaden i den moderna ekonomin i jämförelse med ekonomin i 
t ex länderna i det antika Östern.

På vägen mot informations- och idéutbyte stöter vi dock på oövervin- 
nerliga svårigheter i vårt land. Riktig information om våra brister och negati
va sidor hemligstämplas på grundval av att den kan ”användas som fientlig 
propaganda” . Informationsutbyte med andra länder begränsas p g a  rädsla för 
”att fientlig ideologi skall tränga igenom”. Teoretiska tillkännagivanden och 
praktiska förslag, som för någon kan tyckas alltför vågade, kapas av vid roten 
utan någon som helst diskussion av rädsla för att dessa kan ”undergräva grun
den” . Vi står inför en uppenbar misstro till konstruktiva tankar och kritiska, 
aktiva personligheter. I denna situation skapas inte förutsättningar att klättra 
uppåt på karriärsstegen för dem som skiljer sig från mängden genom sin 
yrkesskicklighet och principfasthet, utan för dem som i ord framhäver sin tro 
het till partiet och i handling sin trohet till egna begränsade personliga intres
sen, eller för dem som passivt deltar.

Begränsningen av informationsfriheten leder inte bara till att kontrollen 
av ledarna försvåras och att folkets initiativ undergrävs, utan även till att 
ledarna på mellannivå är berövade både rättigheter och information och för-

so c io lo g isk  forskn ing 1 /2 0 0 0  13



Sacharov, Turtjin & M ed ved ev

vandlas till passiva tjänstemän utan beslutsrätt. Ledare av högre rang får en 
alltför otillräcklig och tillrättalagd information och även de är berövade möj
ligheten att till fullo utnyttja sin makt.

Produktionsreformen 1965 var i högsta grad en nyttig och viktig början, 
som kom till för att lösa viktiga problem inom ekonomin. Vi är emellertid 
övertygade om att det inte räcker med bara ett ekonomiskt initiativ för att den 
helt ska kunna fylla sin funktion. Dessutom kan dessa ekonomiska åtgärder 
inte helt genomföras utan reformer inom områdena ledning, information och 
öppenhet.

Detsamma gäller även sådana löftesrika initiativ, som att starta företag 
-  sammansatta produktionskollektiv med en hög grad av självständighet i frå
gor som gäller produktion, finansiering och personal.

Vilket konkret ekonomiskt problem vi än tar, skulle vi mycket snabbt 
komma till slutsatsen, att en vetenskaplig förklaring är nödvändig till sådana 
allmängiltiga, principiella socialistiska problem, som former för ett feedback- 
system till ledningen, prisbildning vid avsaknad av en fri marknad, allmänna 
principer för planering mm, för att uppnå en tillfredsställande lösning. Just nu 
talas det mycket hos oss om nödvändigheten av ett vetenskapligt förhållnings
sätt till frågor som rör organisation och ledarskap. Det är naturligtvis riktigt. 
Endast ett vetenskapligt förhållningssätt till dessa problem tillåter oss att över
vinna hinder, och att förverkliga de möjligheter att styra ekonomin med hjälp 
av den teknisk-ekonomiska framgång, som avsaknaden av kapitalistisk egen
dom har bringat. Men ett vetenskapligt förhållningssätt kräver fullständig 
information, fördomsfri tankegång och skapandefrihet. Så länge man inte lagt 
grunden till dessa villkor (och då inte bara för enskilda personer, utan för den 
breda massan), kommer pratet om en vetenskaplig ledning förbli tomt prat.

M an kan jämföra vår ekonomi med ett fordon, som passerar en rad 
korsningar. Så länge det var lite trafik, kunde trafikpolisen utan problem han
tera situationen, och trafiken flöt normalt. Men trafiken ökar hela tiden, och 
plötsligt blir det trafikstockning. Vad gör han i en sådan situation? M an kan 
bötfälla förarna och byta trafikpolis, men det förändrar inte situationen. Den 
enda utvägen är att vidga gatukorsningarna. De problem som hindrar utveck
lingen i vår ekonomi ligger i den samhällspolitiska sfären, och alla åtgärder 
som inte avlägsnar dessa hinder är dömda till ineffektivitet.

Överlevarna från stalinperioden har ett negativt inflytande på ekonomin, 
och inte bara direkt genom att de inte intar ha en vetenskaplig attityd till pro
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blem som rör organisation och ledning, utan även indirekt genom att deras 
inflytande leder till en minskning av arbetskapacitet bland representanter för 
samtliga yrken. Och vad gäller den andra industriella revolutionen, blir just 
skapande arbete allt viktigare för produktionen.

I detta sammanhang är det omöjligt att inte säga något om problemen i 
förhållandet mellan staten och intelligentian. Informations- och skapandefri- 
het är nödvändiga för intelligentian p g a naturen av dess verksamhet, dess 
sociala funktion. Intelligentians strävande efter att utvidga denna frihet är 
både laglig och naturlig. Men just staten hindrar detta strävande genom alla 
möjliga begränsningar, administrativt tryck, friställning från anställning och 
till och med rättsliga processer. Detta skapar en brytning, en ömsesidig miss
tro och djupgående, ömsesidiga missförstånd, vilka försvårar ett fruktbart 
samarbete mellan de parti-statliga skikten och intelligentian, det vill säga själ
va de aktiva och de för samhället mest betydelsefulla skikten. I dagens moder
na industriella samhälle, när intelligentians roll oupphörligen växer sig större, 
kan man inte kalla denna brytning för något annat än självdestruktiv.

Den övervägande delen av intelligentian och ungdomen förstår nödvän
digheten av en demokratisering. Den förstår även nödvändigheten av försik
tighet och gradvishet i detta, men de kan inte förstå och rättfärdiga handling
ar av uppenbart antidemokratisk karaktär. Sannerligen, hur kan man rättfär
diga innehållet i fängelser, läger, mentalsjukhus, bestående av individer, även 
om de är oppositionella, men vilkas opposition ligger inom ramen för lagens 
råmärken, inom sfären för idéer och övertygelser? I en rad fall handlar det ju 
inte alls om någon opposition, utan helt enkelt en strävan efter att informera, 
efter vågade och obundna diskussioner om frågor som är viktiga för samhäl
let! Det är otillåtet att fängsla författare för deras verk. M an kan inte förstå 
och rättfärdiga sådana klumpiga och synnerligen skadliga åtgärder, som att 
utesluta den allra största och populäraste sovjetiske författaren ur författar
förbundet, han som är patriotisk och human i allt han gör. M an kan heller inte 
förstå åtgärder som att ödelägga redaktionen för ”Nya Världen” [Novij Mir, 
ö.a.] efter att den hade samlat de mest progressiva krafterna i marxist-leninis
tisk socialistisk riktning!

Det är nödvändigt att säga ytterligare något om de ideologiska proble
men.

Demokratiseringen med dess fullständiga information och konkurrens 
måste efter att ha förintat den byråkratiska, rituella, dogmatiska, officiellt
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hycklande och dumma stil, vilken nu tar så mycket plats, bringa den nödvän
diga dynamiken och skapandekraften tillbaka till vårt ideologiska liv (till sam
hällsvetenskaperna, konsten, propagandan).

Kursen mot demokratisering kommer att minska klyftan mellan den 
parti-statliga apparaten och intelligentian. Ömsesidig oförståelse kommer att 
ge vika för ett tätt samarbete. Kursen mot demokratisering kommer att fram
kalla en ström av entusiasm, vilken kan jämföras med entusiasmen under tju
gotalet. De bästa intellektuella krafterna kommer att mobiliseras för att lösa 
problemen inom industri och samhälle.

Att genomföra en demokratisering är ingen enkel process. Dess normala 
förlopp kommer att hotas av individualistiska, antisocialistiska krafter å ena 
sidan, och å andra sidan av förespråkare för den ”starka m akten”, demagoger 
av fascisttyp, vilka i egna syften kan försöka utnyttja landets ekonomiska svå
righeter, intelligentians och statsapparatens ömsesidiga misstro och missför
stånd samt existensen i vissa samhällsskikt av borgerliga och nationalistiska 
strömningar. Men vi måste erkänna att det inte finns någon annan utväg för 
vårt land och att vi måste lösa den här svåra uppgiften. Att införa en demo
kratisering på högsta ledningens initiativ och under deras kontroll skulle tillå
ta processen att äga rum planenligt under det att man ser till att alla kretsar 
inom parti- och statsapparaten hinner anpassa sig till det nya arbetssättet, vil
ket skiljer sig från den gamla genom en större offentlighet och öppenhet och 
ett bredare resonemang kring alla problem. Det råder inga tvivel om att majo
riteten av de anställda inom apparaten -  människor, som uppfostrats i ett 
m odernt högutvecklat land -  kommer att kunna gå över till denna arbetsstil 
och mycket snart kunna känna dess fördelar. Ett litet bortfall av människor, 
oförmögna att anpassa sig, kommer bara att stärka saken.

Vi föreslår följande ungefärliga åtgärdsprogram, som man skulle kunna 
genomföra under loppet av tre-fyra år:
1. En förklaring till de högre parti- och regeringsorganen om nödvändigheten 

av en ytterligare demokratisering, om tempo och metoder för dess genom 
förande. Publicera en mängd artiklar, som diskuterar demokratiseringens 
problem i pressen. En gradvis ökning av tillgängligheten av sådant materi
al ända tills alla begränsningar helt tagits bort.

2. En begränsad spridning (genom parti- och sovjetorgan, företag, inrättning
ar) av information om situationen i landet och om det teoretiska arbetet 
med de samhällsproblem, vilka det än så länge inte är någon mening med
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att diskutera på det breda planet.
3. En bred organisation av komplexa produktionsorganisationer (”firm or” ) 

med en hög självständighetsgrad i frågor som rör produktionsplanering, 
teknologisk process, försäljning och leveranser, i finans- och personalfrågor, 
samt en utvidgning av dessa rättigheter till att omfatta även mindre pro
duktionsenheter. En vetenskaplig definiering av den statliga regleringen 
efter noggranna efterforskningar i dess former och omfattning.

4. Upphöra att tysta utländska radiosändningar. Fri försäljning av utländska 
böcker och tidskrifter. Vårt land ska ingå i det internationella systemet för 
upphovsrättigheter. M an bör stegvis ömsesidigt öka och införa lättnader för 
( under loppet av tre-fyra år) utländsk turism, underlätta brevväxling med 
utlandet, och införa andra åtgärder för att utvidga kontakter med utlandet, 
men främja en snabbare utveckling för länder inom COM ECON.

5. Inrätta ett institut för allmän opinionsmätning. Först en begränsad, sedan 
en fullständig publicering av material om befolkningens attityder till de vik
tigaste frågorna inom inrikes- och utrikespolitik, liksom av annat sociolo
giskt material.

6. Amnesti för politiska fångar. Bestämmelser om fullständiga utskrifter av ste- 
nograferade protokoll från rättegångar av politisk karaktär. En samhällelig 
kontroll av fängelseinrättningar och psykiatriska inrättningar.

7. Förverkligande av en rad insatser, som skall förbättra domstolarnas och 
åklagarämbetenas arbete, deras oberoende från den verkställande makten 
och från lokalt inflytande av fördomar och kontakter.

8. Ta bort uppgifterna om nationalitet i passet. Ett enhetligt passystem för 
invånare i stad och på landsbygd. Ett stegvis frångående från systemet med 
passregistrering [här avses den obligatoriska registreringen hos myndighe
terna på boendeorten, ö.a.] parallellt med en territoriell utjämning av skill
nader i ekonomisk och kulturell utveckling.

9. Reformer av utbildningssystemet. En ökning av anslagen till utbildning på 
låg- och mellannivå [alltså ej högskole- eller universitetsutbildningar, ö.a.], 
en förbättring av lärarnas materiella situation, deras självständighet och 
rätt att experimentera.

10. Antagande av en lag om tryck- och informationsfrihet. Underlätta för fri 
stående organisationer och grupper, bestående av medborgare, att skapa 
nya pressorgan.

11. Förbättring av utbildningen för de framstående yrkesgrupper som behär
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skar ledarkonsten. Skapa möjligheter till praktik. Förbättra kunskaperna 
hos de ledande yrkesgrupperna, på alla nivåer, om deras rättigheter till 
självständighet, till att experimentera, till att försvara sina åsikter och 
omsätta dem i praktik.

12. Gradvis införande av en praxis att föra fram flera kandidater vid val till 
parti- och sovjetorgan på alla nivåer, inklusive indirekta val.

13. Utvidga sovjetorganens rättigheter. Utvidga rättigheterna och skyldighet
erna för SSSR:s Högsta Sovjet.

14. Återinförande av rättigheter för de folk, som tvångsdeporterades under 
Stalin. Å terupprätta autonomi för de deporterade folken. Ett stegvis infö
rande av möjlighet till återflyttning.

*  *  *

Denna plan måste man givetvis betrakta som ungefärlig. Det är även klart, att 
den måste kompletteras av specialister avseende ekonomiska och sociala insat
ser. Vi understryker, att demokratiseringen i sig ingalunda löser några ekono
miska problem, den skapar endast förutsättningen därför. Men om man inte 
skapar dessa förutsättningar, kan de ekonomiska problemen inte lösas. Från 
våra utländska vänner får vi ibland höra, hur man jämför SSSR med en kraft
full lastbil, vars förare av alla krafter tram par på gasen och bromsen samti
digt. N u är det dags att använda bromsen på ett vettigare sätt!

Den föreslagna planen visar enligt vår mening, att det är fullt möjligt att 
göra upp en plan för demokratisering, vilken är fullt acceptabel för partiet och 
staten och som vid ett första påseende tillfredsställer landets trängande behov 
av utveckling. Naturligtvis kommer breda diskussioner, djupgående veten
skapliga sociologiska, ekonomiska och allmänpolitiska utredningar att nöd
vändiggöra korrigeringar och kompletteringar. Men det är viktigt att, som 
matematikerna säger, ”bevisa teoremet genom att lösa det” .

Det är också nödvändigt att stanna en stund vid de internationella 
påföljderna som en kurs mot demokratisering medför för vårt land. Inget kan 
öka vår internationella auktoritet, förstärka progressiva kommunistiska kraf
ter över hela världen, såsom en demokratisering av världens främsta socialis
tiska land skulle göra, ackompanjerad av en förstärkt teknisk-ekonomisk 
framgång. Tvivelsutan kommer möjligheterna till en fredlig samexistens och 
ett internationellt samarbete att växa, den kommunistiska ideologins attrak
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tion kommer att öka, vår internationella position kommer att bli säkrare. Det 
är särskilt betydande, att den moraliska och materiella positionen gentemot 
Kina kommer att stärkas, liksom möjligheterna att indirekt påverka (genom 
exempel och teknisk-ekonomiskt bistånd) landets situation, till nytta för fol
ken i båda länderna.

En rad riktiga och nödvändiga utrikespolitiska handlingar från vår rege
rings sida är missförstådda, eftersom informationen till medborgarna är myck
et ofullständig, och i det förgångna har det funnits exempel på felaktig och 
ensidig information, vilket leder till ett ofullständigt förtroende. Ett exempel 
på detta, är frågan om bistånd till lågutvecklade länder. För 50 år sedan bistod 
de av kriget ödelagda länderna i Europa de svältande vid Volga. De sovjetiska 
medborgarna är inte mer hårdhjärtade eller egoistiska. Men de måste vara 
säkra på att våra resurser går till verklig hjälp, används till att lösa allvarliga 
problem, och inte till att bygga pompösa idrottsanläggningar eller till att köpa 
amerikanska bilar till de lokala tjänstemännen. Situationen i den samtida värl
den, vårt lands möjligheter och uppgifter, kräver ett massivt deltagande i sam
arbete med andra stater för att ekonomiskt stödja de lågutvecklade länderna. 
Men för att allmänheten riktigt ska kunna förstå dessa frågor är muntliga för
säkringar inte tillräckliga; man måste bevisa och påvisa, och detta kräver full 
information, det kräver en demokratisering.

Den sovjetiska utrikespolitiken är i sin grund en politik för fred och sam
arbete. Men ofullständig information till allmänheten framkallar oro. I det 
förgångna har det funnits vissa negativa företeelser i utrikespolitiken, vilka 
hade karaktären av överdriven ambition och messianism och som tvingar fram 
slutsatsen att inte bara imperialismen är skyldig till den internationella spän
ningen.

Alla negativa företeelser i vår politik är tätt förknippade med demokra- 
tiseringsproblemet, och detta samband har två aspekter. Avsaknaden av en 
demokratisk diskussion är oroande vad gäller sådana saker som hur man med 
vapen skall hjälpa en rad länder, inklusive t ex Nigeria, där ett blodigt inbör
deskrig ägt rum, vars orsaker och utgång är dåligt kända av det sovjetiska fol
ket. Vi är övertygade om att FN:s säkerhetsråds resolution om den israelisk
arabiska konflikten är rättvis och förnuftig, även om den på en rad viktiga 
punkter inte är tillräckligt konkret. Men det som framkallar oro, är dock frå
gan: Går inte vår position betydligt längre än till detta dokument? Är den inte 
alltför ensidig? Är vårt ställningstagande angående Västberlin realistiskt? Vår
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strävan efter att utvidga vårt inflytande till avlägsna platser utanför våra grän
ser i en situation av spända sovjetisk-kinesiska relationer, en situation av all
varliga problem i den teknisk-ekonomiska utvecklingen -  är den realistisk? I 
vissa fall är en sådan ”dynamisk” politik nödvändig, men den måste vara i 
enlighet inte bara med allmänna principer, utan även med landets verkliga 
möjligheter.

Vi är övertygade om att den enda realistiska politiken i ett sekel av kärn
vapen är en kurs mot ett fördjupat internationellt samarbete, mot ett envist 
sökande efter en linje för ett möjligt närmande i vetenskapliga tekniska, eko
nomiska, kulturella och ideologiska områden, för ett principiellt avvisande av 
massförstörelsevapen.

Vi tar tillfället i akt att säga vår mening om huruvida det är ändamål
senligt att kärnvapenmakterna gör ensidiga och kollektiva uttalanden om att 
man tar principiellt avstånd från initiativtagande till användning av massför
störelsevapen.

Demokratiseringen kommer att leda till att allmänheten bättre förstår 
utrikespolitiken och att avlägsna alla negativa drag från den. Detta, i sin tur, 
kommer leda till att ett av de viktigaste ”essen” i motståndarnas skjortärm 
kommer att försvinna. Ett annat ”ess” är att det välkända ömsesidiga miss
förståndet mellan regerings- och partikretsar å ena sidan och intelligentian å 
andra sidan kommer att försvinna under demokratiseringens första etapper.

Vad väntar då vårt land, om man inte antar kursen mot demokratise
ring? Vi kommer att hamna efter de kapitalistiska länderna i den andra indus
triella revolutionen och stegvis bli en andraklassens provinsialmakt (historien 
känner sådana exempel); de ekonomiska svårigheterna kommer att öka; rela
tionerna mellan parti- och regeringsapparaten å ena sidan och intelligentian å 
andra sidan kommer att förvärras; det finns en fara för klyftbildning åt höger 
och vänster; de nationella problemen kommer att bli allvarligare, för just i de 
nationella republikerna antar demokratiseringsprocessen som äger rum neri
från och uppåt oundvikligen en nationalistisk karaktär. Detta perspektiv blir 
särskilt hotfullt om man skall beakta de faror som hotar från den kinesiska 
totalitära nationalismens sida (som vi på ett historiskt plan betraktar som till
fällig. men mycket allvarlig under de närmaste åren). Vi kan stå emot dessa 
faror endast om vi utökar, eller till och med bara bevarar, försprånget mellan 
oss och Kina inom teknik och ekonomi, om vi utökar vår vänkrets världen 
över genom att ge det kinesiska folket ett alternativ som innebär samarbete
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och hjälp. Detta blir tydligt om man uppmärksammar vår potentiella m ot
ståndares numerära överlägsenhet och deras krigiska nationalism, och dessut
om våra utsträckta gränser i öst och den ringa grad i vilken dessa områden är 
befolkade. Därför kan stagnation i ekonomin och ett långsamt utvecklings- 
tempo i kombination med en inte tillräckligt realistisk och inte sällan alltför 
ambitiös utrikespolitik över alla kontinenter innebära katastrofala följder för 
vårt land.

Högt ärade kamrater!
Det finns ingen annan utväg ur de svårigheter som landet står inför, än att anta 
en kurs mot demokratisering enligt ett av KPSS noggrant utarbetat program. 
Ett steg åt höger, d v s en seger för tendenserna till en sträng administration, 
”att dra åt skruvarna”, misslyckas inte bara med att lösa våra problem, utan 
förvärrar tvärtom  dessa problem ytterst, och leder in landet i en tragisk åter
vändsgränd. En taktik som går ut på att passivt vänta ut saker och ting, kom
mer till slut att leda till samma resultat. Vi har fortfarande en möjlighet att slå 
in på den rätta vägen och genomföra de nödvändiga reformerna. Om några år 
kommer det kanske redan att vara för sent. Det är nödvändigt att hela landet 
erkänner situationen. Det är vars och ens skyldighet, som ser en källa till svå
righeter och en möjlighet att lösa dem, att visa på denna lösning för sina med
borgare. Att förstå nödvändigheten av och möjligheten till en stegvis demo
kratisering är det första steget till dess förverkligande.

Anmärkning
I januari-februari år 1970 fick ”Brevet till L.I. Brezjnev”, undertecknat 
”Sacharov” eller ”akademikern Sacharov” en bred spridning i Moskva. Detta 
brev publicerades sedan i olika varianter i utländsk press. Artikeln publicera
des 1970 i sin helhet i första numret i den antisovjetiska emigranttidskriften 
”Sådd” under den pretentiösa rubriken ”Sanningen om samtiden”, under
tecknad av ”R. Medvedev” . Denna artikel gavs sedan ut flera gånger på ryska 
av radiostationen ”Frihet” (BRD).

Vi vill meddela att vi inte är författare till ovanstående brev och artiklar. 
Dessa ”dokum ent” är klara exempel på falsifikat och sprids tydligen i provo
cerande syften.

Andreij D. Sacharov och Roy A. Medvedev 
Översättning: M alin Lundén
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Fattigdom i Russland: 
kontinuitet og endring

AV ERIK HANSEN

Det er ikke mange av de fenomener som har ledsaget overgangsokonomiene i 
0st-Europa som har fått en tilsvarende oppmerksomhet i vestlige media som 
den påståtte masseutbredelsen av fattigdom. Samtidig er drivkreftene bak 
dette fattigdomsfenomenet og deres relasjon til den pågående okonomiske 
transf ormas jonen av de tidligere planokonomiene svsert dårlig förstått. I 
denne artikkelen skal vi derfor se nsermere på hvordan konkrete utrykk for 
den okonomiske omstruktureringen i Russland virker inn på befolkningens 
velstandsnivå. Fattigdomsfenomenet i reform-Russland har imidlertid også en 
forhistorie, og selv om det finnes lite kunnskaper om utbredelsen av fattigdom 
i Sovjetunionen, har dagens situasjon i hoy grad sine rotter i sovjetsamfunnets 
velstandsfordeling. Som en bakgrunn til gjennomgangen av fattigdomsfeno
menet i dagens Russland vil artikkelen derfor begynne med en översikt over 
fattigdomsproblemet i den siste delen av sovjetperioden. Videre skal artikke
len ta for seg enkelte konkrete uttrykk for de okonomiske og sosiale manife
stas jonene av reformpolitikken, og se hvordan hver av disse virker inn på fat- 
tigdomsnivået. Virkninger av finanskrisen i august 1998 tas opp i et eget 
avsnitt. Formålet med artikkelen er på denne måten å beskrive de mekanismer 
og drivkrefter i reformokonomien som produserer de mye omtalte fattig- 
domsnivåene i befolkningen. Vi skal også se noe nsermere på fattigdommens 
sammensetning slik den kan observeres i russiske levekårsdata, og se om 
denne på noen måter skiller seg fra den vi kan observere i mer etablerte mar- 
kedsokonomier.

Erik Hansen er cand.polit. i st at svit ens kap, og er forsker ved Forsknings
stiftelsen Fafo i Oslo. Hans forskning er rettet m ot politiske og sosiale forhold  
i Russland og de baltiske land, spesielt endringene i lev ekår og regional oko- 
nomisk utvikling. Han var i 1998 -  99 tilknyttet prosjektet "Social utveckling 
och folkhälsa i Öst-Europa” ved Södertörns högskola.

2 2  so c io lo g isk  forskn ing 1 /2000



Fattigdom  i Russland

Aspekter av fattigdom i Sovjetunionen
M an kan ofte h0 re at den okonomiske reformpolitikken i Russland har fort 
med seg en enorm ökning i utbredelsen av fattigdom. Underförstått sammen- 
ligner man her tydeligvis med situasjonen i Sovjetunionen, selv om man fak
tisk har svsert lite konkret kunnskap om husholdningenes okonomiske posi- 
sjon i sovjetperioden. Selve ordet ”fattigdom” ble aldri brukt i offisielle sovje
tiske redegjorelser, selv om det fantes en bevissthet om at et reelt fattigdoms- 
problem eksisterte. Istedet ble det anvendt ulike eufemismer, som ”underfor- 
sorgede” (maloobespechenniye), for å beskrive lavinntektsgrupper. Av tilsva- 
rende ideologiske grunner var det umulig å utfore empiriske studier av eksis- 
terende fattigdomsnivåer, og de estimater som finnes er basert på nokså knapp 
informasjon. De beste deskriptive indikatorene av fattigdom snivåer i 
Sovjetunionen ble publisert i 1967 av G.S. Sarkisyan og N. R Kuznetsova, og 
med noen reservas joner anvendes disse fortsatt som en målestokk for å anslå 
utbredelsen av fattigdom i Sovjetunionen. Sarkisyan og Kuznetsova anvendte 
seg i sine studier av et minimums husholdningsbudsjett (”minimal material 
security budget” , eller ”MMS budget” ), som spesifiserte et minimalt for- 
bruksnivå innenfor den gitte sosiale ramme som utgjordes av sovjetiske reali
teter. M atvarer sto for over halvparten (56%) av alle husholdningsutgifter, og 
klser utgjorde ytterligere 20% . Utgifter til bolig og kommunale tjenester tok 
opp bare 5,4% , da boliger var sterkt subsidierte. Videre inneholdt dette mini- 
mumsbudsjettet nokså urealistisk lave estimater av utgifter til alkohol og 
tobakk (2,7%). Fritidsaktiviteter og underholdning ble antatt å vsere så godt 
som gratis, selv om de i virkeligheten ikke var det, i likhet med helsetj enester 
og utdanning (Matthews 1987:44). Denne metoden hadde åpenbare svakhe- 
ter, hovedsakelig ved at utgifter til enkelte konsumtyper, i sserdeleshet klaer og 
alkohol ble undervurdert -  både ved utelukkende å benytte offisielle priser og 
ved se bort fra den utbredte praksisen med ekstrabetaling for å få tak i vare- 
typer som det var mangel på. M an ignorerte også prisnivået på kollektiv- 
bruksmarkedene, som kunne vaere mange ganger hoyere enn i statsbutikkene. 
Ikke desto mindre ble Sarkisyans og Kuznetsovas minimale husholdningsbud
sjett mer eller mindre akseptert som en målestokk for anslag av en families 
materielle behov i den siste delen av Brezhnev-epoken. Minimumsbudsjettet 
ble kostnadsestimert til 51 rubier og 40 kopek pr. person pr. måned for en 
standardfamile på to voksne og to barn. En tilsvarende statistisk familie med 
to sysselsatte voksne måtte derved ha en inntekt på 206 rubier pr. måned for
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å ligge over denne fattigdomsgrensen, og det var derfor nokså pinlig for sov
jetiske myndigheter at gjennomsnittslonnen i 1965 var på kun 97 rubier, eller 
194 rubier for to sysselsatte voksne. Et enkelt regnestykke var tilsynelatende 
nok til å vise at en gjennomsnittsfamilie levde i fattigdom. Det ble også publi- 
sert flere andre studier som viste at et stort antall husholdninger faktisk lå 
under denne fattigdomsgrensen, og at så mye som en tredjedel av den urbane 
arbeiderklassen faktisk måtte klassifiseres som fattige etter dette målet. I til
legg må andelen fattige blant landsbygdsbefolkningen ha vsert enda storre, da 
lonnsnivået var lavere i landområder enn i byene (ibid.). M an må imidlertid 
huske på et disse tallene refererer til hele Sovjetunionen, og ikke bare til 
Russland. Ulike kilder ser ut til å vsere i overensstemmelse om at fattigdoms- 
nivået for Sovjetunionen som helhet var på rundt 18 - 20% av befolkningen i 
de siste to tiår for 1990 (Silverman & Yanowitch 1998:38). I tillegg lå gjen- 
nomsnittlige lonnsnivåer bare så vidt over fattigdomsgrensen. I 1981 hadde 
gjennomsnittslonnen i Sovjetunionen steget til 172 rubier og 50 kopek, og to 
arbeidende ektefeller hadde folgelig i gjennomsnitt en samlet lonn på 310 
rubier etter skatt (Mattews 1987:45). En revidert versjon av minimumsbud- 
sjettet som tok hensyn til inflasjon ble samtidig kalkulert til 278 rubier, og ga 
derfor en ”sikkerhetsmargin” på kun 8 rubier pr. person pr. måned mellom 
familiens inntekt og fattigdomsgrensen (ibid.).

Et annet spörsmål er hvorvidt det i Sovjetunionen fantes besternte grup
per som var systematisk utsatt for fattigdom. Fordi informas jon om lonn og 
inntektsfordeling mangier for sovjetperioden, kan slike grupper bare anslås 
tendensielt. Den utbredte praksis med å gi lonn i naturalier eller i form av fri 
adgang til infrastruktur og andre tjenester gjennom arbeidsplassen bidrar også 
til å komplisere anslag av reelle inntektsnivåer. Det finnes også eksempler på 
andre forstyrrende fenomener av mer typisk sovjetisk natur; for eksempel var 
lonnsnivået i n^ringsmiddelindustrien og restaurantnseringen langt under 
gjennomsnittet. Ikke desto mindre var disse jobbene svsert ettertraktet, da de 
ga mulighet for å forsyne seg fra fabrikkens eller restaurantens lager av knap
pe varer. Verdien av denne tilgangen til berikelse var betydelig storre enn det 
hoyere lonnsnivået i andre alternative jobber innenfor den relativt smale sov
jetiske lonnsfordelingen. De virkelig lavtlonnede jobbene i den sovjetiske Öko
nomien fantes blant manuelle og ufaglaerte arbeidere. I industrisektoren gikk 
disse under betegnelsen ”hjelpearbeidere” (podsobnye rabochie), og utforte 
ufaglserte stottefunksjoner for de hoyere kvalifiserte. I en arbeidskraftunder-
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S0kelse fra 1975 registrerte man to millioner slike arbeidere i industrien, og 
antallet steg i de påfolgende år. Tydeligvis besto denne gruppen nesten uteluk- 
kende av menn, og deres hoyeste lonn var 90 rubier pr. måned i 1977 
(Matthews 1987:47). Den tjenesteytende sektorens lavtlonnsgrupper omfattet 
såkalte ”lavere tjenestepersonell” (mladshiy obsluzhivayushchiy personal -  
MOP) i ulike lavstatusjobber som f.eks. vaktmestere, rengjoringspersonell, 
dorvakter, bud, sjauere, gatefeiere og vaskere. Antallet personer i slike jobber 
ble estimert til nser fem millioner, og lonnsnivået deres var fra 70 til 85 rubier 
pr. måned (ibid.:48). Den sovjetiske Ökonomien sysselsatte videre rundt fem 
millioner lavkvalifiserte kontorarbeidere, med en lonn på 75 - 85 rubier pr. 
måned. Av disse var en svaert stor andel kvinner, som gjennomgående hadde 
lavere inntekt enn menn. I jordbruket var lonnsnivået også svsert lavt, selv om 
kollektivbondene hadde muligheter til ekstrainntekter gjennom å dyrke egne 
matvarer, enten for eget forbruk eller salg. Kollektivbrukssystemet var sterkt 
stratifisert med hensyn på inntektsmuligheter, med de manuelle landbruksar- 
beiderne på bunnen av pyramiden. Disse utgjorde rundt halvparten av arbeids- 
styrken i jordbruket, eller rundt seks millioner personer (ibid:49). Pensjonister 
var også en utsatt del av den sovjetiske befolkningen med hensyn på fattig
dom, selv om de eldre utgjorde en svaert heterogen gruppe. Pensjonistenes situ- 
asjon var stort sett avhengig av deres plassering i forhold til to sett omsten- 
digheter. For det forste var det relativt mange som fortsatte i arbeidslivet også 
etter oppnådd pensjonsalder (55 år for kvinner, 60 år for menn). 
Undersokelser antyder at rundt en tredjedel av alle menn og en fjerdedel av 
alle kvinner fortsatte å arbeide i perioden umiddelbart etter oppnådd pen
sjonsalder, med gradvis avtagende yrkesaktivitet i påfolgende år (Hansen 
1996:91). I disse tilfellene ble pensjonen utbetalt uavhengig av arbeidsinntekt, 
og sysselsatte pensjonister var derfor ikke nodvendigvis blant de aller laveste 
inntektsgruppene. For det andre var det vanlig i Sovjetunionen at flere gene- 
rasjoner bodde sammen. Dette tregenerasjonshusholdet var skapt av tradisjon 
såvel som av den nodvendighet som utgjordes av den stadige boligmangelen. 
Tregenerasjonshushold kunne derved dra nytte av en samlet inntekt fra både 
lonn og pensjon, og kunne organisere lösningen av omsorgsoppgaver for både 
barn og eldre innenfor rammen av det husholdningsbaserte omsorgssystemet. 
I levekårsstudier tenderer slike tregenerasjonshushold til å score relativt hoye- 
re på indikatorer på materiell tilfredsstillelse enn rene kjernefamilier (ibid.:40). 
På den annen side, de pensjonister som ikke hadde tilknytning til et utvidet
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hushold og som ikke hadde inntekter utover grunnpensjon, må definitivt reg- 
nes til gruppen av fattige. Denne gruppen kan grovt estimeres til ytterligere 
fem millioner, eller til rundt 10% av Sovjetunionens rundt 50 millioner alders- 
og uforepensjonister. Alle disse estimatene omfatter hele Sovjetunionen, hvor 
fattigdommen var relativt ujevnt geografisk fordelt. De storste fattigdomspro- 
blemene fantes i de sentralasiatiske republikkene Usbekistan, Tadzhikistan, 
Kirgisija og Turkmenistan, og var stort sett förbundet med de gjennomsnittlig 
storre husholdningene og den lavere graden av industrialisering i disse områ- 
dene. Til sammenligning ble fattigdomsnivået i den Russiske Republikken esti- 
mert til rundt 5% av totalbefolkningen i 1989. Dette er det eneste tilgjengeli- 
ge estimatet for Russland for reformene, og ble publisert av to britiske for- 
skere (Atkinson & Micklewright 1992:241). Dette estimatet synes svsert lavt, 
selv om man må huske på at de fleste hushold hadde en inntekt som lå ikke 
svasrt langt over den offisielle fattigdomsgrensen. I publikasjoner fra samme 
periode knyttes fattigdomsproblemet i forste rekke til aleneboende pensjonis- 
ter og til unge nyetablerte familier. I motsetning til senere betraktet man i 
perestroika-perioden fattigdom kun som et marginalt fenomen i Russland.

Perestroika-perioden brakte også med seg de forste forsokene på å refor- 
mere den sovjetiske Ökonomien. Da Gorbatsjov lanserte perestroika'en på 
midten av 1980-tallet, var dette delvis basert på innsikten i at den sovjetiske 
befolkningens levestandard ikke bare var elendig sammenlignet med OECD- 
landenes, men at den også sakket stadig lenger akterut. Husholdningene hadde 
svasrt små reserver, og, som vi har sett, var selv en gjennomsnittsfamilie ikke i 
trygg avstand fra fattigdomsgrensen. I lopet av perestroika-perioden ble den 
okonomiske situasjonen også forverret for svsert mange da den voksende 
makrookonomiske ubalansen i sovjetokonomien manifesterte seg i åpen infla- 
sjon. Folgelig var sovjetiske hushold ikke i noen sterk posisjon okonomisk sett 
da reformene som skulle redefinere hele rammen for okonomisk og sosialt liv 
i Sovjetunionen startet. Reformene har i ettertid krevd betydelige offer av 
befolkningen i form av synkende levestandard, fra et nivå som i utgangspunk- 
tet ikke var spesielt hoyt.

Okonomiske reformer og velstand
Reformpolitikkens virkning på inntektsnivåer, og derved på fattigdomsnivået, 
er en folge av både nivået på den samlede tilgjengelige inntekt, og av forde- 
lingen av denne inntekten. Den storste effekten på befolkningens velferd har
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imidlertid stammet fra den totale reduksjonen i nasjonalinntekt som er för
bundet med den strukturelle omvandlingen av alle de tidligere planokonomie- 
ne. Hvor mye inntekten har blitt redusert har vsert omdiskutert i hele reform- 
perioden, og de vanskeligheter som er förbundet med å komme fram til et påli- 
telig estimat skyldes både den regnskapspraksis man fulgte innenfor planoko- 
nomiene, såvel som karakteristika ved overgangsokonomiene selv. Bruken av 
samlemål som BNP er lite egnet til å gi et rimelig noyaktig estimat av endring- 
ene i befolkningens faktiske velferd, både fordi BNP-regnskapet er mangel- 
fullt, og fordi bevegelser i BNP ikke alltid avspeiler noyaktig endringer i vel
ferd. De avgrunnsdype fall i registrert BNP man har sett i overgangsokonomi
ene generelt, og Russland spesielt, er etter alt å domme overvurderte, både 
fordi det offisielle BNP-nivået for reformene etter alt å domme var kunstig 
hoyt, og fordi man etter reformene ikke har klart å fange opp veksten i privat 
sektor eller i den uformelle sektoren. Et mer direkte mål på utviklingen av 
befolkningens velferd kan oppnås gjennom intervjuundersokelser av hushold- 
ningenes inntekter og utgifter. Slike undersokelser har blitt gjennomfort i 
Russland og de andre overgangsokonomiene i hele reformperioden, og gir et 
noe annet inntrykk av utviklingen av husholdningenes velferd enn BNP-målet. 
Nedgången i realinntekten over perioden 1988 - 1993 er blitt anslått til ca. en 
tredjedel ved bruk av BNP-målet, og til ca. en halvering ved bruk av hus- 
holdsdata1 (Milanovic 1998:33-34). Det sistnevnte estimatet ligger sannsyn- 
ligvis norm est realitetene. Med andre ord ble den russiske befolkningens kjo- 
pekraft redusert til det halve i lopet av Sovjetunionens tre siste og reformpe
riodens to forste år.

Samtidig har inntektsforskjellene okt markant. Selv om vi nok aldri vil 
få full informasjon om de privilegier som den sovjetiske nomenklaturaen not 
godt av, og vi derfor har lite kunnskap om reelle inntektsforskjeller i sovjetpe- 
rioden, kan det vsere liten tvil om at den åpne sosiale differensieringen har okt 
som en folge av reformene. De nyrike russerne som åpent demonstrerer sin 
nyvunne rikdom på Moskvas restauranter utgjor bare toppen på isfjeilet av 
denne nye stratifiseringen. Igjen ved bruk av husholdningsdata framgår det at 
80% av befolkningen, eller de fire laveste kvintilene av inntektsfordelingen, 
har opplevd inntektsreduksjoner. De eneste vinnerne finnes i det överste kvin- 
tilet, som har okt sin del av totalinntekten fra 34 til 54%. Til sammenligning 
har det laveste kvintilet fått redusert sin andel fra 10 til mindre enn 5%  
(Milanovic 1998:45). En gjennomsnittsrusser i det laveste inntektskvintilet
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som for reformene hadde rundt halvdelen av en gjennomsnittsinntekt, har 
etter reformene kun en fjerdedel av gjennomsnittet (ibid.).

Disse funnene stöttes a et nsermere blikk på inntektsfordelingskurven, 
som viser at inntektene er langt fra jevnt fordelt. Tvert imot er flertallet av 
befolkningen samlet i den nederste halvdelen av inntektsspekteret, og på top
pen finnes det en liten gruppe som utgjor de anslagsvis mellom 6 og 10% av 
befolkningen som har lagt alle andre inntektsgrupper langt bak seg (Hansen 
1996:120). Denne gruppen har vokst fram under övergångsperioden, mens 
den reduksjonen av befolkningens totalinntekt som ble beskrevet over fant 
sted. En liten del av befolkningen m ottar derved en stadig storre del av en sta
dig mindre totalinntekt. Det er en av overgangsokonomiens paradokser at i 
samme periode som den samlede tilgjengelige inntekten ble halvert, utviklet 
Russland seg til en av Europas raskest voksende markeder for luksusbiler.

En del av förklaringen på denne todelingen av inntektsstrukturen er den 
måten arbeidsmarkedet har blitt tilpasset endringer i kostnadsstrukturen, spe- 
sielt med henblikk på lonnsutgifter. N år etablerte markedsokonomier går inn 
i en lavkonjunktur og industriproduksjonen synker, manifesterer dette seg 
gjerne forst i okende arbeidsloshet når bedriftene kvitter seg med arbeidskraft 
i et forsok på å redusere kostnader. Til sammenligning har den post-kommu- 
nistiske lavkonjunkturen ikke gitt seg utslag i massearbeidsloshet, og spesielt i 
Russland har både den registrerte og den reelle arbeidslosheten holdt seg lav i 
det meste av reformperioden, til tross for rapporterte fall i industriproduksjo
nen på 40 - 60%. Uttrykt i okonomiske termer har tilpasningen av lonnsut- 
giftene i industrien funnet sted gjennom en reduksjon i realinntekt, heller enn 
gjennom oppsigelser. Arbeidskraften har akseptert lavere lonn, heller enn å 
miste jobben. Denne situasjonen har imidlertid flere sider. For det forste for- 
teller ikke nominelle lonnsnivåer uttrykt i kontanter hele historien. Sovjetiske 
bedrifter disponerte også en rekke typer sosial infrastruktur, spesielt boliger, 
men også barnehager, skoler, pleiehjem, sykehus, osv. som de ansatte så seg 
avhengige av. Et talende eksempel kunne observeres i Kaliningrad, hvor de 
ansatte i en fabrikk for utvinning av rav tilbod seg å fortsette å arbeide uten 
lonn da driften var truet av konkurs dersom bedriftens sosiale infrastruktur 
kunne opprettholdes. En annen faktor som bidro til å holde registrerte nomi
nelle lonnsnivåer nede i de forste årene av reformperioden var den såkalte 
”lonnsokningsskatten”, som ble innfort som en del av kampen mot inflasjo- 
nen. Denne skatten (som ble avskaffet i 1996) var tenkt som en straffereaksjon
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mot arbeidsgivere som okte lonnsutbetalingene over et besternt nivå, kalkulert 
som bedriftens totale lonnsutgifter dividert på totalt antall ansatte. Dette gjor
de det i mange tilfeller lonnsomt for bedriftene å beholde et stort antall lavt- 
lonte ansatte formelt på lonningslistene, selv om disse gjorde svasrt lite annet 
enn å stille på jobb om morgenen, og i mange tilfeller ikke engang det. Det lov- 
bestemte kravet om opptil en halv årslönn i oppsigelsespenger trakk i samme 
retning. Det var også utbredt rapportering om bruk av langvarige permitte- 
ringer uten lonn i mange brans jer som en metode til å redusere arbeidsstokken, 
og de permitterte, som forble formelt sett ansatt i bedriften, kom ikke til syne 
i noen arbeidsloshetsstatistikk. Folgelig bidro de mange som var formelt sys
selsatt, men reelt arbeidslose, til å trekke det offisielt registrerte lonnsnivået 
ned. Det er overveiende sannsynlig at mange av disse var engasjert i ulike typer 
aktiviteter i den uformelle sektoren. For det tredje, tilbrakte de som faktisk 
mistet jobben relativt kort tid i arbeidsloshetskoen for de var tilbake i betalt 
arbeid. Mediantid som arbeidssoker for en arbeidslos i St. Petersburg i 1994 
var fire måneder (Flansen 1996:102). I det meste av reformperioden har 
arbeidsloshet vsert et problem blant ungdom uten utdanning utover obligato
risk nivå. Rundt halvparten av dem som sluttet obligatorisk skolegang i 1994 
fortsatte i andre deler av utdanningsvesenet, mens halvparten gikk inn i 
arbeidsstyrken. Av de sistnevnte var det bare halvparten som hadde lykkes i å 
finne en jobb innen ett år etter avsluttet skolegang, og arbeidsloshetsraten 
blant 19-20-åringene var derfor rundt 25% (ibid.).

Sjokkterapi, reform og fattigdom som massefenomen
Da offisielle russiske estimater av fattigdomsgrensen og utbredelsen av fattig
dom i befolkningen begynte å bli publisert etter 1992, var det tydelig at de 
beregningsmetodene og -kriteriene var nokså forskjeilig fra dem som var blitt 
brukt tidligere. I tillegg til de offisielle estimatene som ble produsert av statis- 
tiske myndigheter, kom det også en rekke andre alternative beregninger fra 
både akademiske og ikke-akademiske institusjoner ettersom sensuren ble 
opphevet. Et kjennetegn ved debatten om fattigdommens utbredelse har vsert 
den naere förbindelse den har hatt med debatten om aksepterbare nivåer på de 
sosiale kostnadene ved Jeltsin-administrasjonens reformpolitikk, sammenlig- 
net med politiske motstanderes. Kampen om definisjonen av det rådende fat- 
tigdomsnivået er derfor sterkt politisert, og dette har noen ganger farget de 
argumenter som har vasrt brukt. Noe som synes sikkert er imidlertid at om
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man hadde fortsatt å benytte de samme metoder som for 1992 til å kalkulere 
fattigdomsnivået i reform-Russland ville så godt som hele befolkningen ha 
blitt klassifisert som fattig. En ILO-studie som ble publisert i 1992 må åpen- 
bart ha benyttet disse metodene når de skrev at:”I begynnelsen av 1992 ble så 
mye som 85% av befolkningen rapportert til å leve under fattigdomsgren- 
sen...” (Samorodov 1992:340). En annen okonom, M arina Mozhina, advarte 
også at dersom tidligere aksepterte normer skulle anvendes ville så godt som 
hele befolkningen befinne seg under fattigdomsgrensen (Mozhina 1992:69)2. 
En metode for fattigdomsestimering som på denne måten resulterte i at hele 
befolkningen ble regnet inn i fattigdomsbegrepet var folgelig ikke bare politisk 
belastende, det gjorde hele begrepet ubrukbart til både analyser og i praktisk 
sosialpolitikk. Fra 1992 har man derfor utarbeidet en et nytt sett med prose- 
dyrer for beregning av et subsistensminimum  for estimering av fattigdomsni
vået. Denne metoden er basert på begrepet ”absolutt fattigdom”, og beregner 
verdien av et utvalg matvarer som gir tilstrekkelig kaloriinnhold til livsop- 
phold og som er noenlunde i samsvar med russisk smak. M atvarekomponen- 
ten kostnadsberegnes etter lopende priser og er utvidet med enkelte industri- 
varer. Det antas at de fattige anvender 68% av sin inntekt til matvarer. 
0kningen i matvarekomponentens andel antyder en antagelse om at for- 
bruksmonsteret har endret seg som folge av det okende prisnivået. Det er også 
tydelig at det relative prisforholdet mellom både ulike typer matvarer og 
industrivarer har endret seg folge av liberaliseringen av prisene, og dette har 
påvirket forbruksmonsteret. Den tydeligste forskjeilen mellom dette subsi- 
stensminimumet og det minimumsbudsjettet som ble lagt til grunn på 80-tal- 
let er at man har antatt en ökning av matvarer som brod og poteter, og min
dre forbruk av gronnsaker, kjott og melkeprodukter -  med andre ord endring- 
er som vanligvis assosieres med synkende levestandard. Denne metoden har 
siden vaert i bruk med en mindre justering i 1995. Estimater av fattigdomsni
vået basert på denne metoden har ligget mellom en tredjedel og en fjerdedel av 
befolkningen. I 1992 var det 36% av befolkningen som man fant hadde inn- 
tekter under de 1.900 rubier pr. person pr. måned som utgjorde fattigdoms- 
kriteriet. I 1996 hadde denne andelen falt til 25% , ved en grense på 345.000 
rubier pr. person og måned (Silverman &  Yanowitch 1998:47). Det manglet 
imidlertid ikke på kritikk av denne metoden som mange mente underestimer- 
te det virkelige omfanget av fattigdommen ved å fokusere ensidig på behov for 
fysisk overlevelse, som er en svsert smal definisjon av fattigdomsbegrepet.
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Silverman og Yanowitch konkluderer i sin drafting av estimatene med at de 
offisielle tallene kan betraktes som den nedre grensen for en rekke rimelige fat- 
tigdomsgrenser, der den ovre grensen kan tenkes å gå ved rundt halvparten av 
befolkningen gjennom store deler av den forste reformperioden (ibid.:49).

Hvor folsomt estimatet av den fattige delen av befolkningen er for juste
ringer av subsistensminimumet kan illustreres ved folgende eksempel: 
Estimatene av fattigdom settes sammen regionvis for å ta hensyn til regionale 
variasjoner i prisnivå. I folge offisiell statistikk for M urmansk oblast okte 
andelen personer med inntekter under fattigdomsgrensen i denne regionen fra 
19 til 22%  fra 1994 til 1995 (Goskomstat (1) 1996:50). I samme periode okte 
kostnadene for subsistensminimumet med 273% , mens konsumprisindeksen 
okte med 230%  og prisindeksen for m atvarer okte med 210%  
(ibid.:50,118,120). Denne relative opp justeringen av verdien av subsistensmi
nimumet vil i seg selv kunne forklare det meste av, og kanskje hele, ökningen 
i antallet fattige hushold.

Et annet spörsmål er hvordan det er mulig at en slik betydelig andel av 
befolkningen kan ha inntekter som statistisk sett er utilstrekkelig til å kjope 
matvarer som gir tilstrekkelig kalorimengde til livsopphold, uten at man har 
antydning til utbredt hungersnod. Dette paradokset er mest sannsynlig knyt
tet til enkelte av de tradisjonelle elementene av den russiske Ökonomien, og 
svaret kan muligens finnes i de samme fenomen som gjorde det mulig for sov
jetiske husholdninger å dekke sine daglige behov selv når butikkene var prak
tisk talt tomme. For det forste vil overforinger fra andre hushold spille en stor 
rolle for de aller fattigste. Direkte hjelp blant slektninger med penger eller m at
varer er etter alt å domme svsert utbredt. Disse monstrene med husholdbasert 
bistand synes også å ha endret seg noe; i sovjetperioden ville foreldre hjelpe 
sine barn i den okonomisk vanskelige etableringsfasen i de forste årene i 
arbeidslivet. Idag ser det ut til at monsteret i noen grad har blitt reversert, ved 
at de mest vellykkede blant den yngre generas jon nå må hjelpe sine pensjo- 
nerte foreldre. For det andre vil endel husholdninger ha inntekter i naturalier, 
og kun en minimal registrert pengemessig inntekt. Betaling i varer har blitt 
praktisert i en rekke industrier som er rammet av sammenbruddet i kreditt- 
systemet, og bedrifter har derfor ofte ikke hatt tilgjengelig likvide midier på 
konto til å betale ut lonninger. Mange steder har de ansatte fått utlevert deler 
av fabrikkens egne produkter, som de på forskjeilige måter har forsokt å selge 
eller bruke som byttemiddel. For det tredje vil en ukjent mengde inntekter til
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enhver tid genereres i den uformelle sektoren, uten å bli registrert verken i offi- 
siell statistikk eller i undersokelser. For det fjerde får mange hushold et m ar
ginalt tilskudd i form av gronnsaker og frukt fra selvdyrkede matvarer fra 
hager og parselle.

Fattigdom på russisk
Russland i reformperioden er åpenbart i en unntakstilstand både når det gjel- 
der okonomisk politikk og okonomisk struktur, og mange karakteristika ved 
fattigdomssituasjonen er nsert förbundet med disse unormale trekkene ved 
Ökonomien. Både sosiale karakteristika ved den fattige befolkningen og de 
mekanismer som driver fattigdomsutviklingen kan med andre ord vsere nokså 
forskj eilig fra de vi ellers kan observere både i de industrialiserte land og i utvi- 
klingslandene. Vi skal her se litt nsermere på to slike ssertrekk ved overgang- 
sokonomiene.

For det forste er gruppen av fattige hushold svaert heterogen. Det er et 
saertrekk ved overgangsokonomiene at verken hoy utdannelse eller permanent 
tilknytning til arbeidslivet er tilstrekkelig til å garantere noen mot å falle inn i 
den fattige gruppen. I en viss utstrekning er de grupper som idag kan identifi- 
seres som fattige de samme som i sovjetperioden; store familier, der 'stor' van
ligvis betyr at husholdet omfatter tre eller flere barn, og enslige forsorgere. I 
de forste reformårene ble fra halvparten til tre fjerdedeler av disse husholdene 
regnet som fattige. Så selv om det er en viss kontinuitet med tidligere perioder, 
har nye grupper kommet til. Fattigdom er ikke lenger en trusel utelukkende 
for slike typisk svake grupper, men omfatter i okende grad også lonnsmotta- 
kere og til og med hoyere utdannede profesjoner og faglserte arbeidere. I sov
jetperioden var det svsert sj elden at en typisk husholdning med to inntekter 
ville bli klassifisert som fattig, både på grunn av sine to pengeinntekter, og 
også ved å ha to kilder til ytelser og tjenester gjennom ektefellenes arbeids- 
plasser. I reformperioden har denne husholdstypen, med to sysselsatte voksne 
og to barn, blitt den mest tallrike kategorien blant de fattige gruppene 
(Silverman & Yanowitch 1998:50). Denne gruppen utgjorde hva man kunne 
kalle den sovjetiske middelklassen, og fattigdommen blant disse tidligere vel- 
stående lagene av befolkningen har vsert en kilde til mye politisk uro.

Denne ikke-tradisjonelle fattigdomstypen er knyttet til ulike aspekter av 
reformokonomien. Et slikt aspekt er den fallende realinntekten i offentlig sek
tor, som omfatter helsevesen og utdanning, men også de gamle og teknologisk

3 2  s o c io lo g isk  forskn ing 1 /2000



Fattigdom  i R ussland

utrangerte produktive nseringene, enten statseid som tidligere, eller halvpri- 
vatisert. I det nye Russland er lonnsnivået i industrien, i fravser av effektive 
fagforeninger, en direkte funksjon av bedriftenes lonnsevne. Mindre, nyeta- 
blerte private bedrifter er gjerne mer responsive overfor markedsendringer, 
mer effektive til å fylle tomme markedsnisjer, mer teknologisk oppdaterte, og 
har derfor bedre lonnsomhet. Statseide og privatiserte industribedrifter har 
ofte både forsynings- og markedsproblemer, i tillegg til andre byrder i form av 
sosial infrastruktur som alle bidrar til lav lonnsomhet, og dette virker direkte 
inn på lonnsnivået.

I Russland har det derfor utviklet seg en spesiell form for stratifisering, 
ved at hovedkilden til sosial ulikhet finnes i skillet mellom restene av den plan
lagte Ökonomien på den ene siden, og den voksende, ”moderne” kapitalistis
ke sektoren på den andre. De storste skillene i velstand finnes mellom de som 
har vsert i stand til å utnytte de muligheter den framvoksende private sektoren 
har kunnet by på, og de som har blitt igjen i de tradisjonelle industriene. Delvis 
er dette et resultat av disse to sektorenes ulike etterspofsel etter kvalifikasjo- 
ner. Planokonomien etterspurte et stort antall manuelle og halv-kvalifiserte 
arbeidere, som bokholdere, teknikere og andre yrker som behövdes for å gjen- 
nomfore en sentralt fastlagt produksjonsplan, innenfor rammen av teknolo- 
giske losninger assosiert med primser industrialisering. Planokonomien hadde 
også en tendens til ikke å ettersporre hoyt spesialisert personell, da det var i 
bedriftens interesse å ha en arbeidsstokk med bredt sammensatte, halvspesia- 
liserte kvalifikasjoner som kunne settes til de oppgaver som til enhver tid var 
påkrevet innenfor den månedlige syklusen som produksjonsplanen fastsatte. 
Nyetablerte private bedrifter, som ofte er mindre og konsentrert i sektorer som 
handel, tjenesteyting, finans, markedsforing o.l. vil på sin side ha en tendens 
til å ettersporre spesialiserte kvalifikas joner, innenfor områder som er förbun
det med framvoksende nasringsvirksomhet, som managere, markedsforingsek- 
sperter, okonomer, etc. Slike spesialiserte kvalifikas joner er fortsatt en knapp 
ressurs på det russiske arbeidsmarkedet, og dette har presset deres lonnsnivå 
opp. Den tradisjonelle sovjetiske middelklassen, de faglasrte industriarbeider- 
ne, har derfor tapt sin plass til disse nye gruppene som har opplevd en sterk 
sosial mobilitet. På den annen side har de som kun har utdaterte kvalifikas jo
ner blitt skjovet over i de tapende og lavtlonnede sektorene, eller de har gått 
ut i arbeidsloshet.

Den dynamiske russiske reformokonomien med sine raske endringer gir
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også fattigdomssituasjonen en mer dynamisk og bevegelig karakter enn det vi 
ser i mer stabile og forutsigbare okonomier. Panelstudier av et utvalg hus- 
holdninger i reformperioden har vist at fattigdom sjelden er et permanent 
trekk ved de rammede husholdene. Det ser heller ut som om husholdene beve- 
ger seg opp og ned rundt fattigdomsgrensen, og fattigdom oppleves oftest i 
perioder av ulik varighet (Lokshin &  Popkin 1996:2,17). De fattige utgjor 
derfor mer en statistisk enn en sosial gruppe. Videre kan man fra dette obser- 
verte monsteret av okonomisk mobilitet opp og ned rundt - den kanskje nokså 
tilfeldig satte - fattigdomsgrensen trekke noen flere innsikter om fattigdomssi
tuasjonen. Selv om förekomsten av fattigdom i Russland er ganske ”bred”, 
dvs. at den omfatter betydelige deler av befolkningen, tenderer den til ikke å 
vsere saerlig ”dyp”, ved at de som er rammet oftest beveger seg rundt fattig- 
domsskillet og sj elden förblir under inntektsgrensen i lange perioder. Antallet 
fattige er derfor på mange måter et spörsmål om definisjoner. Et hushold kan 
bevege seg ut og inn av den fattige gruppen, definert i forhold til inntektster- 
skelen, som folge av rent marginale endringer i inntekt som kanskje ikke har 
sserlig stor betydning i forhold til daglig opplevd levestandard.

Et annet ssertrekk ved den russiske reformokonomien har vsert forsinke- 
de og uteblevne lonnsutbetalinger. Paradoksalt nok påvirker ikke disse offisi- 
elle beregninger av fattigdomsnivået, da disse er basert på nominelle lonnsni- 
våer. I levekårundersokelser er imidlertid slike uteblevne lonninger en av de 
sterkeste indikatorene på opplevde okonomiske vanskeligheter. Problemet med 
uteblevne lonninger ser ut til å ha avtatt noe i senere år, men var svsert utbredt 
i perioden 1992 - 1996, da dette var basis for omfattende og svsert förståelig 
misnoye. Manglende lonn har også vsert tema for en rekke demonstrasjoner. 
Uteblevne lonnsutbetalinger i både private og ståtlige bedrifter har flere årsa
ker, som alle er relatert til karakteristika ved overgangsokonomien og fravaeret 
av etablerte relasjoner på arbeidsmarkedet. Da det sentraliserte ressursalloke- 
ringssystemet i planokonomien brot sammen, sluttet også systemet for overfo- 
ringer mellom bedriftene å virke, og mange bedrifter sluttet derfor å betale sine 
regninger og akkumulerte istedet kreditt hos hverandre.

Folgelig manglet derfor bedriftene likvide midier til å betale ut lonning
er. Utilstrekkelig konkurslovgivning forte til at bedriftene kunne fortsette med 
dette over lang tid. Avmonetariseringen av okonomien, som ytrer seg i at 
bedriftene driver byttehandel vare mot vare, forer også til mangel på kontan
ter til å betale ut lonninger med. Videre er det også indikasjoner på at mange
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bedrifter har holdt tilbake lonninger av strategiske grunner, som et middel til 
å styrke sin kredittbase og finansielle soliditet i perioder. En kanskje like vik
tig grunn til at arbeidsgivere kan holde tilbake lonnsutbetalinger i månedsvis 
er at ingen kan hindre dem i å gjore det. Fravseret av lovgivning og anerkjen- 
te kollektivavtaler med troverdige sanksjonsmuligheter betyr at arbeidsgivere 
har stor handlefrihet med hensyn på lonnsutbetalinger. Hele dette problem- 
komplekset ser ut til å ha avtatt i senere år, spesielt synes veksten i bedrifts- 
kreditt ut til å ha avtatt over de siste to år, og nedgången i inflasjonstakten har 
også gjort dette problemet mindre akutt.

Fattigdommens mange ansikter
Levekårsundersokelser kan gi et mer sammensatt biide av hvordan fattigdom 
og velstand er fordelt i befolkningen. I en slik undersokelse i de nordlige regio- 
nene av Russland i 1997 ble det gjort et forsok på å beskrive hvordan hus- 
holdninger opplever okonomiske vanskeligheter. Analysen var basert på anta- 
gelsen om at det å vsere fattig eller oppleve okonomiske vanskeligheter betyr at 
man mangier penger eller andre konvertible ressurser til å dekke grunnleggen- 
de behov. Videre ble det antatt at når husholdninger har lite penger, vil behov 
for daglig ernsering bli dekket forst, mens dekningen av andre behov vil bli 
utsatt. På basis av disse antagelsene ble det konstruert et sporsmålsbatteri som 
hadde til formål å avdekke hvilke behov husholdningen hadde vsert tvunget til 
å utsette over de föregående måneder. Det må understrekes at denne metoden 
har et sterkt subjektivt element og vil ikke nodvendigvis noyaktig fange opp 
husholdningens reelle forbruksmonster, selv om den gir visse indikasjoner på 
husholdningens opplevelse av okonomiske problemer.

I denne tabellen virker det rimelig å beskrive som fattige de som befin
ner seg til hoyre i tabellen, dvs. de som har hatt betalingsproblemer over hele 
året. Det viser seg at antallet av dem som har stadig mangel på inntekter i for- 
hold til dekningen av grunnleggende behov, som bolig, oppvarming og pro
teinrike matvarer, er relativt begrenset og antakelig rammer rundt ett av ti hus- 
hold. På den annen side er det relativt mange hushold i den mellomliggende 
gruppen som kan ha opplevd fattigdom i perioder av varierende lengde. 
Konsentrasjonen om utgifter til grunnleggende behov demonstreres av den 
sterkt okende prosentandelen som angir at de ikke har hatt råd til innkjop av 
nodvendige klser til enten voksne eller barn i husholdet, eller at de har måttet 
avstå fra deltakelse i sosiale eller kulturelle aktiviteter på grunn av mangel på
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Tabell. Prosentandel av husholdene som anga at de ikke har hatt penger til å 
kjope angitt varetype over de föregående 12 måneder

Antall ganger over de föregående 12 
måneder

Type forbruk som er utsatt Ingen 1-2 3-12 Fler enn 12 Total
Husleieinnbetaling 57 12 18 12 100
Kjott/fisk mer enn 2 ggr./uke 69 7 11 7 100
Oppvarming av bolig til 18°C 52 15 20 12 100
Klaer til voksne eller barn i husholdet 14 13 32 39 100
Sosiale og kulturelle aktiviteter 15 5 17 57 100
N=1862

Kilde: Hansen &  Tonnessen 1998:1043

penger. Kanskje nokså overraskende er den relativt store andelen hushold som 
rapporterer at de ikke har mott noen type betalingsproblemer med hensyn på 
dekningen av grunnleggende behov, som mat og bolig. Det er imidlertid bare 
et lite mindretall blant de undersökte husholdene som angir at de alltid har 
hatt penger til å dekke behov av det man kan kalle ”hoyere orden” . Det må 
understrekes at intervjuene ble foretatt mot slutten av en uvanlig lang og kald 
vinter i M urmansk oblast, som er et subarktisk område, der behovet for opp- 
varming og varme klser er mer akutt enn i mer tempererte klimasoner.

Ikke-monetaer 0konomi og nettverk i Sovjetunionen og etterpå
Formelle okonomiske relasjoner og statistikk over varehandel fortalte bare 
halve sannheten om den sovjetiske Ökonomien. For et gjennomsnittshushold 
var uformelle og nettverksbaserte kanaler til nodvendighetsartikler av kanskje 
like stor betydning. Denne uformelle Ökonomien omfattet de personlige nett
verk og förbindelser husholdet kunne anvende for å få tak i knappe varer og 
tjenester. Innenfor disse personlige nettverkene, som var basert på bekjent- 
skap, vennskap eller tillit, ble knappe varer som var utilgjengelige i de statsei- 
de butikkene enten byttet direkte vare mot vare, eller utvekslet på annen måte. 
Denne praksisen kunne vsere av stor betydning for et husholds okonomiske 
posisjon, spesielt med henblikk på muligheten til å få tak i varer av god kva
litet som krevde en mindre investering, som husholdningsartikler, klser og sko,
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og lignende. I dagligtale var dette fenomenet kjent som blat.4 Bytterelasjonen 
hadde typisk både en sosial og en okonomisk komponent, og slike blat-ior- 
bindelser kunne opptre i mange ulike former. Personlige förbindelser kunne 
anvendes ikke bare for å få tilgang til knappe forbruksvarer, men også for å få 
adgang til prestisjefylte skoler, godt betalte jobber, gode boliger og lignende. I 
det folgende skal vi konsentrere framstillingen om den rolle blat spilte når det 
gjelder forbruksvarer og derved dens betydning for fattigdomsnivået.

Spörsmålet er hva som har skjedd med denne uformelle Ökonomien i 
reformperioden. Er denne evnen til å benytte personlige nettverk som en kilde 
til forbruksvarer fortsatt relevant for en husholdnings okonomiske posisjon?

For å besvare dette spörsmålet er det nodvendig å se nsermere på hvor- 
dan blat fungerte som et sseregent fenomen i den sovjetiske okonomien. 
Fenomenet blat eksisterte gjennom hele Sovjetunionens historie, og var et 
framtredende trekk ved livet i Sovjetunionen fra tiden like etter revolusjonen. 
Det er rimelig å se utviklingen av blat som en respons på den administrerte 
knapphet som karakteriserte sovjetisk forbruksvaresektor (Ledeneva 
1998:87). Denne sektoren var kjennetegnet av flere anomalier som var relatert 
til den sovjetiske varehandelens ikke-markedsmessige karakter. I dette syste
met var det ingen förbindelse mellom tilbud av og ettersporsel etter en vare, 
og dens pris. Butikker var ikke markedsinstitusjoner, men tjente som forde- 
lingsorganisasjoner som omfordelte inntekt etter sentralt fastsatte priser som 
oftest var lavere enn produksjonsverdi, og uten noen relasjon til ettersporsel. 
Videre var sovjetisk forbruksvareindustri svakt utviklet, og kunne på ingen 
måte produsere nok til å dekke ettersporselen i befolkningen. Stigende inntek- 
ter i befolkningen, sammen med den varige knappheten på forbruksvarer med 
faste priser, forte til de lange koene og tomme butikkhyllene Sovjetunionen var 
beromt for. I denne situasjonen var det tilgjengeligheten til en gitt vare som var 
nokkelen til dens verdi, da prisen i stor grad var irrelevant som folge av den 
relative pengerikeligheten. Dette ble gjenspeilet i sovjetisk kjopeadferd, ved at 
når en vare plutselig og uventet var tilgjengelig, kjopte de heldige som var i 
nserheten alt de kunne bsere, uavhengig om de hadde behov for varen eller 
ikke. Overskuddet kunne byttes i mer nodvendige varer i nettverket på 
arbeidsplassen eller i familien.

Folgelig er nokkelen til den rolle blat spilte i det sovjetiske samfunnet å 
finne i den utbredte og permanente knappheten, og den irrelevans pengene fol
gelig hadde når det gjaldt å få tak i en rekke nodvendige forbruksvarer. Bruken
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av nettverk og blat kan i stedet betraktes som anvendelse av sosial kapital som 
et substitutt for penger. I en markedskontekst endrer denne relasjonen karak
ter. I reform-Russland er alle mulige typer varer tilgjengelig for russiske for- 
brukere, dersom de har penger til å betale for dem. Prisen for en vare har med 
andre ord en reell betydning og er mer relevant enn bare tilgjengelighet, som 
kan tas for gitt. Varer er alltid tilgjengelige, til en pris som meningsfullt gir 
uttrykk for dens knapphetsverdi, og bytteverdien av en vare er dermed klart 
definert. I denne situasjonen foretrekker alle klart at okonomisk kapital, hel
ler enn sosial kapital, legges til grunn for et bytte. Innforingen av markedsre- 
lasjoner har derfor så godt som avskaffet de rene formene av blat i russisk dag
ligliv (Ledeneva 1998:206). En indikasjon på dette er utbredelsen av gatemar- 
keder i russiske byer, der gamle og unge prover å selge sine eiendeler, dvs. kon- 
vertere dem til penger, som nå har blitt det knappe godet. 
Markedsorienteringen og den medfolgende monetariseringen av Ökonomien 
har på denne måten bidratt til å oke belastningen på de fattige, som har blitt 
avhengig av pengeokonomien i hoyere grad enn for.

Dette betyr imidlertid ikke at personaliserte okonomiske relasjoner og 
byttehandel av forbruksvarer ikke lenger eksisterer. Imidlertid kan ikke alle 
former for slike relasjoner kalles for blat. Det er indikasjoner på at spesielt 
landsbygdbefolkningen fortsatt driver byttehandel i utstrakt omfang, men 
dette kan enten vasre i form av gjensidig hjelp eller på mer markedslignende 
basis. Slektninger hjelper hverandre fortsatt med matvarer og penger, slik vi 
har beskrevet ovenfor. Imidlertid kan ingen av disse relasjonene kalles for blat 
i sovjetisk betydning, da de mangier den instrumentalitet som kjennetegner 
”rene” former for blat. Slike typer av hjelp og utveksling av både varer og tje- 
nester er utbredt også i markedsokonomier, og er mer beslektet med de ”svo- 
gernettverk” som er typiske for bygdesamfunn i Skandinavia. Konklusjonen er 
at bruken av blat, nettverk og personlige förbindelser som en kilde til for
bruksvarer var et strukturelt kjennetegn ved den sovjetiske Ökonomien og er 
ikke lenger en like stor mulighet for verken de fattige eller middelklassen i 
Russland.

Virkninger av finanskrisen i august 1998
Selv om den russiske Ökonomien av mange betraktes som i en permanent 
krise, så topper situasjonen seg av og til på dramatiske måter. En slik krise 
rammet det russiske finanssystemet i august 1998, da rubelkursen plutselig falt 
drastisk, og hele bankvesenet kom i store vanskeligheter. De sosiale effektene
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av denne krisen har vasrt gjenstand for stor oppmerksomhet, spesielt med hen- 
blikk på effekten av den synkende rubelkursen på prisnivået for import, som 
utgjor en stadig okende del av russisk for bruk, også av matvarer.

For å vurdere de reelle effektene av denne siste i serien av kriser som har 
rammet russisk okonomi, er det nodvendig å se noe nasrmere på dens årsaker 
og karakter, så vel som dens effekter. Finanskrisen i august 1998 kan betrak- 
tes som sammenbruddet i det som noen forfattere har referert til som 
Russlands ”virtuelle okonom i” (Gaddy & Ickes 1998;Tompson 1999). Dette 
begrepet beskriver det okonomiske system som har utviklet seg i Russland 
siden 1992, og som inneholder flere elementer som representerer en fortsettel- 
se av sovjetisk okonomisk praksis. Den ”virtuelle Ökonomien” omfattet en 
rekke skjulte subsidier til tapsbringende industrier gjennom skattesystemet, i 
tillegg til överföring av verdi fra verdiskapende industrier (i hovedsak råvare- 
produserende industrier) gjennom prissettingssystemet for innsatsfaktorer. 
Kjernen i den ”virtuelle Ökonomien” var den falske forutsetning at Russlands 
gammeldagse industrier skapte verdi, mens de i virkeligheten odela verdi, dvs. 
at deres ferdige produkter var mindre verd enn innsatsvarene, råmaterialer og 
arbeidskraft. Denne falske forutsetningen ble opprettholdt ved hjelp av kun- 
stig hoye innenlandske priser, som i virkeligheten ikke ble betalt av noen i lik
vider, men kun brukt som basis for byttehandel vare-mot-vare med andre 
bedrifter, eller til betaling av lonninger og til og med skatter i form av varer. 
Dette forte igjen til en avmonetarisering av deler av Ökonomien, spesielt indus
trien (Gaddy & Ickes 1998:53ff). Karpov-kommisjonens oppsummering av 
tilstanden i den russiske Ökonomien var noktern:

An economy is emerging where prices are charged which no one pays in cash; where 
no one pays anything on time; where huge mutual debts are created that can’t be paid 
off in reasonable periods of time; where wages are declared and not paid; and so on... 
[This creates] illusory, or ’virtual’ earnings, which in turn lead to unpaid, or ’virtual’ 
fiscal obligations [with business conducted at] non market, or ’virtual’ prices. ^

Dette systemet hadde utbredt popularitet, fordi det beskyttet tapsbringende 
industrier mot konkurs og dekket over det virkelige bildet i den til stor del ure- 
formerte industrisektoren. I august 1998 falt systemet sammen da det ikke 
lenger var mulig å skjule at det ikke ble produsert nok verdi til alle kravene 
systemet var utsatt for. Systemet kunne med andre ord ikke lenger oppretthol-
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de betalinger a v både lonninger, skatter og innsatsfaktorer.
Virkningene av denne krisen med henblikk på fattigdomsnivået kan vur- 

deres på felgende måter: For det forste forte fallet i valutakursen til sterk pris
ökning for importerte varer, noe som ble sserlig folbart for de som hadde en 
fast rubelinntekt. På den annen side, som vi har sett ovenfor, går mer enn to 
tredjedeler av inntekten til en fattig husholdning til å betale for grunnleggen- 
de basismatvarer, som i alle tilfelle vil vsere innenlandsk produserte. 
Innenlandske matvareprodusenter har på denne måten tjent på denne krisen, 
og det er sannsynlig at krisen har brakt på markedet en god del matvarer som 
ellers ville vsert holdt tilbake på grunn av konkurranse fra import. Dermed har 
ikke krisen nodvendigvis bare vart negativ når det gjelder tilgjengelighet på 
innenlandsk produserte matvarer. For det andre skyldes fattigdom, som vi har 
sett, i hovedsak det lave lonnsnivået i de stadige og halvprivatiserte industrie- 
ne, ofte koblet med manglende lonnsutbetalinger eller utbetaling av lonninger 
i form av varer. Dette er typiske uttrykk for den ”virtuelle Ökonomien”, slik 
den er beskrevet ovenfor, og som skyldes at den bare delvis reformerte Öko
nomien ikke er i stand til å produsere tilstrekkelig verdi til å dekke krav om 
både skatter, lonninger og betaling for innsatsfaktorer. I hovedtrekk er denne 
situasjonen uforandret etter krisen, ettersom lonningene fortsatt er lave eller 
ikke blir betalt i det hele tatt. N år det gj elder de fattigdomsskapende effekter, 
er situas jonen derfor i stor utstrekning den samme som for krisen. Det kan lik- 
eledes hevdes at den ”virtuelle Ökonomien” hadde et innebygget fattigdoms
skapende potensiale, og i den grad de falske fortusetninger den var bygd på 
kan overvinnes, vil utsiktene til framtidig vekst bli bedre. Spesielt dersom 
monopolposisjonen til Russlands tapsbringende industrielle giganter kan 
bringes til å erodere, og at det derved blir lettere å etablere små og mellom- 
store bedrifter, vil også utsiktene til framtidig sysselsetting ha blitt bedre på 
middels lang sikt.

For det tredje kan et tilsvarende argument anvendes når det gjelder situ- 
asjonen til de som er avhengig av ståtlige overforinger, slik som pensjonister. 
Den ”virtuelle Ökonomien” var ikke i stand til å bringe inn tilstrekkelige skat- 
teinntekter til å dekke sosiale behov, både på grunn av det utstrakte skattes- 
nyteriet og ved at bedrifter fikk betale sine skatter i overvaluerte varer som 
ikke kan benyttes til utbetalinger. Myndighetene er fortsatt ute av stand til å 
kreve inn tilstrekkelig med skatter ettersom Ökonomien fortsatt produserer for 
lite verdi, selv om den ”virtuelle Ökonomien” lot som om den gjorde det.
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Roten til problemet er derfor den samme, og pensjonene er derfor verken stor
re eller mindre enn for.

En samlet vurdering av finanskrisen i august 1998 når det gjelder dens 
virkninger for fattigdomsnivået må derfor bli at situasjonen er mer eller min
dre uforandret, men med den forskjell at krisen har tjent til å avslore proble
mets egentlige basis, dvs. at den ureformerte industrisektoren ikke er i stand 
til å produsere tilstrekkelig verdi til alle samfunnets behov.

Sosialpolitikk og fattigdomsbekjempelse i reform perioden
Sovjetsystemet var kjennetegnet av en rekke sterke sosiale garantier. Disse sosi- 
ale garantiene, som omfattet sikker jobb og inntekt, utdanning og sosiale stot- 
teordninger, var del av et system som fulgte alle fra vugge til grav, og var basis 
for den sosiale kontrakten mellom den paternalistiske sovjetstaten og borger- 
ne. Under denne stilltiende sosiale kontrakten var borgerne garantert en 
beskjeden, men sikker levestandard, i bytte for livslångt arbeid i statens tje- 
neste. Det sovjetiske sosiale stonadssystemet var organisert gjennom arbeids- 
plassene, inkludert fodselspermisjoner, barnetrygd, inntektsstonad og andre 
sosialpolitiske instrumenter.

Den reformerende russiske staten arvet denne forventningen om sosiale 
garantier, den stilltiende sosiale kontrakten, og den kulturen som var förbun
det med statens rolle som garantist for inntektssystemet. I visse henseende 
uttrykkes denne arven i nåvserende russisk politikk når det gjelder fattig- 
domssporsmålet. Det russiske politiske systemet forsoker stadig å leve opp til 
rollen som garantist, men med stadig mindre suksess. Både den okende fattig
dommen og det politiske systemets manglende evne til å leve opp til sine tidli- 
gere lofter om okt velstand, oppleves som et brudd på den sosiale kontrakten. 
Det politiske systemet har imidlertid forsokt å bekjempe den synkende leves- 
tandarden ved bruk av to typer midier: For det forste ved generelle tiltak, i 
form av sosiale klausuler innlagt i reformlovgivningen, som et forsok på å 
skjerme befolkningen mot sosialt negative effekter av markedsorienterte refor
mer. I mange tilfeller har dette bidratt til å gjore selve reformene ineffektive 
ved å vanne ut markedsorienteringen, eller ved å skape utilsiktede bivirkning- 
er og tilpasninger. Disse - nokså forgjeves - forsokene på å skjerme befolk
ningen mot motgång gjennom lovverket har vsert en betydelig kilde til den 
uklare og motsigelsesfylte karakteren av mye ny lovgivning. For det andre har 
man sokt å målrette den okonomiske stotten til utsatte grupper. Stotten kan
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enten vsere i form av direkte tilskudd, eller i form av lettelser i betalingsfor- 
pliktelser for ulike typer tj enester. Som folge av inkrementalistiske vedtak av 
stadig nye stotteformer, er idag 80% av den russiske befolkningen berettiget 
til en eller annen form for offentlig överföring, tjeneste eller lettelse. Som man 
vil forstå, har verken de generelle eller de målrettede tiltakene vsert saerlig 
effektive våpen i kampen mot fattigdommen.

Også når det gj elder institusjonell kapabilitet, har den reformerende rus
siske staten mott store utfordringer i sin håndtering av fattigdomsproblemet. 
Fordi sovjetsystemet organiserte sin sosialpolitikk gjennom bedriftene, fantes 
det ikke noe oppbygd institusjonelt apparat som kunne ta over oppgaven med 
å distribuere sosialstonad da bedriftene kvittet seg med dette ansvaret etter pri
vatisering. Det sovjetiske sosialdepartementet var lite, og hadde i hovedsak 
ansvaret for de marginaliserte gruppene i sovjetsamfunnet, som tidligere inn- 
satte i fengslene, losgjengere og andre uten tilknytning til arbeidslivet. Etter 
reformene har sosiale utgifter blitt en av de storste postene på statsbuds jettet, 
da store deler av befolkningen er avhengig av offentlige overforinger som sin 
hovedinntektskilde. I M urmansk oblast utgjorde ståtlige overforinger i gjen- 
nomsnitt 25%  av inntekten for personer i det laveste inntektsdesilet i 1995 
(Goskomstat 1996:7). Men også i det hoyeste inntektsdesilet er slike overfo
ringer en betydelig del av totalinntekten, med 11% i gjennomsnitt (ibid.). 
Dette viser igjen den generelle rollen slike overforinger spiller ved at de ikke er 
rettet utelukkende mot fattigdomsbekjempelse, men er beregnet på å skjerme 
befolkningen i sin allmennhet mot negative effekter av reformpolitikken.

Sosial endring og 0konomisk tilpasning
Transf ormas jonen av de politiske og okonomiske systemene i de tidligere pla- 
nokonomiene har utlost massive sosiale endringsprosesser, og veksten i fattig
dommen og ökningen i de sosiale ulikhetene som er förbundet med reforde- 
ling av velstand i stor skala representerer en del av kostnadene disse endrings- 
prosessene. I mange henseende er denne transf ormas jonen historisk unik, og 
representerer en utfordring til etablerte måter å betrakte årsakene til sosial 
endring på. Omformingsprosessen i 0st-Europa representerer også et politisk 
prosjekt i storslått skala, i sitt forsok på å designe og implementere en kapita
listisk okonomisk orden pr. dekret. De politiske endringene har kommet forst, 
og sosiale endringer har fulgt etter, som en konsekvens av nye, politisk ved- 
tatte regelsystemer. De sosiale endringsprosessene som kan observeres og
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beskrives i Russland kan derfor betraktes som en respons fra befolkningens 
side på disse politisk genererte endringene i rammebetingelsene for okonomisk 
og sosial handling. I samme perspektiv kan den observerte sosiale differensie- 
ringen betraktes som et uttrykk for hvordan individers og husholdningers 
ulike ressurser betinger deres muligheter til å respondere på de utfordringer og 
muligheter disse nye, og stadig forandrede reglene gir. Disse endringenes 
betydning for livet i Russland kan observeres på hver en gate. Reformene har 
avskaffet de tomme butikkene og de lange koene som kjennetegnet sovjetpe- 
rioden, og har erstattet dem med et tilbud av forbruksvarer som nsermer seg 
det man finner i Vest-Europa. Luksusbiler kjorer i gatene og folk viser fram 
sine fineste moteklaer. Samtidigt er et okende antall hjemlose og tiggere blitt et 
like synlig trekk ved bybildet i Russlands byer. Dette er åpenbare tegn på at 
sosiale endringsprosesser er underveis, og at folk aktivt eller passivt tilpasser 
seg til nye okonomiske og sosiale betingelser. Imidlertid kan den ustabiliteten 
i levekår man fortsatt kan observere tolkes som en indikasjon på at sam- 
funnsstrukturen ennå ikke har funnet sin endelige form. Dyptgående endring- 
er i sosiale strukturer er tidkrevende prosesser, og de politiske endringene går 
tydeligvis mye raskere enn omformingen av de underliggende strukturtrekk i 
det russiske samfunnet. Det er derfor en nokså stor avstand mellom de råden- 
de politiske intensjoner hos lederskapet og de sosiale realiteter blant storste- 
delen av befolkningen. Uansett hvilken sosial struktur som kommer til å vokse 
fram i Russland ettersom reformene fortsetter, vil den mest sannsynlig inne- 
holde trekk fra både det gamle Russland og det nye.

Noter
1 Man benytter 1988 som basisår, da dette var det siste året med "normale" vekstrater i 
Sovjetunionen for starten på den okonomiske nedgången som assosieres med siste del av peres- 
troika-perioden.
2 Sitert i Silverman & Yanowitch (1992:42)
3 Tabellen er hentet fra en intervju-undersokelse av levekår og opplevelse av miljoproblemer, fore- 
tatt i fire utvalgte kommuner i Murmansk oblast i april-mai 1997. Undersokelsen ble gjennomfort 
av Forskningsstiftelsen Fafo og Universitetet i Oslo i samarbeid med Goskomstats Murmansk-avde- 
ling. Undersokelsen er rapportert i Hansen, E. og Tonnessen, A. (1998) Environment and Living 

Conditions on the Kola Peninsula. Oslo: Forskningsstiftelsen Fafo/Universitetet i Oslo.
4 En mer uttommende beskrivelse av fenomenet blat finnes i: Ledeneva, A. (1998):Russia's 

Economy o f Favours: Blat, Networking and Informal Exchange. Cambridge: Cambridge University 
Press.
5 Sitert i Gaddy & Ickes 1998:56.
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Abstract
Poverty in Russia: Continuity and Change
This article examines the relationship between economic reforms in Russia 
and the observed levels of poverty in the population. A review of poverty 
levels in the USSR reveals that the USSR had a significant poverty problem. 
Further, the article reviews the changes in poverty assessment methods during 
reform, and its consequences for estimates of poverty levels, which currently 
vary between 10 and 50 percent of the population. Russian poverty is seen as 
different from usual Western patterns, as neither employment nor education is 
sufficient to protect from poverty. Survey data reveal that whereas the number 
of destitute may be relatively limited, more than half of all households have 
difficulties covering needs of a higher order. In a separate section, the disap
pearance of non-market personal networks as a source of consumer goods as 
a consequence of reform is discussed. Thereafter, the impact on poverty levels 
of the financial crisis in August 1998 is discussed. Social polices are seen as 
relatively inefficient due to their scope, which goes beyond poverty relief, but 
aims to shelter the population from adverse effects of the reform policies.

Keywords: Russia, poverty, economic reform, living conditions
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Den fungerande demokratin? 
Socialt kapital och demokratisering 
i västra Ukraina

AV MARTIN ÅBERG

Den ”misstroendekultur” , genomsyrad av auktoritära härskartraditioner och 
bristande medborgaranda, som präglar de post-socialistiska samhällena har 
rönt stor uppmärksamhet inom forskningen om det civila samhällets utveck
ling. Obeaktat skillnaderna mellan olika länder finns några gemensamma 
nämnare i det avseendet. De om fattar inslagen av klientelism och korruption 
inom det politiska livet och förvaltningsapparaten, liksom betydelsen av i vid 
mening informella kontakter och nätverk på alla samhällsnivåer, d v s  det 
fenomen som i f d Sovjetunionen fångades av begreppet blat (ry; se t ex 
Wanner 1998, Fitzpatrick 1999). Erkannerligen har dock få försök gjorts att 
knyta analyserna av Ost- och Centraleuropa till Robert Putnams resonemang 
om ”socialt kapital” (Putnam 1993, svensk utgåva 1996).1 N är så skett -  
främst f d DDR har stått i fokus -  har uppmärksamheten riktats mot Putnams 
jämviktshypotes och hans resonemang om ”goda” och ”onda” cirklar, liksom 
omständigheten att han underskattar betydelsen av faktorer som institutionell 
design och statens roll (Cusack 1997, Hager 1998). Däremot granskas endast 
marginellt de mikro-sociologiska antaganden som Putnams analyser av socialt 
kapital vilar på. Följaktligen fokuseras de senare aspekterna i artikeln. Givet 
sammanhanget måste emellertid Putnams egen problematisering av tematiken 
omformuleras något.

Putnam reserverar begreppet socialt kapital för ”inslag i samhällsorga
nisationen, till exempel förtroende, normer och nätverk, som kan förbättra 
sam hällseffektiviteten genom att underlätta sam ordnade operationer” 
(Putnam 1996: 201). Centralt i resonemanget är de sociala processer genom

M artin Aberg är docent i historia och verksam som projektledare vid Söder
törns högskola. Hans forskning rör demokratiprocesser på lokalplanet i 
Polen och Ukraina.
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vilka medborgarna lär sig hysa förtroende till varandra. Denna tillit överförs 
därefter till samhällets formella institutioner. Vi skall återkomma till detta 
något längre fram. Intressant är emellertid att det saknas en övergripande term 
för att beskriva det spegelvända fenomen han fann i södra Italien och som vi 
kan notera även ifråga om Öst- och Centraleuropa. ”M isstroendekultur”, 
”autokratisk politik” eller ”vertikala band av beroende och exploatering” är 
några av de uttryck Putnam använder för att tydliggöra vad det handlar om 
(Putnam 1996: 29, 163, 174). Samtidigt bör det framhållas att dessa fenomen 
utgör inslag i vad som egentligen också är ett slags socialt kapital. Det illus
treras av det sätt på vilket exempelvis byte av varor och gentjänster även i de 
sovjetiska W<2£-nätverken förutsatte tillit mellan aktörerna. Den avgörande 
skillnaden är varför dessa ofta mycket tätt sammanhållna relationsstrukturer 
inte tycks förenliga med uppbyggnaden av förtroende till formella demokra
tiska regelverk. Väljer vi, ur demokratisynpunkt, att betrakta sådana egenska
per som uttryck för ett ”negativt” eller snarare ”grått” socialt kapital i skym- 
ningslandet mellan legalt och illegalt, bör vi således inte främst fundera över 
vilken betydelse ”positivt” eller ”vitt” socialt kapital har för framgångsrik 
demokratisering. Snarare bör vi ställa oss frågan om vilka egenskaper hos det 
”gråa” post-socialistiska sociala kapitalet som gör människor mindre benäg
na att hysa förtroende för demokratiska institutioner och organisationer.

Putnams eget svar på frågan är helt enkelt att ”sanktioner som stöder 
reciprocitetsnormer mot opportunismens hot sannolikt inte införs uppåt, och 
om så sker åtlyds de sannolikt inte” (Putnam 1996: 210). Kärnfrågan är där
för huruvida bristande förtroende för formella institutioner i första hand är 
avhängigt svårigheterna att straffa brott mot spelets regler i de partikularistis- 
ka och ofta vertikala nätverk som underbygger grått socialt kapital. Frågan 
blir därför en problematik rörande betingelserna för bytesrelationer och soci
ala transaktioner mera allmänt, samt kostnaderna förknippade med sådana 
transaktioner. I det perspektivet är poängen att socialt kapital och grått soci
alt kapital representerar två olika transaktionssätt och två olika sätt på vilka 
sociala transaktionskostnader kan reduceras. Och, till skillnad från vad 
Putnam hävdar, är det denna skillnad snarare än problemet med sanktioner 
som gör det svårt att skapa förtroende för formella institutioner på grundval 
av grått socialt kapital. Men det finns fler viktiga omständigheter som bör 
framhållas. N är det gäller de östliga transitionssamhällena bör vi t ex notera 
hur just grått socialt kapital fortfarande utgör en mera effektiv resurs för prak-
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tisk problemlösning jämfört med vad de formella institutionerna förmått pre
stera till dags dato. Följaktligen kan vi indirekt också förstå skälen till varför 
faktorer som institutionell design i kombination med den roll staten spelar -  
tvärtemot Putnams resonemang -  i själva verket utgör centrala aspekter av 
demokratiseringsprocessen.

I artikeln utvecklas denna alternativa förklaringsmodell även om det bör 
understrykas att det ligger vid sidan av förutsättningarna att formulera empi
riska generaliseringar eller allmänna teoretiska utsagor. I linje med statsveta
ren Arend Lijpharts schema används tvärtom fallstudie-modellen i hypotesge- 
nererande och hypotesprövande syfte (Lijphart 1971: 692). Västra Ukraina 
och dess regionhuvudstad L'viv analyseras således med hjälp av förefintlig sur- 
veydata samt material från tidigare genomförda fokusgrupper och personin
tervjuer. Undersökningsperioden omfattar de första åren efter Ukrainas själv
ständighet 1991.2 I linje med fallstudie-approachen betonas lokal kontext 
(Pickvance 1995: 35-54). Lokalt sammanhang och skillnader i historisk bak
grund förklarar flera viktiga regionala skillnader mellan västra Ukraina och 
övriga delar av landet när det gäller socialt kapital. På vissa nyckelpunkter 
görs jämförelser med staden Donets'k i östra Ukraina. Analysen illustreras 
därefter med en teoretisk och empirisk genomgång av begreppen ”transak
tion” och ”transaktionskostnader” . Utgångspunkten är de modeller som legat 
till grund för Putnams egen teori och då främst Colemans, Homans, Mauss, 
och Lévi-Strauss respektive resonemang.

En mera systematisk prövning av Putnams teori förutsätter givetvis ana
lyser av fler fall, inklusive städer och regioner med icke-sovjetisk bakgrund. 
Samtidigt bör det dock framhållas att L'viv kan betraktas som ett särskilt 
intressant fall eftersom staden och den omgivande regionen i många samman
hang kommit att betraktas som ett positivt undantag i politiskt-kulturellt avse
ende jämfört med det övriga Ukraina. Inledningsvis kommer jag att kort gå 
igenom Putnams teori samt några centrala punkter i den kritik som framförts 
mot den.

Putnams teori om socialt kapital i post-sovjetisk kontext
A ena sidan skulle vi kunna säga att demokratin redan segrat i de nya stater 
som uppstod efter det gamla Sovjetunionen. Länderna väster om Ural -  med 
Belarus som det huvudsakliga undantaget -  har otvivelaktigt liberaliserats. 
Fria val har hållits och konstitutionella reformer har genomförts. Å andra
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sidan har de nya institutionerna inte stabiliserats. De har ännu inte resulterat 
i nya s k stigberoenden i den politiska kulturen. Som orsak brukar ofta fram
hållas att reformerna inte varit tillräckligt omfattande. Främst gäller det med 
avseende på reformtakten i Ryssland och Ukraina. Till det kommer självfallet 
omställningssvårigheterna och kriserna i samband med marknadsekonomins 
första trevande steg, liksom vissa kulturella omständigheter: nämligen den seg
het med vilken det totalitära samhällets traditioner tycks dröja sig kvar. Det 
senare speglas i omständigheten att det civila samhället ännu är tämligen svagt 
utvecklat. Som en bidragande faktor framhålls som regel decennier av negati
va erfarenheter av statssocialistiska institutioner, något som i sin tur främjat 
framväxten av ett specifikt ”östligt” och ur demokratisynpunkt ”grått” soci
alt kapital. Detta sociala kapital har främjat klientelism och korruption sna
rare än rättstänkande och formella institutioners legitimitet.

Somliga forskare har dessutom tyckt sig kunna identifiera betydelsefulla 
omständigheter med än djupare rötter. Samuel Huntington hävdade ju inget 
mindre än att stora delar av Östeuropa över huvud taget har en dålig jordmån 
för demokratiska idéer och institutioner p g a  inflytandet från den ortodoxa 
kulturen (Huntington 1993, i huvudsak en vidareutveckling av hans mer 
”optimistiska” tolkning i analysen av demokratins ”tredje våg” 1991). Ett 
annat exempel är Richard Pipes analyser av Ryssland; nämligen att den kom
munistiska diktaturen i Sovjet modellerades på grundval av förrevolutionära 
traditioner från tsar-tidens Ryssland (t ex Pipes 1990, 1995). Tolkar vi resul
taten av Putnams analys mot den bakgrunden är det alltså knappast förvå
nande ifall demokratins framtidsutsikter i Ryssland och Ukraina ter sig osäk
ra oavsett vilken reformpolitik som förs. På sikt skulle den förmenta demo
kratiseringen av de båda länderna endast kunna leda till ett (åter)upprättande 
av totalitärt, alternativt auktoritärt styrelseskick. Frågan om socialt kapital 
har sin givna plats i det sammanhanget.

Som vi kommer ihåg hävdar Putnam att socialt kapital är avgörande för 
institutionell effektivitet, mera precist institutioner med syfte att underlätta 
kollektivt handlande i demokratiska politiska system. En av de vanligasta 
invändningarna mot hans resonemang är visserligen att institutionell effekti
vitet som sådan inte säger oss särskilt mycket om det politiska systemets grad 
av demokrati (Tarrow 1996: 389-397). Sett ur ett perspektiv är det givetvis 
riktigt. Men institutionell effektivitet kan också -  i linje med Dahls klassiska 
analys -  betraktas som en central aspekt av det politiska systemets ”responsi-
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vitet” (Dahl 1971: 2-9).3 Härmed avses att förtroende eller tillit, alstrat av 
socialt kapital, fungerar som ett smörjmedel i det politiska systemet. Tillit för
stärker responsiviteten i demokratiska system, d v s  främjar interaktionen mel
lan den valda regeringen och medborgarna. Tillit och responsivitet är således 
centrala faktorer för såväl det politiska systemets instrumentella effektivitet 
som dess legitimitet.

Som den tidigare anförda definitionen visar är emellertid begreppet 
”socialt kapital” inte helt otvetydigt. Nyckelbegrepp som ”förtroende” , ”nät
verk” och ”samhällseffektivitet” till trots bör vi dock betona det sociala kapi
talets karaktär av relationeilt fenomen. Socialt kapital utgör en struktur som 
kännetecknas av att medborgarna är tätt sammanflätade med varandra genom 
en rad ömsesidiga bytesrelationer. Sådana sociala transaktioner utgör förut
sättningen för s k ”nätverk av samhällsengagemang”, något som ytterst också 
inkluderar intresseorganisationer och politiska partier. Vidare leder socialt 
kapital i Putnams bestämning till att medborgarna mer eller mindre autom a
tiskt hyser tilltro till de institutioner som representeras av staten. Således skä
let till varför socialt kapital stärker formella institutioners instrumentella 
effektivitet (Putnam 1996: 201-213).4

Viktigt att uppmärksamma är emellertid också Putnams resonemang 
kring sociala jämviktslägen och det han kallar ”goda” och ”onda” cirklar. I 
samhällen som utmärks av höga nivåer av socialt kapital och förtroende ten
derar det sociala kapitalet att reproducera sig självt i allt större omfattning, 
medan det omvända gäller för samhällen med små resurser av socialt kapital. 
Dessa växer istället in i en ond cirkel präglad av en ”misstroendekultur” med 
negativa inslag som fördjupas mer och mer över tid (Putnam 1996: 213-218). 
Därför skulle vi alltså kunna argumentera för uppfattningen att länder som 
exempelvis Ukraina har fastnat i en ”ond cirkel” efter självständigheten. Den 
ukrainska politiska kulturen företräder enligt ovannämnda tolkning hävdvun
na totalitära/auktoritära drag av ett slag som endast med största svårighet kan 
brytas, om ens alls.

”Kulturer” är ju emellertid inte statiska. Tvärtom förändras de ständigt 
och inte i enlighet med något slags teleologiska principer. Därför kan de inte 
heller tillskrivas ensidigt ”negativa” eller ”positiva” egenskaper i demokrati
hänseende. Exempelvis Huntington själv var ju noga med att framhålla detta 
när han först skisserade sin analys av demokratins ”vågor” och ”civilisatio
nernas konfrontation” (Huntington 1991: 144-145). De historiska traditioner
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Putnam betonar ifråga om norra Italien var sannolikt ganska viktiga för upp
komsten av en modern demokratisk politisk kultur. Orsakssambanden var 
emellertid långt ifrån så enkla som Putnam gör gällande. Ett intressant exem
pel är t ex att Norditalien visade sig mera mottagligt för fascistiska idéer på 
1920-talet än för den demokratiska impulsen (jfr Karvonen 1997: 105).

På motsvarande sätt kan vi se hur en och samma uppsättning faktorer 
spelat olika roll för den politiska kulturen i Ukraina beroende på tid och sam
manhang. Strävan att definiera och artikulera den egna nationella identiteten, 
strävan att vidmakthålla den egna kulturen och att modernisera det politiska 
livet går hand i hand, främst i västra Ukraina. Kyrkan och religionen spelar 
viktiga roller i det sammanhanget. I längre perspektiv har dock kyrkan spelat 
en mera tvetydig roll i förhållande till nationalistiska och andra ideologiska 
strömningar. Av ett antal skäl är sambanden mellan nationalism, politiskt 
handlande och religion annorlunda idag jämfört med under den ”första 
vågen” av Ukrainsk nationalism för drygt ett sekel sedan. På 1860-talet var 
anti-klerikala tongångar inledningsvis ett framträdande inslag bland de gali- 
ciska ukrainofilerna (Himka 1983: 44-45, 138-140). Under Sovjetunionens 
brittsommar, däremot, var växande religiositet och återupplivandet av religiös 
kultur mera otvetydigt relaterade till framväxten av en politisk oppositionsrö
relse i regionen (Kuzio 1990: 107-122).

Omständigheter av det slaget är viktiga för hur vi skall uppfatta Putnams 
argument om goda och onda cirklar. Den amerikanske forskaren Thomas 
Cusack har underkastat Putnams hypotes om sociala jämviktslägen en empi
risk prövning. Utgår man från studiet av ett stort antal separata fall eller cases 
så borde, menar Cusack, endera av tre ömsesidigt uteslutande mönster utkris
talliseras ifall Putnams hypotes äger riktighet:

(1) en, som ifråga om Italien, bi-modal situation med ett läge kännetecknat av höga 

nivåer av socialt kapital och ett läge med låga nivåer av socialt kapital. Alternativt upp
står en situation -  (2) respektive (3) -  med antingen genomgående höga eller genom
gående låga nivåer av socialt kapital. Inget mönster som utmärks av såväl höga, alter
nativt låga, som blandade nivåer kan uppstå (Cusack 1997: 40).

I en analys av lokalt självstyre i det återförenade Tyskland kan Cusack på ett 
övertygande sätt visa att ingendera av dessa tre mönster uppträder. Hans slut
sats är att socialt kapital förvisso spelar en viktig roll i demokratiprocesser. Fr
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a menar dock Cusak att resultaten riktar uppmärksamheten mot institutionell 
design och dess betydelse när det gäller att främja demokratisering och insti
tutionell effektivitet (Cusack 1997: 46-47). Liknande mönster antyds f ö också 
av flera andra studier av västeuropeiska samhällen, såsom i Patrick Irelands 
undersökning av politisk mobilisering bland invandrargrupper i Frankrike och 
Schweiz. Formella institutioner och frågan om hur dessa institutioner var 
utformade visade sig vara den viktigaste enskilda faktorn för att förklara om 
och hur immigrantgrupper tog aktiv del i politiken (Ireland 1994). Indirekt 
riktar detta också uppmärksamheten mot statens roll vid implementeringen av 
nya institutioner.

Självfallet är det så att faktorer som politisk kultur, historiska traditio
ner, institutioner, staten och andra strukturella omständigheter samspelar vid 
gestaltningen av olika politiska system, dock utan de deterministiska underto
ner som finns i Putnams teori. Rimligen är det så -  även i länder med i nega
tiv mening stigberoende politiska kulturer som Ukraina och Ryssland -  att 
transitionsprocessens ”resultat” lika gärna kan bli nya former av demokrati 
jämfört med västeuropeiska mått, som nya varianter av totalitärt styre av 
Sovjetiskt snitt. En intressant omständighet är dock frågan om vilka egenska
per hos det gråa sociala kapitalet som faktiskt hindrar uppbyggnaden av för
troende till formella institutioner. I linje med Putnams egen forskningsdesign 
skall jag börja med att översiktligt beskriva några relevanta regionala skillna
der i Ukraina sett ur ett historiskt perspektiv.

Politisk kultur i västra Ukraina
En rad forskare har berört de regionala skillnaderna i ukrainisk politisk kul
tur, däribland Roman Szporluk, Paul Pirie, Michael Kennedy, Louise Jackson, 
Andrew Wilson, David Meyer och Yaroslav Hrytsak & Victor Susak bara för 
att nämna några exempel. Gemensamt för dessa studier är de kontraster som 
fram träder i en rad avseenden om vi jämför de västra, östra och södra delar
na av landet. Skillnaderna inbegriper variationer ifråga om synen på uppbrot
tet från Sovjetunionen och den nationella självständigheten, liksom frågan om 
regional autonomi i förhållande till centralmakten. Exempelvis västra Ukraina 
var en av de regioner som gick i främsta ledet i samband med landets själv- 
ständighetsförklaring 1991. Dessutom skiljer sig attityderna till det nuvaran
de politiska systemet och grad av medborgerligt engagemang i politiken. 
Befolkningen i L'viv och västra Ukraina visar generellt sett ett större intresse

52  so c io lo g isk  forskn ing 1 /2 0 0 0



Den fungerande dem okratin?

och engagemang i politiska frågor jämfört med befolkningen i landets östra 
delar. Trots att misstron mot politiker och formella institutioner är stor i 
Ukraina är detta drag något mindre framträdande i väst (Szporluk 1992, Pirie 
1996, Hrytsak &  Susak 1998). Relativt hög grad av medborgerlighet och 
nationell medvetenhet jämfört fr a med östra Ukraina -  så skulle huvuddragen 
i västra Ukrainas politiska kultur kunna sammanfattas på grundval av tidiga
re forskning.

De flesta bedömare är eniga om att historiskt relaterade omständigheter 
bidrar till att förklara skillnaderna även om, som vi skall visa, sambanden ing
alunda är entydiga. Stora delar av Ukraina, närmare bestämt det som gemen- 
ligen brukar kallas den ”Högra banken” (av Dnepr) utgjorde aldrig en inte
grerad del av tsarernas Ryssland. Dit hör främst vår egen undersökningsre- 
gion. I motsats till östra Ukraina blev dessa områden aldrig russifierade eller 
allvarligt påverkade av rysk patrimonialism, livegenskap och kommunalt 
ägande baserat på mir en. Från 1569 och tvåhundra år framåt kom tvärtom 
huvudparten av den Högra banken, inklusive västra Ukraina/f d polska östra 
Galicien, att inkluderas som en del av Rzeczpospolita, dåvarande unionen av 
Polen-Litauen. Från Polens första delning 1772 och fram till 1918 ingick 
Galicien därefter i det habsburgska väldet. Därefter införlivades regionen åter 
med Polen. Den ryska och sovjetiska närvaron i området har däremot varit av 
ett mera parantetiskt slag. Efter en kortare sovjetisk ockupation 1939-1941 
överfördes östra Galicien på mera permanent basis till den Ukrainska sovje
trepubliken vid andra världskrigets slut.

Samtidigt som östlig ortodoxi spelade en viktig kulturell roll i de östra 
delarna av landet utövade den romersk-katolska kyrkan ett betydligt mera 
påtagligt inflytande i väster, något som bl a utmynnade i den grekisk-katolska 
(uniatiska) kyrkans uppkomst. Som namnet röjer är denna en hybridform av 
östligt-västligt i kyrkligt avseende. Västra Ukraina framstår, kort och gott, 
som mera ”västligt” orienterat, underförstått mera likt de pluralistiska sam
hällsformationerna i Västeuropa. Men bilden är inte entydig. Till skillnad från 
östra Ukraina kom den ekonomiska utvecklingen i väst att släpa efter. Östern 
industrialiseriades på ett tidigare stadium och hade -  och har fortfarande -  
högre urbaniseringsgrad jämfört med det än idag förhållandevis lantliga 
Galicien. Västlig orientering är således inte liktydigt med socioekonomisk 
modernisering i alla avseenden.

Vi har anledning att återkomma till det föregående. Till att börja med
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bör vi istället vara försiktiga med att direkt sätta ett likhetstecken mellan väs
tra Ukrainas (förmodat västligt influerade) ”medborgerliga traditioner” och 
”socialt kapital” i putnamsk mening. Det gäller inte minst på centrala punk
ter som förtroende och horisontella och reciproka relationer. Ovannämnda 
faktorer är bestickande, beaktat de skillnader som faktiskt finns mellan västra 
och östra Ukraina, men de måste utredas mera noggrant. Som ett exempel på 
problematiken kan nämnas att samma halv-feodala produktionssätt som var 
typiskt för Polen före 1772, eller för den del Putnams Syditalien, fortsatte som 
den dominerande sociala organisationsformen på den galiciska landsbygden 
under den österrikiska tiden. För det andra bör vi beakta frågan om i vilken 
utsträckning historiskt betingade och politiskt-kulturellt signifikanta skillna
der faktiskt kunde överleva Sovjettidens alla förändringar. Exempelvis genom
gick provinsens sociala struktur stora förändringar i samband med att regio
nen definitivt införlivades med Sovjetunionen och statssocialistiska institutio
ner infördes i lokalsamhället. Efterkrigstidens förändringar och deras effekter 
är således av avgörande betydelse i sammanhanget.

I dessa avseenden kan L’viv jämföras med staden Donets'k i östra 
Ukraina. Som antyds av det föregående är det senare en ort som i många avse
enden företräder spegelvända förhållanden jämfört med L'viv. Infallsvinkeln 
ligger därmed i linje med antagandet att aktörers handlande tenderar att fär
gas av skillnader i lokalt sammanhang (Mitchell 1987: 7-17, Pickvance 1995). 
L’viv är således regionalt centrum för en mera västligt orienterad men också 
mindre industriellt och urbant präglad del av Ukraina. Donets'k, däremot, lig
ger i den tungt industrialiserade och förhållandevis sovjetiserade Donbas- 
regionen.

Vidare är befolkningen i L'viv relativt homogen ur etnisk synpunkt: när
mare fyra femtedelar av stadens invånare var av ukrainsk nationalitet vid 
tiden för den sista sovjetiska folkräkningen (1989).5 Befolkningen i Donets'k 
är däremot betydligt mera blandad. Det samma gäller för hela östra och södra 
Ukraina och omständigheten har lett till framväxten av mer komplicerade och 
sammansatta sociala identiteter jämfört med i väst. Viktigt att understryka när 
det gäller L'viv är emellertid att de flesta av dessa förändringar skedde i anslut
ning till kriget och under de allra första efterkrigsåren. Före andra världskri
get var det då polska Lwöw en stad som i huvudsak befolkades av polacker 
och judar, endast till mindre del av etniska ukrainare (Papée 1924: 228-229).6

Tvärtom utgjorde ukrainarna av tradition en rural befolkningskompo- 
nent i Galicien. Sedan nazisterna först utrotat stadens judar och sedan de sov
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jetiska myndigheterna några år senare massdeporterade den polska befolk
ningen, blev L'vov/L'viv en sovjetukrainsk stad. Inledningsvis inkluderade 
omställningen en relativt stor inflyttning av ryssar. Typiskt för efterkrigsperio- 
den som helhet var emellertid den omfattande migrationen av ukrainare till 
staden (jfr Szporluk 1981, 1992). Sannolikt kom de senare grupperna främst 
från de närliggande områdena, ett regionalt mönster som är utmärkande 
också för landets södra och östra delar (jfr Pirie 1996: 1089).7 Men därutö
ver har befolkningen i L'viv också en påtagligt ”lantlig” karaktär jämfört med 
i Donets'k. 47,0 % av svarspersonerna i L'viv i 1994 års survey var födda på 
landet jämfört med 29,8 % av de tillfrågade i Donets'k.

Omständigheter av det slaget har otvivelaktigt varit av viss betydelse för 
den politiska kulturens utveckling. T ex föranledde de Roman Szporluk att 
betrakta förutsättningarna för den post-kommunistiska transitionen i regio
nen som tämligen positiva. Politiskt sett är L'viv, enligt Szporluk, ”en ’ano
mali’ om det nationella genomsnittet beaktas /—/ och staden kan mycket väl 
bli normerande för utvecklingen i de västra delarna av landet” (Szporluk 
1992: 230).^ M era precist var syftet att förklara orsakerna till Rukhs jord
skredsseger i landets västra delar i det sista valet till Ukrainas högsta sovjet i 
mars 1990. Beaktat stadens historiska och kulturella bakgrund samt lokal
samhällets demografiska struktur fann Szporluk vad som möjligen skulle 
kunna tolkas som ett rikare socialt kapital, eller under alla omständigheter en 
högre grad av politisk medvetenhet jämfört med resten av landet (Szporluk 
1992: 215-231).

Såväl L'viv som Donets'k representerar således ganska intressanta -  och 
extrema -  fall. En rad undersökningar har också gjorts av städerna i samar
bete mellan University of Michigan och L'viv State University, då med sikte på 
att studera formeringen av nya ”sociala identiteter” och ”sociala frågor” . 
Dock: tolkar vi på nytt data från den omfattande survey som gjordes i de båda 
städerna 1994 är resultaten betydligt mindre uppmuntrande jämfört med vad 
som kunde ha förväntats mot bakgrund av den politiska situationen i landet 
fem år tidigare. Av surveyen framgår bl a att inte mindre än 52,8 % av de till
frågade i L'viv och hela 60,5 % av dem i Donets'k antingen var endast ”lite 
intresserade” eller helt ”ointresserade” av politik (jfr tabell 1). Dessutom hyste 
befolkningen i båda städerna allmänt en låg tilltro till medierna, till politiker, 
regeringstjänstemän och liknande nyckelkategorier, om än med vissa variatio
ner mellan orterna (Malanchuck 1998: 10-11).
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Tabell l. Intresse för politik. L’viv och Donets’k, 1994

Stad Mycket Intresserad Inte särskilt Inte alls Summa

intresserad intresserad intresserad

L'viv 8,7 38,5 34,6 18,2 100,0

Donets’k 6,1 33,4 40,9 19,6 100,0

N=821, därav 818 giltiga. (L’viv 390, Donets’k 428). Källa: Identity Formation and Social Issues 
in East and West Ukraine (survey, 1994). Med benäget tillstånd av Institute for Historical 
Research, L’viv State University.

Samtidigt förklarade majoriteten av undersökningspersonerna att de ändå 
skulle rösta i det kommande parlamentsvalet samma år. De flesta av dem hade 
emellertid begränsade erfarenheter av politik och medborgerliga sammanhang 
sedan tidigare. Bland annat fick svarspersonerna frågan om vilka handlings- 
former de föredrog när de försökte lösa ”sociala problem ”. Svarsalternativen 
omfattade fem kategorier: huruvida de någonsin kontaktat (i) en rikstäckande 
tidning eller tidskrift, alternativt televisionen; (ii) någon offentlig myndighets
person; om de (iii) någonsin varit med och undertecknat någon petition; (iv) 
varit medlem i någon frivilligorganisation eller aktionsgrupp bortsett från 
kommunistpartiet och Komsomol; om de (v) någonsin deltagit i offentliga 
demonstrationer eller möten. Dessutom ombads de att precisera grad av erfa
renhet av sådana handlingsformer. Förvisso kan ”sociala problem ” avse hart 
när vad som helst. Men trots det torde svaren ge en grov indikation på de 
praktiska erfarenheterna av några centrala, post-sovjetiska handlingsformer i 
det offentliga livet. De två viktigaste alternativen i vårt sammanhang är alter
nativ (ii) och (iv). Eftersom det senare handlar om organisationserfarenhet kan 
det på sätt och vis betraktas som analogt med de norditalienska organisa- 
tionstraditioner Putnam beskrivit i sin analys. Viktigt är då främst upprepade 
eller ”rutiniserade” erfarenheter av olika handlingsformer, inte isolerade fall 
av mellanhavanden med institutioner (jfr tabell 2).
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Tabell 2. M ultipla erfarenheter av politiska handlingsformer och medborger
ligt agerande. L’viv och Donets’k, 1994

Stad Kontaktat Kontaktat Undertecknat Gått med i Deltagit i

massmedia tjänstemän petitioner organisationer demonstration

er

L'viv 4 3  ÜÜ 12̂ 5 6Ä 4Öfi

Donets'k 2,6 6,8 4,4 2,8 12,6

N=821. Antalet giltiga fall varierar mellan 389-391 för L’viv samt mellan 428-429 för Donets’k. 
Källa: Identity Formation and Social Issues in East and West Ukraine (survey, 1994). Med benäget 
tillstånd av Institute for Historical Research, L’viv State University.

Allmänt sett hade stora delar av befolkningen i både L'viv och Donets'k inte 
några erfarenheter alls av ovannämnda handlingsformer. Men andelen som 
faktiskt hade haft kontakter med myndighetspersoner och som hade organi- 
sationserfarenhet var tveklöst större i L'viv jämfört med i Donets'k. Det 
samma gäller också kontakter med massmedia och i synnerhet deltagande i 
demonstrationer. Det lokala politiska sammanhanget måste emellertid vägas 
in vid tolkningen av resultaten. I sistnämnda fall speglar resultatet sannolikt 
den tem porära mobiliseringen av folk i samband med de protestaktioner som 
ägde rum i L'viv sommaren 1988 eller de omfattande demonstrationerna inför 
valet 1990. M a o föll folks erfarenheter troligen tillbaka på händelser vilka 
inträffade under ett ganska specifikt skede av utvecklingen snarare än på läng
re traditioner av politisk aktivism. En sådan tolkning stärks f ö av att ingen 
tidsgräns för deltagande i olika aktiviteter inkluderats i frågeformulären.

N är det gäller 1988 års demonstrationer utlöstes protesterna av i huvud
sak två faktorer. En av dem var missnöjet med den låga reformtakten under 
perestroikan. En annan var den folkliga opinion som vuxit fram efter 
Chornobyl'-katastrofen (Tjernobyl) två år tidigare. Chornobyl' och dess kon
sekvenser illustrerade på ett talande sätt regimens oförmåga att handla, något 
som i sin tur stimulerade uppkomsten av vad Taras Kuzio kallat ”informella
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gruppbildningar” i lokalsamhället. Självfallet var detta en omständighet av 
stor betydelse för den politiska mobiliseringen i L'viv (Kuzio 1990: 109-113). 
På motsvarande sätt kan även demonstrationerna i samband med valet 1990 
betraktas som i någon mån a-typiska för den lokala politiska kulturen. I det 
sena 1980-talet utvecklades Kyiv (Kiev) och L'viv raskt till centra för de natio
nella oavhängighetssträvandena. Beaktat närheten till Polen var det också så 
att rörelsen i L'viv påverkades kraftigt av nyheterna om Solidaritets återkomst 
till den offentliga arenan.9 Solidaritets segertåg drev således på den lokala 
proteströrelsen i en än mer radikal riktning. Surveydata är alltså delvis en 
reflektion av den specifika situation som rådde i västra Ukraina kort före 
Sovjetunionens upplösning.

Dessutom bör det tilläggas att ”sociala organisationer” kan betyda hart 
när vad som helst i det här sammanhanget. Allt från schackklubbar till poli
tiska partier bokförs i vardagligt tal som hromads'ki ob'ednanniad0 Förvisso: 
eftersom ”hrom ada” -  rakt översatt -  betyder ”community” leder begreppet 
osökt tankarna till Putnams norditalienska medborgarnätverk och intresseor
ganisationer. Men trots att många sådana föreningar etablerats efter själv
ständigheten finns det ändå skäl att instämma med Paul Kubiceks analys av de 
nya intresseorganisationernas status i Ukraina. Det är, påpekar han, överhu
vudtaget mycket svårt att alls kunna identifiera och avgränsa politiskt rele
vanta intressegrupperingar och konfliktlinjer. Som Kubicek betonar med sär
skild hänsyn till frågan om privatiseringar har vad som bäst beskrivs som en 
”surrealistisk” situation utvecklats (Kubicek 1996). Det har i sin tur banat väg 
för ett vitt spektrum av ljusskygga aktiviteter och korruption av ett slag som 
understryker den betydelse grått socialt kapital fortsätter att ha i förhållande 
till nya medborgerligt-kulturella tendenser.

På elitnivå speglar den post-Sovjetiska situationen sannolikt samma 
mönster som framhållits av bl a Levitas & Strzalkowski (1990) eller Chris 
Pickvance (1996). Även om vi saknar data ifråga om L'viv påpekar de hur, i 
städer som Budapest och Moskva, elitens sociala nätverk och förbindelser ofta 
kommit att användas för s k ”asset conversion” .11 Plärmed avses att ”aktö
rer med bakgrund i kommunistpartiernas organisationsflora visat sig benägna 
att släppa identifikationen med partiet för att istället använda sina resurser 
(finansiella dylika samt etablerade kontaktnät etc) för att exploatera vilka som 
helst nya, ekonomiska möjligheter som yppats” i samband med transitionen 
(Pickvance 1996: 245). Vi skall längre fram se hur blat-nätverk på motsva
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rande sätt spelar en roll också bland medborgarna i stort.
Sett ur politisk synpunkt har omständigheter som dessa lett till lätt para

doxala resultat, exempelvis i samband med 1998 års parlamentsval. De refor
merade kommunisterna gjorde då comeback som den största partigruppering
en i ukrainsk politik. Valdeltagandet låg visserligen på en hög nivå, i genom
snitt 70,0 % och närmare 80,0 % i L'viv oblast'. Men opinionsundersökning
ar i samband med valet visade samtidigt att en majoritet av väljarna lade sin 
röst på ett politiskt ledarskap som de inte alls eller endast till ringa grad hyste 
förtroende för (Chernysh 1998: 6). Vänder vi därefter tillbaka till 1994 års 
survey data och det intervjumaterial som senare kompletterade undersökning
en, kan vi studera förhållandet mellan bristande tillit, grått socialt kapital och 
efterkrigstidens ukrainska samhällsutveckling mera i detalj.

Politiskt handlande, institutioner och tillit
Vi skall studera olika handlingsformer med utgångspunkt i två olika exempel. 
I det ena fallet framgår hur just efterkrigstidens samhällsförändringar snarare 
än historiskt sett mer djupt rotade förklaringsfaktörer varit avgörande ur ett 
socialt kapital-perspektiv. Som vi redan sett ledde ledde modernisering i 
Sovjetisk tappning till intressanta skillnader mellan L'viv och Donets'k. 
Donbas var en mera industrialiserad och urbaniserad region redan före andra 
världskriget medan Galicien i princip ända fram till idag behållit sin lantliga 
särart. Det senare gäller även stadsmiljöer som den i L'viv. Således kan vi 
också formulera följande ”kontinuitetshypotes” : givet argumentet om en his
toriskt överförd medborgartradition i västra Ukraina (fr a Szporluk 1992), 
torde sådana traditioner visa sig tydligare bland invånare som flyttat in från 
den omgivande landsbygden. Vidare kan sådana särdrag förmodas yttra sig bl 
a som markerade skillnader mellan ”bybor” och ”sta’bor” med avseende på 
politiska handlingsformer. D v s  invånare med landsbygdsbakgrund skulle i 
kraft av historisk tradition vara mer politiskt och medborgerligt aktiva jäm
fört med andra befolkningsgrupper. Socialt kapital i L'viv kan därmed betrak
tas som en funktion av landsbygdens sociala sammanhang.

I huvudsak stämmer icke denna hypotes. Tittar vi närmare på variabeln 
”organisationserfarenhet” och jämför ”bybor” i L'viv respektive Donets'k -  
med avseende på de som har flera sådan erfarenheter -  kan vi visserligen se 
hur de förra framstår som mer aktiva. Men motsvarande skillnad mellan stä
derna gäller också ifråga om kategorin ”stadsbor” . Studerar vi enbart L'viv-
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Tabell 3a. Geografisk härkomst och organisationserfarenhet. L’viv, 1994

Födelseplats Ingen En Fler än en Summa

Storstad 89,2 4,1 6,8 100,0

Medelstor stad 92,8 3,6 3,6 100,0

Småstad 96,6 3,4 - 100,0

By 91,2 1,1 7,7 100,0

N=391, därav 388 giltiga. Källa: Identity Formation and Social Issues in East and West Ukraine 
(survey, 1994). Med benäget tillstånd av Institute for Historical Research, L’viv State University.

Tabell 3b. Geografisk härkom st och organisationserfarenhet. D on ets’k, 1994

Födelseplats Ingen En Fler än en Summa

Storstad 95,2 1,9 2,9 100,0

Medelstor stad 97,9 - 2,1 100,0

Småstad 97,6 - 2,4 100,0

By 93,6 3,2 3,2 100,0

N=430, därav 421 giltiga. Källa: Identity Formation and Social Issues in East and West Ukraine 
(survey, 1994). Med benäget tillstånd av Institute for Historical Research, L’viv State University.
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borna närmare finner vi dessutom att ”bybor” t o m  visade sig vara något 
mindre aktiva jämfört med ”stadsbor” även om det finns en viss skillnad till 
förmån för de förra om vi väger in frekvens av erfarenheter (tabell 3a-3b). Det 
förefaller som om det ”r ur ala” segmentet av undersökningsgruppen åtminsto
ne i detta avseende inte skiljer sig från övriga grupper i lokalsamhället. Det 
betyder visserligen inte att vi helt kan förkasta kontinuitetshypotesen till för
mån för andra förklaringsmodeller; ty som nästa exempel visar förefaller den 
rurala kopplingen spela viss roll ur andra perspektiv. Men det innebär under 
alla omständigheter att kontinuitetshypotesen bör omformuleras i framtida 
sammanhang.

Av tabell 4 kan vi se hur variationer i religiös tillhörighet hänger sam
man med organisationsbeteende i L'viv. Medlemmar i den ukrainsk-ortodoxa 
kyrkan (Kyiv patriarkatet) samt medlemmar i den uniatiska kyrkan hade 
störst erfarenhet av organisationsliv (6,0 % respektive 9,4 % av populationen 
hade mer än en sådan erfarenhet). Jämfört med medelvärdet för L'viv (6,4 
% ),12 utmärkte sig dock endast grekisk-katolikerna som en relativt sett mera 
aktiv grupp. Det gäller om vi granskar såväl enstaka som multipla erfarenhe
ter av organisationsliv. Frekvensen i det senare fallet är emellertid något högre 
när det gäller medlemmar i den ukrainsk-ortodoxa kyrkan. Det kan också 
noteras att medlemmar i den Moskva-relaterade fraktionen av den ukrainsk
ortodoxa kyrkan, liksom katoliker och judar inte redovisade några tidigare 
organisationserfarenheter alls. Poängen är således att vi ifråga om uniaterna 
kan se ett typexempel på hur folk influerade av traditionellt väst-ukrainskt 
kulturliv har en potentiellt rikare erfarenhet av organisationsliv jämfört med 
övriga grupper i lokalsamhället. I någon utsträckning var det fallet också med 
medlemmar i den s k autokefala ukrainsk-ortodoxa kyrkan, låt vara att detta 
inte framgår av surveydata. I båda fallen har vi att göra med kyrkor som åter
uppstod under perestroikan (1987 respektive 1989). I synnerhet när det gäller 
den senare kyrkan kan vi också notera att det fanns starka kopplingar till 
Rukh under Sovjetväldets sista dagar.

Väger vi in bilden av Donets'k i sammanhanget ser vi emellertid att 
ovannämnda skillnader mellan de två städerna sammantaget är en fråga om 
grad snarare än om karaktär. Generellt sett är det så att erfarenheten av med

borgerligt handlande i båda fallen ändå ligger på en relativt låg nivå. Det här 
har implikationer inte minst för bilden av L'viv. Lokalsamhällets demokrati
sering och uppbyggnaden av ett i vid mening ”västeuropeiskt” socialt kapital
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Tabell 4. Religiös tillhörighet och organisationserfarenhet. L’viv, 1994

Religiös

tillhörighet

Ingen En Fler än en Summa

Ukrainsk 90,0 4,0 6,0 100,0

ortodoxa kyrkan 

(Kyiv patr) 

Ukrainsk 100,0 100,0

ortodoxa kyrkan 

(Moskva patr) 

Autocefala 97,8 2,2 100,0

ukrainsk

ortodoxa kyrkan 

Rysk-ortodoxa 92,3 7,7 100,0

kyrkan

Grekisk-katolska 87,4 3,1 9,4 100,0

kyrkan

Romersk 100,0 100,0

katolska kyrkan 

Judendom 100,0 100,0

Övriga 88,9 - 11,1 100,0
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har inte fortskridit i den takt somliga förutskickade under transitionens inled
ningsfas. Det allmänt utbredda ointresset för politik, liksom den bristande till
tron till medierna, till politikerna och till den statliga administrationen visar 
hur det tycks saknas något egentligt socialt kapital i den betydelse Putnam 
avser. Det är i själva verket inte särskilt förvånande.

För det första måste tidsfaktorn beaktas, d v s  den korta tid som förflu
tit sedan självständigheten och praktiska möjligheter att bygga upp medbor
gerliga sammanhang på allvar uppstod. För det andra reflekterar underskottet 
av socialt kapital de visserligen svårfångade men inte desto mindre djupgåen
de psykologiska effekterna av decenniers liv med statssocialistiska institutio
ner. Härav sannolikt också de gradskillnader som kan noteras om vi jämför 
L'viv och Donets'k -  effekterna av statssocialismen fick, som påpekats, olika 
genomslag i olika regioner. Skillnader främst ifråga om urbaniseringsgrad, 
industrialisering och tendens att gifta sig över de etniska gränserna, liksom 
grad av språklig russifiering blir viktiga faktorer i det perspektivet (Pirie 1996: 
1079-1085), medan historiskt sett mer djupt rotade skillnader sannolikt spe
lar en mera indirekt roll.

Sedan det förkrigstida lokalsamhället i L'vov praktiskt taget utplånats 
skedde alltså en omfattande nyinflyttning till staden från 1940-talets mitt och 
framåt. Denna ägde rum mot bakgrund av den specifika situation som rådde 
strax efter kriget. I samband med den femårsplan som antogs 1945 för åter
uppbyggnaden och den efterkrigstida utvecklingen av Sovjetunionen utsågs 
nämligen L'vov till industriellt centrum för västra Ukraina. Planens genomfö
rande kom bl a att påverka ortens befolkningssammansättning eftersom myn
digheterna allokerade arbetskraft til L'vov. Som den officiella sovjetiska his
toriografin uttryckte det, anlände ”hjälp” och ”kvalificerad expertis” till sta
den från hela unionen för att bidraga till en snabb återuppbyggnad av lokal
samhället (Istoria gorodov... 1978: 118). Av en befolkning på cirka 380 000 
år 1955 var således 44,2 % ukrainare medan ytterligare 35,6 % utgjordes av 
ryssar. Resten av befolkningen bestod av andra etniska minoriteter som vit
ryssar och moldaver m fl.13 Den ryska invandringen avtog emellertid snabbt. 
I takt med att staden växte började i själva verket andelen ukrainare i staden 
att stiga. Från slutet av 1950-talet (1959) ökade den från 60,0 % till 79,1 % 
år 1989.14 I det långa loppet utvecklades L'vov därför till en etniskt sett rela
tivt homogen stad jämfört med orter som Donets'k. En bidragande förklaring 
till mönstret är sannolikt att den efterkrigstida ekonomiska expansionen i
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L'vov blev svagare än väntat. Därför minskade också behovet av långväga 
arbetskraft. Urbanisering och industrialisering gick hand i hand, men ännu i 
början av 1990-talet var urbaniseringsgraden i L'viv oblast' endast 64,1 % 
jämfört med 91,3 % i D onets'k.15

I motsats till i Donbas gick satsningarna heller inte i första hand ut på 
att utveckla den tunga industrin. Istället bestämdes att tillverkningsindustrin 
skulle prioriteras. I planeringen tilldelades L'vov produktionsmål som inklu
derade ett per annum av bl a 15 000 motorfordon, 100 000 cyklar, 10 miljo
ner par strumpor och 20 miljoner glödlampor. Till det kom företag för tillver- 
king av radio- och telegrafiapparatur, liksom den efterhand välkända cho
kladfabriken Svitoch m fl etablissemang.16 Planmål var emellertid en sak, 
produktivitet en annan. I genomsnitt uppgick produktiviteten vid stadens 
fabriker endast till 25-35 % av planmålen 1946. Delvis berodde problemen 
givetvis på de svårigheter som rådde i Sovjetunionen strax efter kriget vad gäl
ler brist på arbetskraft, maskiner och råvaror. I synnerhet metoden att använ
da krigsfångar och civila straffångar som tvångsarbetskraft inom industrin 
visade sig också vara ett dåligt beslut.17

Men delvis hängde problemen också samman med svårigheterna att 
entusiasmera den endogena lokalbefolkningen; västra Ukraina var ju i prakti
ken en erövrad provins och på motsvarande sätt som i Litauen förde ukrain
ska nationalister ett regelrätt gerillakrig mot sovjetmakten ända in på 1950- 
talet. Beaktat sovjetmyndigheternas framfart under den första ockupationen 
1939-1941 var, alldeles efter krigsslutet, steget ännu långt innan man kunde 
räkna med någon verklig integrering av regionen med det övriga 
Sovjetunionen. Också de statssocialistiska institutionernas rigiditet bidrog till 
situationen. Det formulerades få egentliga lösningar på stadens utvecklings
problem, förutom den sedvanliga propaganda som basunerades ut av partiak
tivister och i den sovjetiska lokalpressen med tidningar som t ex Vil'na 
Ukraina (Fria Ukraina). I myndigheternas interna rapportmaterial slogs det 
bara ”nogsamt” fast att produktiviteten måste ökas, att ansträngningarna 
måste ”organiseras bättre”, och att berörda myndighetsorgan på ett ”bestämt 
sätt” måste förbättra arbetsstyrkans insatser. Allt som allt röjer spåren ett 
klassiskt exempel på kommandoekonomi.

Som bl a David Hoffmanns (1994) och Stephen Kotkins (1995) analyser 
av Moskva respektive M agnitogorsk under mellankrigstiden visar, skall såda
na förändringar självfallet inte bara tolkas ur ett ekonomiskt perspektiv. Det
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fanns också en politisk och ideologisk dimension av problem atiken. 
Visserligen finns det stora skillnader mellan de modernistiska (konstruktivis- 
tiska) arkitektoniska och stadsplaneringsideal som förespråkades av bröderna 
Vesnin, M. Ia. Ginzburg, N. A. Miliutin och andra under 1920- och det tidi
ga 1930-talet jämfört med efterkrigstiden. Men även sedan dessa ideal tving
ats vika för mer ortodoxa perspektiv och den famösa ”socialrealismen” upp
höjts till dogm, förknippades Staden med en distinkt form av modernitet. I sta
den, förutskickades det, skulle kapitalismens självcentrerade individer smidas 
samman till en kollektiv enhet i socialismens namn (jfr Sprague 1974 och däri 
anförd litteratur). Otvivelaktigt var det också så, att sovjetstatens försök till 
snabb industriell utveckling och strävan att bygga den ”socialistiska staden” 
fick djupa och långtgående effekter på sociala organisationsformer och kultur 
i många samhällen. Men jämfört med orter som Donets'k fick dessa ingrepp 
aldrig lika vittgående effekter i L'vov. L'vov blev kort sagt aldrig samma 
mono-kulturella typ av stad när det gäller den lokala ekonomin eller den spe
cifika typ av sociala sammanhang som vi förknippar den tunga industrisek
torns expansion med.19

I kontrast till Donets'k och andra öst-ukrainska städer kom L'vov efter 
1950-talet snarare att präglas av fortlöpande ”ukrainisering” istället för ”sov- 
jetisering” och språklig russifiering. Vi har redan kommenterat efterkrigsti
dens inflyttningsmönster vad gäller nationalitetsfördelning. Också familjebild
ning följde på ett tydligare sätt de etniska gränserna i L'vov jämfört med i 
Donets'k, en omständighet som alltså faller väl i linje med Piries mer om fat
tande analys av de öst-västliga demografiska skillnaderna i landet.20 Denna 
segmentering av lokalsamhället speglas också ifråga om befolkningens språk
liga tillhörighet, en central faktor ur identitetssynpunkt. I 1994 års survey 
uppgav 77,5 % av respondenterna i L'viv ukrainska som modersmål. I 
Donets'k med dess mer blandade befolkning fanns däremot mer markerade 
inslag av rysktalande ukrainare och invånare som uppgav både ryska och 
ukrainska som modersmål.

Implementeringen av statssocialistiska institutioner i den förutvarande 
polska staden Lwow fick dock andra effekter av betydelse för utvecklingen av 
socialt kapital. Med utgångspunkt i Kaminski (1992) kan statssocialistiska 
politiska system (Kaminski själv använder uttrycket politiska system av 
”Sovjet-typ”) sägas dela följande drag: (i) centralstyrd planering istället för 
marknadsreglering av ekonomin; (ii) ” ’proletariatets diktatur’ istället för en
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av det valda parlamentet tillsatt regering med rättsligt garanterade individuel
la fri- och rättigheter”; (iii) enparti-styre istället för flerpartisystem i fri kon- 
kurens; (iv) etisk/moralisk och politisk konsensus på grundval av nationen 
istället för pluralism och fritt konkurrerande ideologier; (v) statligt ägande och 
statlig administration av ekonomin istället för privat ägande, samt; (vi) en 
uppifrån-ner struktur för planering och implementering av förvaltningsstrate- 
gier utan möjligheter till feed-back nerifrån (Kaminski 1992: 320-321).

De inbyggda trögheterna i sådana system ledde till sektorisering, kor
ruption i stor skala och klientelism bland nomenklaturans medlemmar. Lägg 
härtill att föga eller intet någonsin fungerade särskilt smidigt eller effektivt på 
det praktiska planet så är det knappast förvånande att generationer av ukrai- 
nare kommit att hysa en viss misstänksamhet mot myndigheter och formella 
institutioner även efter självständigheten och oavsett regional hemvist. I det 
sammanhanget görs ibland åtskillnad mellan vad de statssocialistiska institu
tionerna producerade i form av varor, fr a konsumtionsvaror, respektive tjän
ster. Vi kan emellertid ta den sovjetiska bostadspolitiken som exempel, en 
aspekt som inkluderar både varu- och tjänsteproblematiken. Visserligen var 
alla medborgare principiellt sett garanterade en bostad, därtill på ekonomiskt 
sett mycket fördelaktiga villkor. I praktiken -  givet bristerna inom bostads
produktionen, liksom Sovjetunionens restriktiva regler för intern migration -  
blev emellertid resultatet också i detta fall avsevärd stelhet och brist på boen
dealternativ. Alla medborgare var tvungna att ha ett s k pr opiska (ry), d v s  det 
inrikespass som knöt varje enskild individ till en specifik address och en spe
cifik bostad. Det var, som vi vet, därför inte ovanligt att folk ”låstes till en och 
samma trånga lägenhet” för hela livet, även om ett nytt pr opiska som medgav 
flyttning till mer attraktiva orter, såsom Moskva, ibland kunde erhållas via 
mutor (citat Wanner 1998: 15; M orton 1984: 5).

Kort och gott, som ”Zenoviy”, en gatuförsäljare i L'viv 1996 uttryckte 
det, när han ombads kommentera Sovjetunionens sönderfall:

Tänk om Sovjetunionen hade haft marknadsekonomi, i så fall hade den kanske inte fal- 
litsönder. Nå, tack gode Gud att unionen hade det slags ekonomi som gjorde att den 

föll sönder, förstår ni? Hade vi haft marknadsekonomi, då skulle vi ha haft [normala] 
relationer, där skulle ha funnits tävlan, företagen skulle ha producerat konkurrens
kraftiga varor, dessa skulle ha kunnat säljas och där skulle ha funnits riktiga arbeten. 
Och ni grabbar vet detta mycket väl, och de som styrde oss -  de hade gått kvällskur
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ser eller läst på korrespondens, de gick inte vid några vanliga universitet utan fick sina 

betyg på ett sätt som ni väl känner till [genom att muta professorerna] med en flaska 

vodka eller med pengar. Och så kommer då de här killarna med sina diplom, utan 

utbildning, utan [riktig] kunskap. Sådana var de som styrde oss. Och vilka slags ny tek
nologi kunde man förvänta sig när man bara kunde tjäna 150 rubel [i månaden] -  

fanns det någon som ville vara kreativ för den sortens summor? Sedan, om någon så 

uppfann någonting, hur många med-författare [som inte hade någonting med uppfin
ningen att göra] fanns det då inte? Så den här personen blev desperat, inte ville han 

tänka på egen hand. Därför föll allting sam m an.^

Att medborgarna har liten tilltro till formella institutioner och organisationer 
innebär emellertid inte att de inte löser praktiska problem av det slag som i 
väst delegeras till frivillig- och intresseorganisationer och politiska partier. 
Tvärtom: kan något säkert sägas om de öst- och centraleuropeiska transi- 
tionssamhällena är det att folk visar exempel på en ibland nästan kuslig 
anpassningsförmåga till livets svårigheter. Följaktligen har det gråa sociala 
kapital som formades i mötet med statssocialismens institutioner egenskaper 
som också är positiva givet den rådande situationen. Sett ur vårt perspektiv är 
problemet snarast varför den typ av sociala transaktioner detta grå sociala 
kapital byggs upp av inte främjar kollektivt handlande och medborgerligt för
troende i ett läge där just icke-auktoritära och mer horisontella institutioner 
är under uppbyggnad.

Grått socialt kapital
Låt oss nu gå ett steg tillbaka och granska problematiken från början igen. 
Kärnan i Putnams teori är således att människor, i ett första steg, får förtro
ende för varandra genom att odla horisontella och ömsesidiga bytesrelationer. 
Härigenom bygger de upp förtroende till varandra. I en mycket grundläggan
de mening innebär ”förtroende” eller ”tillit” att aktörerna kan kalkylera reak
tionerna på sitt eget handlande hos andra aktörer. Förtroende betyder att 
människor ”vet” att de personer de involverar sig med följer spelets regler av 
egen fri vilja. Det reducerar i sin tur de sociala transaktionskostnaderna för
knippade med att få tillgång till samhällets allmänna nyttigheter. En av 
Putnams egna illustrationer är Humes resonemang om medborgaranda och 
slutsatsen att alla i slutänden faktiskt tjänar på att samarbeta (Putnam 1996: 
196-212).
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Problem uppstår emellertid eftersom storskaliga moderna samhällen inte 
kan administreras enbart på grundval av personliga kontakter och direkta 
relationer mellan alla samhällsmedlemmar. Om inte annat är det omöjligt av 
praktiska skäl även om det som t ex M ark Granovetter men också Putnam 
själv påpekar är så att vi ofta tenderar att undervärdera betydelsen av infor
mella kontakter och nätverk också i moderna samhällen (Granovetter 1992 
[1983], Putnam 1996: 208 et passim. Se även Åberg 1998). Som ett andra steg 
föreskriver Putnams teori därför att tillit också gör medborgarna mer benäg
na att skapa institutionella och organisatoriska sammanhang för kollektivt 
handlande. Putnams eget viktigaste exempel på det var, förutom de medeltida 
gillena, 1800-talets associationsväsende i norra Italien och uppkomsten av det 
moderna organisationssamhället. I ett tredje steg, slutligen, inbegriper denna 
läroprocess att de enskilda medborgarna börjar hysa mer och mer förtroende 
för de institutioner som staten representerar. Följaktligen har tillit som funk
tion att reducera mängden ”avhoppare” från kollektivt samarbete (free rider
problemet). Enbart statens straff för brott mot samhällets spelregler betraktas 
inte som tillräckligt kraftfulla instrument för att garantera effektivt fungeran
de institutioner (Putnam 1996: 198-199). Tillit fungerar därmed som ett soci
alt smörjmedel i det politiska systemet.

Den viktiga frågan rör emellertid vad som händer mellan modellens för
sta och andra steg, d v s  transformeringen av tillit baserad på transaktioner 
mellan enskilda individer till förtroende för formella institutionella arrange
mang. Även om kopplingen kan förefalla självklar är den inte desto mindre 
beroende av Putnams syn på bytesrelationer. Centralt är att socialt kapital 
betraktas som en effekt av horisontella och mer eller mindre reciproka nätverk 
av bytesrelationer. Grått socialt kapital är däremot resultatet av partikularis- 
tiska och mer eller mindre vertikala nätverk av ett slag som vi återfinner inte 
bara i Syditalien men också i Öst- och Centraleuropa. Enligt Putnam beror 
problemet i det senare fallet på de svårigheter som finns att straffa brott mot 
det sociala spelets regler. Något egentligt förtroende kan inte uppstå mellan 
aktörerna i sådana fall eftersom ” sanktioner som stöder reciprocitetsnormer 
mot opportunismens hot sannolikt inte införs uppåt, och om så sker åtlyds de 
sannolikt inte. Endast en djärv eller dumdristig underordnad som inte är knu
ten till sina jämlikar med solidaritetsband kan tänkas försöka straffa en över
ordnad” (Putnam 1996: 210). Låt vara en tilltalande lösning är den trots det 
felaktig.
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Nyckeln till problemet är, som Putnam själv antyder, att det finns i grund 
och botten två olika typer av sociala transaktioner i moderna samhällen. Och 
av dessa två är det egentligen bara en som rimligen kan ligga till grund för 
överförandet av tillit från direkta relationer -  eller snarare nätverk -  mellan 
personer till förtroende för kollektiva aktörer på det sätt som Putnam skisse
rar. Men till skillnad från Putnam rör problemet inte så mycket frågan om hur 
brott mot spelreglerna skall straffas som själva karaktären av de två olika 
typerna av sociala transaktioner. Sanktioner och ömsesidig tillit är, hävdar jag, 
lika mycket en del av grått socialt kapital som det är ifråga om ”medborger
ligt” eller ”vitt” socialt kapital. På den punkten utgår Putnam från James 
Colemans definition av socialt kapital (Putnam 1996: 201, Coleman 1988, 
1990, särsk 302, 304). Putnams och Colemans konceptioner av bytesrelatio
ner faller i sin tur tillbaka dels på de spelteoretiska modeller som växte fram 
inom amerikansk sociologi på 1950-talet, dels på influenser från europeisk 
socialantropologi med Marcel Mauss och Claude Lévi-Strauss som två av 
nyckelfigurerna.

Precis som hos Putnam vilar fokus i t ex Homans och Blaus modeller på 
problemet om hur de sociala transaktionskostnaderna kan reduceras (Blau 
1955, Homans 1958). Till skillnad från vad som är fallet i neo-klassisk eko
nomisk teori kan aktörerna reducera sådana transaktionskostnader genom att 
ingå ömsesidiga bytesförbindelser med varandra.22 Därmed intervenerar sam
hällets relationella aspekter och ”tillit” på känt sätt för att reducera osäker
heten på marknaden. Två av de viktigaste kostnaderna i det sammanhanget 
kan, om vi följer Homans, sammanfattas i termer av ”attraktion” respektive 
”sam förstånd” . Dessa egenskaper bör betraktas som jämförliga med Putnams 
”ömsesidighet” som en funktion av ”medborgerliga nätverk” (Putnam 1996: 
206-210).

I Homans modell leder höga nivåer av ”attraktion” och ”sam förstånd” 
till ökad ”tillit” . Således reduceras också transaktionskostnaderna vilket i sin 
tur leder till än tätare bytesrelationer/nätverk mellan aktörerna. I Putnams 
modell fungerar ”ömsesidighet” på samma sätt, d v s  den leder till ökad soci
al sammanhållning och slutligen framväxten av ”medborgerliga nätverk”. 
Granskar vi processen från andra hållet leder alltså hög frekvens av byten till 
lägre transaktionskostnadeer och allt högre nivåer av ”attraktion” och ”sam
förstånd” (Homans 1958: 601-603).23

so c io lo g isk  forskn ing 1 /2 0 0 0  6 9



Martin Åberg

Åtminstone under initialskedet av en sådan relation är det förvisso så att 
faktorer som ”attraktion” och ”samförstånd” är avhängiga tämligen kompli
cerade individpsykologiska faktorer som det knappast är möjligt att gå in på 
här. Men detta är ju långt ifrån hela bilden. Om och när bytesfrekvensen acce
lererar ser vi hur modellen närmast blir en perpetuum mobile. D v s  attrak
tion, samförstånd och förtroende beror inte längre på aktörernas hårfärg, sko
nummer eller vad som nu först förde dem samman. ”Tillit” utvecklas istället 
till en social norm (den ”generaliserade reciprocitetens norm ”) i Colemans 
och, indirekt, M ertons (1968) bestämning (Putnam 1996: 206-209, Coleman 
1990: 310-311, M erton 1968: 195-203. Se även Axelrod 1986). Härav följer 
också varför förtroende låter sig överföras från ömsesidiga och direkta bytes
relationer och nätverk till kollektiva aktörer och institutioner. I denna lösning 
på problemet utgör frågan om straff mot brott mot spelets regler en viktig 
aspekt, eftersom brott mot avtal automatiskt leder till minskad attraktion, föl
jaktligen också med mindre för alla involverade parter att vinna på fortsatt 
interaktion. Ur modellen kan så Putnams hypotes om goda och onda cirklar 
härledas.

Till att börja med är det uppenbart att de mekanismer som reglerar 
dessa processer inte spelade någon fram trädande roll i politiska system kän
netecknade av centralstyrd planering och ”proletariatets d ik tatur” m m. Men 
om nu det gäller för länder som Ukraina -  hur förhåller sig då det gråa soci
ala kapitalets logik till Putnams av m edborgaranda genomsyrade sociala 
kapital? I det perspektivet blir den typ av bytesrelationer som ursprungligen 
definierades av Marcel Mauss (1967 [1925]) och Claude Lévi-Strauss (1969 
[1949]) av intresse.

Enligt dem sker byte i enlighet med strikta, ofta rituella principer på ett 
sätt som speglar den sociala hierarkin i samhället. Sociala transaktioner är 
knutna till ömsesidiga moraliska förpliktelser på ett sätt som överskrider grän
serna för själva transaktionen. De enskilda individernas sociala status funge
rar som en regulator för vilka ”gåvor” som får bytas. Därför skulle vi t o m 
kunna hävda att sociala transaktionskostnader i Homans och Putnams m fl 
mening inte existerar; eller kanske snarare att ”kostnaderna” för varje typ av 
social transaktion alltid är fixerad till en viss ”prisnivå” beroende på sociala 
konventioner. Sociala transaktioner styrs av sedvana (eller ”norm er” ) och den 
faktiska kostnaden är inte avhängig transaktionsfrekvensen på samma sätt 
som i exempelvis Putnams fall.
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Konventionellt brukar bytesrelationer av det här slaget förknippas med 
”traditionella” samhällen. Den distinktionen håller emellertid inte vid en när
mare granskning. Båda typerna av transaktioner förekommer i ”moderna 
samhällen” om än som regel med tyngdpunkt lagd på endera formen av byte. 
I bytesrelationer som styrs mera av sedvänja och social status är dock förtro
ende inte lika enkelt att överföra som från de sociala nätverk vilka regleras 
av renodlat spelteoretiska principer. Skälet är helt enkelt att transaktionerna 
är så intimt förknippade just med de enskilda aktörerna och deras unika 
kom binationer av attribut. Att det skulle saknas möjligheter att straffa brott 
mot sådana överenskommelser, eller brott mot den sociala sedvanan är emel
lertid felaktigt.

Tvärtom -  även om denna typ av nätverk som regel är mer vertikala på 
ett sätt som gör att klientelism automatiskt blir en del av det ”gråa” sociala 
kapitalet -  beror ju hela stabiliteten i strukturen på det ömsesidiga iakttagan
det av överenskommelser mellan aktörerna. Enkelt uttryckt är en patrons sta
tus och rykte som patron avhängigt förmågan att agera i enlighet med normer 
lika mycket som klienternas positioner beror på deras beredvillighet att spela 
spelets regler. Det involverar nödvändigtvis någon form av ”förtroende” i 
båda riktningarna, liksom även sanktioner, trots patron-klientrelationens ver
tikala karaktär. Den bakomliggande principen illustreras t ex av patron-kli- 
entförhållandena i de tidig-moderna europeiska staterna, exempelvis ifråga 
om de polska magnaterna och deras klienter (Lind 1996); d v s  samma polska 
magnater som satt så djupa spår i västra Ukrainas historia. Eftersom sådana 
sociala transaktioner samtidigt beror mera på de enskilda aktörernas attribut 
jämfört med vad som är fallet i Putnams spelteoretiskt orienterade lösning på 
problemet, uppstår emellertid också begränsningar ifråga om hur pass myck
et ”tillit” som kan överföras till formella institutioner och organisationer. Här 
ser vi alltså skälet till varför vi kan betrakta sådana sociala transaktioner som 
”icke-medborgerliga” eller ”negativa” ur demokratisynpunkt.

Socialt kapital i de post-socialistiska samhällena utgör egentligen en 
blandning av de två typerna av sociala transaktioner (Jfr t ex Fitzpatrick 1999: 
62-66 om blat) och några viktiga särdrag bör noteras. I somliga fall var det så 
att sociala transaktioner och formeringen av nätverk i Ukraina hängde sam
man med de enskilda aktörernas status och positioner inom den sovjetiska hie
rarkin. Sådana byten hade stundom starka inslag av patron-klientskaps-rela- 
tioner, exempelvis så som ifråga om ”Zenoviys” mutade professorer och deras
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studenter. Men även när det som i sådana fall handlade om uppenbar korrup
tion var interaktionen starkt beroende av situationsspecifika former av ”sed
vänja” och ”norm er”, helt enkelt p g a  hotet om statliga sanktioner mot både 
överordnade och underordnade ifall man upptäcktes.

Även attribut som etnicitet, släktskap och andra grupprelaterade kriteri
er satte emellertid gränser för transaktionerna även om sådana nätverk var 
partikularistiska i etniskt och/eller lingvistiskt m fl avseenden snarare än ver
tikala på samma sätt som klassiska patron-klientnätverk. Partikularistiska 
blev de däremot av samma skäl som i föregående exempel, nämligen beroen
de på de statssocialistiska institutionernas karaktär. Kostnaderna vid olika 
transaktioner kunde förvisso variera, liksom den ”valuta” som användes: 
vodka, kontanter, byte av tjänster och gentjänster. Men transaktionerna kunde 
oftast bara äga rum inom rumsligt sett begränsade sociala sfärer. För det för
sta innebar statssocialism att sektorisering av det ekonomiska och politiska 
systemet blev ett framträdande samhällsdrag. På så sätt begränsades antalet 
möjliga kontakter och tänkbara transaktionsmöjligheter. Eftersom, för det 
andra, misstro och misstänksamhet mer än något annat drag var typiskt för 
samhällsklimatet begränsades möjligheterna till sociala transaktioner ytterli
gare. M edborgarna valde därför att agera på grundval av slutna strukturer 
grundade på familjeband, släktskap och nära vänskap.

Sannolikt föreligger det emellertid intressanta skillnader om vi jämför 
västra och östra Ukraina i sistnämnda avseende, skillnader vilka indirekt kan 
tänkas hänga samman med de variationer ifråga om socioekonomisk moder
nisering som vi redan observerat. Pirie hävdar att höga frekvenser av tvär
etniska äktenskapsförbindelser -  såsom i östra Ukraina och på Krim -  varit 
viktiga för uppkomsten av ”blandade” sociala identiteter (Pirie 1996: 1085- 
1092). Ett omvänt giftermålsbeteende föreligger däremot i L'viv. Och vad är 
äktenskapet om inte en viktig aspekt av de sociala bindningar som ligger till 
grund för en persons nätverk och sociala kapital? M önstret skulle därför 
kunna indikera ett i vissa avseenden mindre partikularistiskt och i någon 
mening mera ”m odernt” socialt transaktionsmönster jämfört med i väst, trots 
den något högre utvecklade medborgaranda som registerats där. Seymour 
Lipset (1959) formulerade tidigt hypotesen om sambandet mellan socioeko
nomisk modernisering, mera precist välstånd, och demokratisering. H är avses 
emellertid en annan aspekt av modernisering eftersom faktorer som snabb 
industrialisering och urbanisering inte bara kan leda till ökat välstånd utan
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också till ökad social rörlighet och nedbrytning av etablerade strukturer, base
rade på t ex etnisk tillhörighet.

Västra Ukraina/östra Galicien var visserligen en utpräglad landsbygdsre- 
gion vid förra sekelskiftet. Ändå menar Szporluk (1981) att de små grupper av 
ukrainska stadsintellektuella som växte fram i Lwöw vid denna tid demon
strerade hur ”man kunde vara urban, utbildad, högt placerad i yrkesmässigt 
avseende, kort och gott ’m odern’ -  och ukrainare (Szporluk 1981:183). Men 
fritt spelrum att formulera den nationella identiteten uppstod först efter 1991. 
Och denna process, i vilken både etnicitet och språklig tillhörighet spelar roll, 
visar också hur modernisering, nationell samhörighet, socialt kapital och 
demokratisering ingalunda utgör en konfliktfri kombination. Det mer ”väst
ligt” präglade och ”medborgerligt sinnade” L'viv skulle således i praktiken 
vara mindre egalitärt och mera partikularistiskt, därför på sätt och vis också 
mindre (!) modernt jämfört med östra Ukraina. Möjligen är det ytterligare en 
delförklaring till de oväntat låga nivåerna av medborgerligt engagemang i sta
den även om också innehållet i den förment mer moderna sociala miljön i öst 
förtjänar en noggrannare diskussion. Hypotesen återstår att pröva närmare i 
annat sammanhang men att sovjetisk modernitet inte var det samma som t ex 
i västeuropeiska stadsmiljöer har ju redan framgått.

Inte desto mindre illustrerar omständigheter som de ovannämnda varför 
grått socialt kapital i princip är oförenligt med förtroende för formella insti
tutioner just p g a bytesrelationernas karaktär. Detta är det psykologiska arv 
de statssocialistiska institutionerna efterlämnat. Men i det sammanhanget är 
det också viktigt att framhålla en annan aspekt. Därmed vill jag rikta upp
märksamheten mot problemen förknippade med dagens reformförsök och frå
gan om institutionell effektivitet. Det faktum att de statssocialistiska institu
tionerna inte effektivt tillhandahöll varor och tjänster till medborgarna, m a o 
inte var ”responsiva”, gjorde att just personliga nätverk och kontakter -  inom 
rimliga gränser -  blev viktiga som redskap när folk i gemen ställdes inför upp
giften att lösa vardagslivets praktiska problem. Givet de misslyckade ekono
miska reformerna i Ukraina efter självständigheten är det heller inte förvå
nande att många väljare tittar bakåt, till den skenbara stabiliteten under 
Sovjet-tiden, något som speglas av resultaten i 1998 års parlamentsval. Trots 
att det ukrainska kommunistpartiet endast fick 4,1 % av rösterna i L'vivs 
oblast' jämfört med ett riksgenomsnitt på 24,7 % (Ukrains'kyi Shliakh 2/4 
1998; Ekspres 4-12/4 1998), hyser ändå många människor i regionen ett
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starkt missnöje med dagens situation. Över 40 % av de som tillfrågades i L'viv 
i anslutning till valet menade ansåg att ”kaos och anarki / .. ./  [härskade] oin
skränkt i landet” (Chernysh 1998: 8-10, citat 10).24

Och i själva verket är det så, att samma gråa sociala kapital som prägla
de vardagen under kommunisttiden fortsätter att genomsyra samhället just 
därför att det fortfar att utgöra ett effektivt sätt att lösa de problem som upp
stått i samband med transitionen till marknadsekonomi. Om vi jämför de 
fokusgrupper och personintervjuer som genomfördes i L'viv och Donets'k 
1996-1997 ger resultaten samma intryck obeaktat alla övriga skillnader mel
lan städerna. N är t ex ”Volodymyr”, en 37 årig f d anställd vid Institutet för 
Ukrainsk M otorindustri, kommenterade situationen för ukrainare och ryssar 
i L'viv, pekade han bl a på familjebanden och de traditionella kopplingarna till 
landsbygden som särskilt viktiga bland ukrainarna. ”Det är enklare för dem, 
sett ur försörjningssynpunkt. De ukrainare som har familj på landsbygden, de 
kan åka ut dit och lagra upp potatis och annat för eget behov.”25 Den fort
satta betydelsen av sådana nätverk gör ofta att folk ställer sig frågande vad 
gäller den egentliga nyttan av de nya, putnamska ”medborgerliga” nätverk 
och organisationer som börjat växa fram på lokalplanet.

Floristen O lha Sadovska, född 1957 och med en ”typisk 
Sovjetbarndom” enligt henne själv, är ett annat exempel. Sadovska hade möj
lighet att gå i de ”rä tta” skolorna tack vare familjens kontakter. Senare i livet, 
efter självständigheten, kunde hon starta sin egen rörelse tack vare den hjälp 
hon fick av sin make och far. 1990 hade hon visserligen deltagit i de stora 
demonstrationerna inför valet men, erkände hon samtidigt, sådana aktiviteter 
var inte något som hon vanligtvis brukade engagera sig i. Tvärtom -  och det 
gällde i lika hög grad i hennes nya roll som småföretagare -  brukade hon 
endast mera sällan delta i de nya ”medborgerliga nätverk” som vuxit fram 
efter 1991.

Också nu finns det exempelvis en massa olika klubbar i L'viv. Du vet, kvinnor går ofta 
samman i någon affärssammanslutning etc. Själv gick jag också med i en sådan klubb 
och betalade min avgift och allt, men efter ett tag blev jag uttråkad av att gå på möte
na. Jag kan inte förklara varför, förmodligen faller det tillbaka till den tid jag var med 
i Komsomol. Ända sedan dess har jag inte gillat den sortens offentliga arrangemang. 
De förefaller mig vara ett slöseri med tid.
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Sadovskas kommentar utgör en talande illustration till den utbredda 
misstron mot formella institutioner och organisationer: de utgör i grund och 
botten ”ett slöseri med tid” och är egentligen inte särskilt effektiva för att 
kanalisera medlemmarnas intressen. Några reflektioner i anslutning härtill: 
personliga kontakter och nätverk utgör förvisso en viktig aspekt av alla typer 
av samhällsformationer. De är, för att låna M ark Grano vetters (ursprungligen 
Karl Polanyis) uttryck, ”inbäddade” i det moderna samhällets institutioner 
och organisationsflora (Granovetter 1992 [1983]). Vad som bör noteras ifrå
ga om post-socialistiska samhällen som det ukrainska är däremot hur sådana 
nätverk inte bara är inbäddade i samhällsstrukturen. I vissa avseenden har de 
t o m  kommit att tjäna som ett substitut, som en ersättning för formella insti
tutioner. Och inte heller, vilket kan vara fallet i en del situationer annorstädes, 
tjänar de syftet att stärka sådana formella institutioners legitimitet.27 Att med 
utgångspunkt i den iakttagelsen dra slutsatsen att samhällen präglade av grått 
socialt kapital därför skulle vara predestinerade till en ond cirkel, eller att 
sådana samhällen i grund och botten inte är emottagliga för ”den demokra
tiska impulsen” är emellertid felaktigt. Institutionell design och statligt age
rande är, trots Putnams invändningar, två centrala faktorer i det samman
hanget.

Sammanfattning och slutsatser: socialt kapital, institutionell design och staten
Jag har diskuterat den roll s k grått socialt kapital spelar i de post-socialistis
ka samhällen med utgångspunkt i västra Ukraina och L'viv under första hälf
ten av 1990-talet. I motsats till Putnam menar jag att bristande tilltro till for
mella institutioner inte i första hand är en konsekvens av svårigheter att straf
fa brott mot spelreglerna i den typ av nätverk som konstituerar grått socialt 
kapital. Snarare har jag försökt lansera hypotesen att den typ av transaktioner 
som utmärker olika former av socialt kapital utgör problematikens kärna. 
Tvärtemot Putnam implicerar en sådan analys inte heller den, enligt min 
mening, tveksamma slutsatsen att ”onda” respektive ”goda cirklar” skulle 
vara ett ofrånkomligt resultat av grått socialt kapital; eller att institutioner 
som sådana,28 eller intervention av tredje part skulle vara oviktiga faktorer.

Tvärtom pekar mönstret i motsatt riktning. Och det beror på just den 
roll som grått socialt kapital spelar i de post-socialistiska transitionsländerna. 
Härmed avses dess funktion som effektiva redskap för praktisk problemlös
ning jämfört med de ännu illa fungerande ekonomiska och politiska institu
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tioner som växt fram efter kommunismen. Huruvida det nya politiska system 
som håller på att utkristalliseras i Ukraina slutligen kommer att utmärkas av 
”responsivitet” är en öppen fråga. Givet den historiskt sett korta tid som för
flutit sedan reformarbetet inleddes är det givetvis omöjligt att uttala sig säkert 
på den punkten. Förvisso kommer resultatet att delvis bero på hur den poli
tiska kulturen och de medborgerliga värderingarna i landet utvecklas. Men -  
tvärtemot vad Putnams resonemang om goda och onda cirklar implicerar -  är 
denna utveckling inte lagbunden.

Situationen i dagens Ukraina pekar också på vikten av hur nya institu
tioner designas, eller utformas, och hur staten till sist hanterar uppgiften att 
implementera och övervaka dessa institutioner.29 Så länge de nya institutio
nella arrangemangen i samhället inte visar sig effektiva vid kollektiv problem
lösning kommer grått socialt kapital att fortsätta spela en viktig roll. Sett ur 
den synpunkten kan formella institutioner mycket väl dra det längsta strået på 
sikt, om inte annat av ett mycket enkelt skäl som endast delvis har med soci
alt kapital och förtroende att göra: komplexa storskaliga sociala system kan 
inte i längden administreras endast genom tätt förgrenade personliga nätverk 
och kontakter. Alternativet är att hela staten kollapsar, såsom t ex i Albanien. 
Och sett i det ljuset kommer hela problemkomplexet med Ukrainas nationel
la identitet in i bilden igen, liksom frågan huruvida den ukrainska staten på 
sikt kan överleva utan att samtidigt utvecklas till en nation.

Viktigt att beakta i det perspektivet är att institutioner skiftar i karaktär 
och att sådana skillnader i utformning avgör hur pass anpassningsbara de är 
till de sociala och kulturella förutsättningarna i olika samhällen. Klart är 
under alla omständigheter att västliga förebilder inte bara kan importeras rakt 
av. Lagstiftare och reformpolitiker måste också överväga vilka slags frön det 
egentligen är de planterar i sin egen hemmiljö och hur denna jordmån ser ut. 
Delvis är det den frågan som ligger dold i problematiken med ”kulturernas 
konfrontation” . Emedan västliga experter och analytiker inte alltid tycktes 
medvetna om sådana fallgropar -  de var åtminstone inte det i början av tran- 
sitionen -  så har ändå viktiga lärdomar gjorts på senare år. Vad det handlar 
om är alltså egentligen inte att bygga demokratin på grundval av de historis
ka förutsättningarna i landet; dessa är, som mitt resonemnag om socialt kapi
tal visar, mindre gynnsamma om än inte givna sett i ett längre perspektiv. Men 
i nuläget handlar det snarare om att ta hänsyn till och bygga in säkerhetsme
kanismer mot just sådana negativa omständigheter när nya institutioner ska
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pas, samt att samtidigt genom statlig intervention skapa positiva incitament 
för de nya regelverkens efterlevnad.

Socialt kapital, diverse strukturella faktorer och staten utgör enligt den 
logiken helt enkelt den ”miljö” eller det ”habitat” i vilken institutionella inno
vationer tävlar med varandra, en tävling där vissa institutioner på sikt kan 
utvecklas till stigberoenden för den politiska kulturen. Härav följer också att 
somliga institutionella innovationer har större ”överlevnadsförmåga” än 
andra givet samhällstyp och form av socialt kapital i samhället (Sandberg 
1998). Följaktligen kan en av de viktigaste komponenterna i reformarbetet 
mycket väl visa sig vara en djupare förståelse av exakt hur grått socialt kapi
tal och olika typer av institutioner är kompatibla storheter i det politiska livet. 
För efter två millennier gäller fortfarande att lex bonae ex malis moribus pro- 
creantur (Macrobius: Saturnalia, 3, 17, 10).

Noter
Artikeln är en redigerad version av det engelska originalet, publicerad i Europe-Asia Studies 52, 
2, 2000. Ifråga om ortografi tillämpas principen att de ortsnamn används som varit gällande under 
de respektive perioder som behandlas i artikeln; således Lwow när det gäller mellankrigstiden 
men L'vov ifråga om Sovjettiden och L'viv för perioden efter 1991. Translittereringar är i enlighet 
med Library of Congress riktlinjer och avser, om ej annat anges, ukrainska.

1 Samtliga citat ur Putnam i det följande bygger på den svenska utgåvan. Citat ur övrig engelsk  
litteratur har, men undantag för vissa fackuttryck, översatts till svenska.
2 Den aktuella surveyen genomfördes 1994. Resterande material (fokusgrupper och personinterv
juer) sammanställdes 1996-97. Projekten har genomförts i samarbete mellan Centre for Russian 
and East European Studies, University of Michigan och Institute for Historical Research, L'viv State 
University. Materialet refereras med benäget tillstånd av Institute for Historical Research, L'viv 
State University.
3 Responsivitet innebär närmast att regeringen vill och förmår ”svara” på medborgarnas krav som  
de formuleras i fria och allmänna val.
4 Det bör dock framhållas att teorin om socialt kapital formulerades långt ifrån så kategoriskt i 
den tidiga versionen av modellen (Putnam et al. 1983). Inte heller använder Putnam själva begrep
pet ”socialt kapital” i det sammanhanget. Han refererar endast till ”politisk kultur” i största all
mänhet, främst med hänvisning till Almond & Verba (1963).
5 Vsesoiuznaia perepis' naseleniia 1989 goda. L'vovskaia oblast' g. L'vov, Table 9 S. L'vivske 
oblasne upravlinnia statystyky, L'viv (LOUS).
6 1921 utgjorde polacker och judar 63,8 % respektive 25,9 % av stadens befolkning. Andelen tys
kar och ukrainare motsvarade 1,4 % respektive 8,9 %. Det bör dock framhållas att det är omöj
ligt att exakt uppskatta den här typen av fördelningar. Uppgifterna varierar beroende på veder- 
börandes definitioner, politiska utgångspunkter och material. I Papées fall härrör data från mel
lankrigstidens polska folkräkningar, jfr också t ex Hryciuk (1997) med uppgifter som inkluderar
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också krigsåren.
7 ...vilket t ex också skulle stämma överens med vad vi övrigt vet om migrationsförloppet i 
Sovjetunionen före och efter andra världskriget. Jfr bl a Hoffmann om Moskva (1994: 56). Uppgifter 
om migration för L'vov när det gäller det sena 1940-talet saknas dock. Emellertid kan även sena
re data ge en indikation om förhållandena under efterkrigstiden. Av 90 335 inflyttare till staden i 
början av 1990-talet kom 54,3 % antingen från Lviv oblast1 eller från de två närmast angränsan
de länen (uppgifterna avser 1989 samt 1991-1994. Data för 1990 saknas). Migratsiia nasele- 
niia...i989, 1991-94. L'vovskaia oblast', L'vov. Tabell MO 1. LOUS.
8 Szporluks karaktäristik låter förvisso som ett eko av den kände ukrainske radikalen och natio
nalisten levhen Chykalenkos syn på regionen vid sekelskiftet. Den tidens radikala nationalister 
betraktade Österrikiska Galicien som en ”modell” för den egna nationens pånyttfödelse, som ett 
Ukrainskt Piemonte (Magocsi 1996: 450).
9 Detta illustreras bl a av resultatet från tidigare nämnda fokusgrupper. Se t ex fokusgrupp, män, 
L'viv 6/10 1996. Med benäget tillstånd av Institute for Historical Research, L'viv State University.
10 Jfr sammanställningen av organisationer i Hromads'ki ob’ednannia u L'vivs'kii oblasti. L'viv, 
1998.
11 Bl a EBRD konstaterar dock att Ukraina tillhör de värsta exemplen på korruption bland de öst
liga transitionsekonomierna. Sambandet mellan grad av korruption och politisk instablitet fram
går också tydligt. Jfr Transition report 1997 (1997: 37 -39).
12 Se tabell 2.

Naselenie po natsional'nomu sostavy (1955), spravka 1342 s 13. Opis 1, fond R-335. Derzhavnyi 
arkhTv L'vivskoT oblasti, L'viv (DALO).
a4 På grundval av det sovjetiska censusmaterialet refererade i Szporluk (1992: 222). Den sanno
likt betydande omsättningen av lokalbefolkningen under efterkrigstiden bör också noteras. 
Tidsserier i egentlig mening går inte att skapa av det material som funnits tillgängligt. Men som  
exempel kan nämnas att år 1948 flyttade 52 724 personer till staden, medan 47 575 flyttade ut. 
Det är dock oklart om dessa grupper också inkluderar de många s k repatrianter som, organise
rade i arbetsbataljoner, temporärt vistades i staden och dess närhet: Karta ucheta peredvizhe- 
niia..., odat 1948, spravka 3 s 1. Opis 1, fond R-2904. DALO.
15 Ukraine. The social sectors during transition, 1993 tabell A 5 s 130.
^  Kopia av planen har inte kunnat återfinnas i det lokala arkivmaterialet. Men dokumentet och 
dess innehåll likväl som problemen förknippade med att uppnå planmålen behandlas utförligt i 
samtida utvärderingar: Spravka. O khode vypolneniia postanovleniia SNK SSSR no. 755-213, u dat 
1947, spravka 263 s 162. Opis 2, fond R-221. DALO.
a7 Spravka. O khode vypolneniia postanovleniia SNK SSSR no. 755-213, u dat 1947, spravka 263 
s 169, 172. Opis 2, fond R-221. DALO.
18 Ibid.
a9 I likhet med många andra centraleuropeiska städer som exempelvis Prag eller Budapest var 
L'vov en ”socialiserad” snarare än ”socialistisk” stad. Jfr. French & Hamilton (1979: 6).
20 Enligt 1994 års survey hade 71,2 % av de tillfrågade föräldrar som båda var av ukrainsk natio
nalitet. Se också Pirie (1996: 1086-1087).
21 Fokusgrupp, män, L'viv 6/10 1996. När det gäller frågan om samhällets elit, se också fallet med 
gruvarbetaren ”Alexander” från Donets'k: fokusgrupp, män, Donets'k 25/10 1996. Med benäget till
stånd av Institute for Historical Research, L'viv State University.
22 Ett av de mest inflytelserika arbetena på denna punkt kom att bli Williamson (1975).
23 Enligt Putnam tenderar ”[sjocialt kapital i form av förtroende, normer och nätverk /.../ [vara]
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självförstärkande och ackumulativa” (Putnam 1996: 213).
24 Obeaktat skillnaderna mellan olika transitionsländer när det gäller reformtakt etc är det ovan
nämnda ett mera allmänt spritt fenomen. När det gäller t ex Ungern menar Chris Hann dessutom  
att det var just inslag i det socialistiska institutionella arvet och inte de nya ideerna om det ”civi
la samhället” som gav viss stabilitet och en känsla av identitet efter kommunismens fall (Hann 

1992).
25 Fokusgrupp, män, L'viv 6/10 1996. Med benäget tillstånd av Institute for Historical Research, 
L'viv State University.
26 Personintervju med Olha Sadowska, genomförd av Victor Susak, 13 och 15/5,1997. Med benä
get tillstånd av Institute for Historical Research, L'viv State University.
27 jfr analysen av relationen mellan social struktur och organisationer i DiMaggio (1992).
28 Definierade som valsystem, avvägningen mellan exekutiv och lagstiftande makt samt mark
nadsekonomiska institutioner. Lijphart & Waisman (1996: 3).
29 Senast betonades detta särskilt av Alexander Blankenagel vid The 2000 Harvard Colloquium 
on International Affairs. Ten Years After the Fall of the Wall: Transition and Transformation in 
Eastern Europe and the Former Soviet Union, Harvard Law school, 10-12/3, 2000.
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Abstract
Futnam ’s 'social capital theory’ goes east: a case study o f  Western Ukraine and 
L 'viv
The article is an attempt to probe Putnam’s ”social capital theory” using a case 
study approach to the analysis of democratisation in post-socialist societies. For 
this purpose Western Ukraine and more specifically the city of L'viv during the 
first years of independent statehood is analysed by help of available survey data, 
focus group discussions and deep interviews. It is argued that while political cul
ture and social capital do play an important part in the former socialist states, 
Putnam’s definition of social capital needs to be critically examined and in part 
re-interpreted. Public life in these countries are mostly associated with the type 
of ’non-communitarian’ social capital Putnam found in Southern Italy, deriving 
mainly from negative experiences from state socialist institutions. However, 
contrary to Putnam’s argument, lack of trust in formal institutions is not due 
primarily to difficulties to implement sanctions in the particularistic and verti
cal networks from which non-communitarian social capital is built. The 
exchange relations that constitute the backbone of communitarian and non
communitarian social capital respectively draw on two different modes of redu
cing social transaction costs. It is hypothesised that it is this difference rather 
than implementation of sanctions as such that is the key to the problem and that 
it is above all the mode of reducing social transaction costs typical to non-com
munitarian social capital which impedes the building of trust in formal institu-
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tions. Furthermore non-communitarian social capital still in many respects 
continue to represent a more efficient tool for practical problem solving com
pared to formal institutions. It is concluded that these two features increases the 
importance of institutional design and third-party enforcement rather than 
diminishing the role such factors play to successful democratisation.
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Operasjonen var mislykket, men pasienten 
överlevde. Den siste sovjetiske alkohol
kampanjen og dens blandede ettermaele
AV THERESE C. REITAN

"The campaign was a clear failure at all levels" (Sakwa 1990:272)

”During the period o f  Perestroika, in 1985-87, an anti-alcohol campaign sub
stantially reduced alcohol consumption, saving many lives" (Chen et ah 
1996:521)

Mikhail Gorbatsjovs navn er uloselig förbundet med begrepene glasnost og 
perestroika, og vil alltid huskes for at han satt ved makten da Sovjetunionen 
gikk i opplosning og den kalde krigen ble forvist til historien. Det er antagelig 
mindre kjent at Gorbatsjov startet sin regjeringstid med å erkläre en varm krig 
mot alkoholen i mai 1985. Alkoholkampanjen, eller rettere sagt anti-alkohol- 
kampanjen, var således hans forste reformforsok og kan ses som en viktig del 
av det overordnede perestroika-initiativet (Ivanets & Lukomskaya 1990:246; 
Tarschys 1993:7). For å omstrukturere en stagnerende okonomi måtte pro
duktiviteten okes, hvilket igjen krevde tiltak mot drukkenskap og hoyt alko- 
holforbruk. Den politiske betydningen av kampen mot alkohol på 1980-tallet 
var kanskje enda tydeligere i Polen der alkoholproblemet ble en viktig del av 
frigjoringskampen og Solidaritetsbevegelsen. M akthaverne ble beskyldt for å 
helle alkohol ned strupene på folk i håp om å doyve misnoyen og maksimere 
skatteinntektene (Moskalewicz & Zielinski 1995). Fra vår egen historie kjen- 
ner vi jo også igjen avholdssaken som mobiliseringstema i arbeiderbevegelsen 
og den naere koblingen mellom disse to folkebevegelsene. Ved Arbeiderpartiets 
landsmote i 1911 uttalte et overveldende flertall av delegatene at bekjempel- 
sen av drikkeondet var en avgjorende betingelse for arbeiderklassens reisning

Therese C. Reitan har doktorgrad i statsvitens kap fra Universitetet i Bergen 
og jobber som lektor og forsker ved Södertörns högskola. Primcere forsk
ningsområde er organisasjonsteori og offentlig administrasjon, alkohol- og 
velferdspolitikk, sosiale forhold i 0st-Europa.
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(NOU 1995:24)!. Den polske alkoholpolitiske utviklingen på begynnelsen av 
1980-tallet hadde likevel et utgångspunkt i folkelig mobilisering, mens det 
sovjetiske demokratiseringsforsoket ble initiert ovenfra (Aslund 1991). Gerner 
kaller dette ”klassisk russisk m anér”, med henvisning til Peter I og Stalin 
(1995:83). I samme stil karakteriserer Levine alkoholreformen som ”the last, 
as it were, sustained practical exhibit of Stalinist solutions in the history of the 
USSR” (1999:46).

Selv om kampanjen er blitt kraftig kritisert og latterliggjort, som 
Gorbatsjov selv, er det et relativt komplisert regnestykke å forfatte fordi slutt- 
resultatet påvirkes sterkt av hvilke aspekter man tar hensyn til. Dette gjelder 
ikke minst de epidemiologiske konsekvensene av kampanjen (Simpura & 
Levin 1997:8), hvilket er en av grunnene til at reformen vekselvis betegnes 
som “suksess” og “fiasko” . I motsetning til Levines utsagn om at ”there is 
hardly any significant disagreement over the overall outcome of the cam
paign” (1999:81), er det min påstand at uenigheten er både stor og flerdi- 
mensjonal. At reformforsoket får såpass varierende omtale, og at man legger 
vekt på ganske ulike kriterier i sin bedommelse, er i seg selv interessant. I till
egg har uenigheten substansiell interesse all den tid kampanjen er blitt et van
lig referansepunkt i studier av folkehelsen i det tidligere Sovjetunionen. 
Kampanjens eventuelle effekt på alkoholfor bruket diskuteres ofte i analyser av 
folkehelseutviklingen i Russland i fortid, nåtid og framtid. Ettervirkningene av 
kampanjen trekkes gjerne inn som mulig medvirkende årsak til folkehelsekri- 
sen på 1990-tallet, der den forventede levealder ved fodselen sank med mer 
enn fem år mellom 1990 og 1994 (Walberg et al. 1998), og som eksempel på 
grensene for politisk styrt endring.

Ho veddelen av denne artikkelen består av en presentas jon av det mang- 
esidige ettermaelet Gorbatsjovs alkoholkampanjen har fått og en diskus jon av 
hvilke implisitte eller eksplisitte kriterier som ligger til grunn for omdommet. 
Översikten er naturligvis ikke uttommende, men jeg gjengir de mest sentrale 
arbeidene på området og har forsokt få fram bredden og nyansene i bedom- 
melsene. I tillegg kommer en mer allmenn drofting av mulighetene for politisk 
styring av alkoholforbruket og folkehelsen. Heri ligger de normative aspekter 
ved denne formen for politiske inngrep, der vi kan ane et skille mellom fagdi- 
sipliner og vitenskapssamfunn. Et avgrenset epidemiologisk fokus betoner 
gjerne de positive effektene på folkehelsen, mens et bredere samfunnsviten- 
skapelig perspektiv heller peker på at eventuelle folkehelsegevinster kom til på
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demokratiets bekostning; ”Despite the evident success of reform in reducing 
alcohol-related problems, the reform was a failure as far as the political 
atmosphere for the prevention of alcohol problems is concerned” (Simpura 
1995:468).

Alkoholkampanjen; bakgrunn og innhold
Alkoholkampanjer har kommet og gått i Sovjetunionens historie (Connor 
1971, Joyce 1992, Levine 1999, Richardson 1999, White 1996). Sånn sett var 
det ingenting nytt eller oppsiktsvekkende i Gorbatsjovs initiativ eller i valg av 
tiltak, som Levine kaller ”relatively moderate legal amendments” (s 65) og 
”medium-grade reasonable regulation” (s 63). Det nye lå i intensiteten i imple- 
menteringen og etterlevelsen av restriksjonene (Levine 1999). Intensiteten i 
kampanjen settes gjerne i sammenheng med problemets omfang og alvor, dvs 
at man nå stod overfor et alkoholproblem av hittil uante dimens joner og at 
dette krevde ekstraordinsere innsatser. Dette spörsmålet handler dels om den 
objektive utviklingen av alkoholforbruket, absolutt og relativt, og dels om en 
konstruktivistisk kobling mellom fenomenets objektive omfang og fortolk
ningen av omfanget. I tradisjonell systemteoretisk ordbruk kan vi snakke om 
et politisk-administrativt system som responderer på krav og behov i omgi- 
velsene, dersom kravene og behovene erkjennes og tfrcerkjennes (Easton 1965). 
En sak er altså å bedomme utviklingen av alkoholforbruket rent objektiv (i 
den grad man kan måle det), en annen hvordan utviklingen ble erkjent og pro- 
blematisert i samtiden. Stort sett alle aktörer som kommenterer forbruksut- 
viklingen mener at forholdene gradvis hadde forverret seg i lopet av de siste 
tiårene og at forbruket på midten av 1980-tallet hadde nådd et forelopig hoy- 
depunkt (Levine 1999:150). Hvor stort det total alkoholforbruket var er 
naturligvis gjenstand for ulike anslag. Det registrerte forbruket i 
Sovjetunionen var f.eks. halvparten så stort som det franske i 1980, og var 
klart mindre enn både det italienske, det ungarske, og det vest-tyske. 
Problemet ligger imidlertid i omfanget av det illegale konsumet, samt et drik- 
kemonster som anses spesielt farlig (vodkadominans og store mengder på en 
gang). Tremls beregninger viser at den gjennomsnittlige veksten i alkoholfor- 
bruk i Sovjetunionen i perioden 1955-79 utmerket seg internasjonalt, uav- 
hengig av om man tar hensyn til illegalt konsum eller ikke. Bare Finland, 
Danmark og Island hadde i denne perioden storre totalforbruksokning enn det 
sovjetiske gjennomsnittet på 4,4 prosent (Treml 1982:70). Også andre ost- og
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vest-europeiske land har, og har hatt, et tildels betydelig uregistrert alkohol- 
forbruk -  ”however, available evidence, suggests that none of these had a level 
of unregistered, far less illegal, drinking comparable to that in the Soviet 
Union in the 1970s or early 1980s” (Levine 1999:163). Levine (1999) argu- 
menterer for at veksten i alkoholforbruket hadde vsert sterk for 1985 og at 
dette ble ansett som et voksende og stort problem av myndighetene2. Ifolge 
anslag fra Goskomstat lå forbruket på begynnelsen av 1980-tallet på 13,9 liter 
per innbygger, hvorav hjemmebrenning stod for 5,2 liter (Nemtsov 1998). I 
1984 lå forbruket, ifolge Nemtsov og Krakovsky (1996:21), på mellom 11 og 
13,2 liter per innbygger, mens Shkolnikov og Nemtsov anslår det totale for
bruket i Russland samme år til omtrent 14 liter og med det en plassering i ver
denstoppen (1997:243f)3. En av dem som har studert alkoholforholdene i 
Sovjetunionen mest inngående, Vladimir Treml, mener at ”by any com parati
ve, historical, or world health standard, the Soviet Union by the mid-1980s 
was facing an alcohol problem of truly crisis proportions” (1987a:53). Med 
dette menes et anslått totalforbruk i hele unionen på 15-16 liter per capita 
over 15 år. Gorbatsjov bruker på samme vis begrepet ”catastrophic” om situ- 
asjonen - med fem millioner registrerte alkoholikere og et anslått årlig okono- 
misk tap på 80-100 milliarder rubier pga drukkenskap (1996:220)4. De 
mange negative virkningene på arbeidsdisiplin og produktivitet nevnes gjerne; 
Tarschys (1993) viser til totale sosiale kostnader av alkohol(mis)bruk på 7-8 
prosent av Sovjetunionens netto m aterialprodukt5 tidlig på 1970-tallet, og 8- 
9 prosent rundt 1980. På det ikke-retoriske spörsmålet om det egentlig var 
behov for noen alkoholreform i Sovjetunionen i 1985, mener Levin at ”the 
answer is categorically ‘yes’” (1997:35).

Den 7. mai 1985 vedtok sentralkomiteen i Kommunistpartiet å lansere 
en alkoholkampanje fra 1. juni samme år6. Kampanjen bestod av en rekke 
ulike tiltak, fremst en reduksjon av statlig produksjon og salg av alkoholhol- 
dige drikker, betydelige prisokninger, hoyning av aldersgrensen for kjop av 
alkohol til 21 år, innskrenkning i salgs- og skjenketider, reduksjon av antall 
utsalgssteder, nedleggelse av bryggerier og en reduksjon i jordbruksarealet for 
vindruer7.1 tillegg ble strafferammene okt for offentlig drukkenskap, drikking 
på jobben, promillekjoring, og produksjon og salg av samogon (hjemme- 
brent). Overtredere risikerte plassering i fengselslignende rehabiliteringssentre 
og rettsprosessen for slike saker ble forenklet for å sikre okt gjennomstrom- 
ming. Forbud og restriksjoner dominerte, med andre ord. Blant de få tiltak
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med positivt fortegn var en okt utbygging av fritidsaktiviteter i håp om å tilby 
et alternativ til drikking. Myndighetene ga også ordre om å oke produksjonen 
av, og senke prisene på, mineralvann, saft og is. Forhåpningen var at disse 
varene skulle suge opp en del av overskuddskapitalen som ellers hadde gått til 
alkohol. I tillegg ble en såkalt frivillig sammenslutning i kampen for avhol- 
denhet stiftet i september 1985 (Bennett et al. 1998, Levine 1999, Nemtsov 
1998, Shkolnikov & Meslé 1996, Shkolnikov &  Nemtsov 1997, Treml 1987a, 
White 1996)8.

Alkoholkampanjen forbindes vanligvis med Mikhail Gorbatsjov, men 
også andre aktörer må dele asren/skylden med generalsekretseren (som for 
ovrig fikk tilnavnet ”mineralsekretseren” ). Jegor Ligatsjov, sentralkomitémed- 
lem fra 1983 og medlem av Politbyrået fra april 1985, hadde tidligere vsert 
forstesekretser i det regionale partiet i Tomsk. I den egenskap, og som prakti- 
serende avholdsmann, hadde han forsokt å gjore Tomsk til en ”alkoholfri 
sone” . Ligatsjov var ikke med i arbeidsgruppen som forberedte kampanjen, 
men ble like fullt ansett som den fremste pådriveren bak restriksjonene 
(Richardson 1999). Mikhail Solomentsev, torrlagt alkoholiker og ansvarlig for 
disiplinsere spörsmål i egenskap av formann i partiets kontrollkomité, var 
Ligatsjovs fremste stottespiller (Brown 1996, White 1996). Disse to var ifolge 
Nikolaj Ryshkov, som på den tida var sekretser i sentralkomiteen og senere det 
året ble utnevnt til statsminister, de fremste pådriverne og preget utformingen. 
Det forhindret ikke at Gorbatsjov stöttet helhjertet opp9. Han var selv kjent 
for sitt moderate alkoholforbruk og var etter sigende preget av konas sterke 
motstånd mot overdreven drikking som folge av hennes brors alkoholproble
mer (op.cit.).

Hvor lenge varte kampanjen?
Starten på alkoholkampanjen faller sammen med Mikhail Gorbatsjovs mak- 
tovertakelse og kan dateres til sentralkomiteens resolusjon fra mai 1985 (se 
ovenfor). Selv om Levin og Levin (1990) hevder at kampanjen ble lansert i 
1 9 8 4 1 0 , tidfestes kampanjens startpunkt som regel til en eller annen gang i 
perioden april-juni 1985. Overensstemmelsen er mye mindre når det gjelder 
sluttidspunktet. Dette kan muligens virke trivielt, men oppfatningen av kam 
panjens fremgang er nasrt knyttet til hvordan den avgrenses i tid. Dette er ikke 
bare et deskriptivt eller empirisk spörsmål, men handler like mye om en nor
mativ tilnserming til politiske reformer: Om man forventer av en vellykket
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reform at den skal overleve seg selv, er det også naturlig å ta hensyn til både 
den aktive kampanj eperioden og ettervirkningene. Spörsmålet er med andre 
ord hvor lenge kampanjer som denne bor ha effekt? En snever avgrensning i 
tid betyr her et fokus på perioden 1985-1987/88. Samtidig finner vi dem som 
diskuterer hendelser langt inn på 1990-tallet under Vignetten ”alkoholkam
panjen” . Dette reflekterer både en uenighet om når kampanjen faktisk tok 
slutt og et generelt avgrensningsproblem når det gjelder slike reformer, men 
også faglig uenighet om relevans: Er også det som hendte etter kampanjens 
kjernetid relevant når man skal oppsummere dens betydning? Uansett svaret 
på dette spörsmålet, finner vi et bredt intervall mellom ulike avslutningspunk- 
ter. Vi kan eksempelvis lese at kampanjen brot sammen i lopet av få måneder 
(Marcy 1992), at den mislyktes etter ett år (Wettig 1997), at myndighetene 
måtte lette på restriksjonene i slutten av 1986 - dvs etter 1,5 år (Partanen 
1993). Kerimi (1996) legger på et halvår til og erklserer at reformen var ope
rativ i to år. Andre mener at kampanjen varte ut 1987, dvs 2,5 år (Shkolnikov 
& Nemtsov 1997, Bennett et al. 1998), mens Gray mener at ”the anti-drin
king crusade ended after only three years” (1993:26). Treml (1991) refererer 
imidlertid til kampanjens tre forste år og til ”the 1985-87 phase of the anti
alcohol campaign” [min utheving] (1997:225).

Nemtsovs (1998) oversikt over utviklingen er mer gjennomarbeidet og 
informativ. Han påpeker nettopp hvor vanskelig det er å definere et eksakt slut- 
tidspunkt, og noyer seg derfor med å presentere noen milepaeler i avslutnings- 
prosessen. Det forste vendepunktet inntraff i juli 1987, i og med at hjemme- 
brenning til eget bruk ble avkriminalisert. Deretter okte den statlige omsetning- 
en av alkohol igjen i januar 1988. I oktober 1988 vedtok sentralkomiteen en 
resolusjon om overflodigheten av alkoholtiltak - et vedtak som i praksis avslut- 
tet kampanjen (op.cit.)11. Levine viser også til resolusjonen fra oktober 1988, 
”at which point the reform was effectively disavowed” (1999:48), men mener 
likevel at ”the offensive, moving-forward stretch of the campaign, with its ori
ginal quintessence, was over already by fall 1987” (op.cit., n3)12. Like fullt skri
ver Holden i 1989 at de sovjetiske myndighetene har drevet en kampanje mot 
alkoholisme i fire år, og i 1990 henviser Ivanets og Lukomskaya (s 252) til den 
svaert positive utviklingen i ”the ongoing reform” [min utheving]13. White 
mener at ”the policy was relaxed somewhat in 1988” [min utheving] 
(1990:205) og diskuterer utviklingen langt inn på 1990-tallet i sin bok om net
topp alkoholkampanjen (White 1996). Gerner fastslår, uten naermere forkla-
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ring, at kampanjen ”mot fortsering av alkohol” ble avblåst i 1990 (1995:86). 
Tilsvarende henviser Sergeyev til ”five years of the anti-alcohol policy, from 
1985 to 1990” (1998:75).

Samme forfatter er heller ikke alltid konsistent i sin datering av kam 
panjen. Davis påpeker f.eks. at den kraftige nedgången i det offisielle alkohol- 
salget da kampanjen var på sitt sterkeste ble mer enn oppveid av ökningen i 
hjemmebrentsalget. Med andre ord var kampanjen en fiasko. Et par sider tid- 
ligere poengterer imidlertid forfatteren at det ble gjort vesentlige framskritt de 
ferste to årene av kampanjen (1994:309). Ettersom han ikke eksplisitt daterer 
kampanjen, men bare konkluderer med at den nådde sitt hoydepunkt på slut- 
ten av 1980-tallet, er det noe uklart om hele kampanjen var mislykket eller om 
ökningen i hjemmebrentsalget er et fenomen som horer til den senere fasen av 
kampanjen eller endog til den ”postoperative” perioden. Treml (1987a) skri
ver dessuten at den umiddelbare virkningen av kampanjen var oppmuntrende, 
i alle fall sett fra myndighetenes ståsted. Men, det er igjen uklart hva som 
menes med ”umiddelbart” . Korolenko et al. (1994) fastslår at eventuelle posi
tive resultatene av reformforsoket var begrensede og kortvarige - uten å spesi- 
fisere hva som ligger i ”kortvarig” . Shkolnikov og Nemtsov (1997) gjor deri- 
mot et klarere skille mellom kampanjens kjernetid og utviklingen etter kam 
panjens slutt. De fastslår at kampanjen som sådan var relativt kortvarig, men 
at den fikk stor betydning for folkehelsen og dodeligheten i Russland. På 
samme måte gjor Ryan (1995) et poeng av et kortsiktig versus et långsiktig 
perspektiv og framholder kampanjens bidrag til en kortsiktig reduksjon i gjen- 
nomsnittsforbruket. Alt i alt er det rimelig å snakke om en kjernetid på 
omtrent to år, dernest en suksessiv nedtrapping fra 1987/88. Selv om det van- 
skelig lar seg gjore å definere avslutningspunktet eksakt, mangier det oftest en 
problematisering av tidsperspektivet i omtalen av kampanjen - og spörsmålet 
er ikke bare av ”akademisk” interesse.

Evaluering av et reformforsok - suksess eller fiasko?
I sin presentas jon av alkoholpolitikkens utvikling i Sovjetunionen og Kenya i 
senere tid, konkluderer Partanen med at ”according to the standard criteria of 
success, both are to be regarded as total or near-total failures” (1993:129). Til 
tross for at han tar opp en del vesentlige forutsetninger for en vellykket alko- 
holpolitikk, spesifiseres ikke de nevnte ”standard criteria of success” nserme- 
re. Dette burde knapt overraske noen, all den tid det neppe fins noen slike
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standardkriterier for bedommelse av politiske reformforsok. Evaluerings- 
litteraturen kan hjelpe oss med en rekke potensielle, mer eller mindre målbare, 
kriterier, men det er vanskelig å tenke seg at det skulle finnes én aliment aksep- 
tert standard som ethvert (alkohol)politisk tiltak skulle kunne bedommes etter. 
Evaluering er en presumptivt rasjonell, objektiv virksomhet som samtidig fin
ner sted i en politisk kontekst og som i seg selv har politiske undertoner. ”By 
its very nature it makes implicit political statements about such issues as the 
problematic nature of some programs and the unchallengeability of others, the 
legitimacy of program goals and program strategies, the utility of strategies of 
incremental reform, and even the appropriate role of the social scientist in 
policy and program form ation” (Weiss 1987:48). Den blandede omtalen av 
kampanjen er dessuten i seg selv et godt bevis på at eventuelle standardkrite
rier på langt naer er ”standard” .

Evalueringsforskning har som formål å analysere effektene av politiske 
tiltak og reformer i relasjon til målsettingen, uansett om målgruppen er indi
vider, grupper, institusjoner eller samfunn. En evaluator vil forsoke å få över
sikt over i hvilken grad målsettingene er blitt realiserte og å studere hvilke fak
torer som har bidratt til et mer eller mindre vellykket utfall. De ulike bedom- 
melsene av alkoholkampanjen som her skal diskuteres er, strengt tatt, ikke alle 
eksempler på evalueringsforskning. Ikke desto mindre er det lett å finne ekspli- 
sitte og implisitte referanser til allmenne evalueringsbegrep som mål, imple- 
mentering og utfall/effekt. Selv om disse begrepene kanskje forutsetter en poli- 
tisk-administrativ rasjonalitet som var fremmed for det sovjetiske systemet, 
kan man likevel definere alkoholkampanjen som en reform. Med ”reform ” 
forstår vi da et bevisst forsok på å oppnå en vesentlig endring i fordelingen av 
verdier, eller adferd, innen et politisk system uten å utfordre regimets konti
nuitet eller grunnleggende identitet (Tompson 1993).

Alkoholkampanjens mål
Det er vanlig å anta at den beste måten å bedomme en innsatsen til en virk
somhet er ved å granske dens ”output” . Om man skal evaluere et program, 
eller en reform, må man isolere avgrensede og målbare mål for å framskaffe 
presise suksesskriterier. I prinsippet er det da umulig å evaluere et program 
eller en reform uten å spesifisere noen målbare mål. Vi må også forutsette at 
det finnes en kausal sammenheng mellom reformtiltakene og reformens over- 
ordnede målsetting. Evalueringsforskeren opplever imidlertid ofte at det ikke
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finnes klart definerte mål, at målene ikke er målbare, eller at målene er delvis 
motstridende. I tillegg skiller man gjerne mellom formelle og operasjonelle 
mål, dvs mellom den formelle og den ”virkelige” målsettingen (Deutscher 
1976, Weiss 1987).

Som nevnt er det en utbredt oppfatning blant dem som drofter alkohol
kampanjen at Sovjetunionen faktisk hadde et alvorlig alkoholproblem på 
1980-tallet og at ”noe måtte gjores” - selv om det langt fra er noen enighet om 
problemets faktiske omfang. Tross dette finner vi klart motstridende syns
punkter på hva kampanjens formelle og operasjonelle mål egentlig var, og der- 
nest i hvilken grad målene var a) oppnåelige, og b) normativt riktige. Det hen
vises ofte til kampanjens målsetting og overordnede hensikt, men målene spe- 
sifiseres sjelden. Et godt eksempel på dette finner vi når Dorman og Towle 
skriver at ”evidence indicates that the objectives of that campaign [...] have 
not been met” (1991:303) - uten at de går inn på hva disse ”objectives” bestod 
i. Nemtsov (1998) er utypisk tydelig på dette punktet. Han mener at kam 
panjens fremste mål var å få ned landets alkoholforbruk, hvilket skulle skje 
ved a) redusert statlig produksjon og salg av alkoholholdige drikker, og b) 
bekjempelse av illegal hjemmeproduksjon. Ifolge Ivanets og Lukomskaya 
(1990) var kampanjens primsere hensikt å endre tradisjonelle drikkevaner og 
framdrive et kultivert måtehold. I tillegg skulle kampanjen involvere folk, sser- 
lig ungdom, i kreativt vitenskapelig og teknisk arbeid, amatoraktiviteter, kul
tur og idrett. Boris Levin, leder av avdelingen for alkoholstudier ved det sov
jetiske vitenskapsakademiet, skal ha forklart for et amerikansk publikum at 
hensikten med reformen var å fremme kultiverte drikkevaner, men at det var 
et stort feilskjaer å sette opp urealistiske mål om oppnåelse av moderate drik
kevaner i hele befolkningen i lopet av 2-3 år (Holden 1989:878). Den samme 
Levin skriver åtte år senere: ”Lrom the very beginning, the set target of the 
reform was absolutely unreal: a country populated with almost one and all 
drinking alcohol was supposed at the snap of fingers, in 4-5 years, to be con
verted into a sober state” (1997:37). Lenger ned på samme side heter det at 
man ville oppnå totalavhold i lopet av ”3 - 4, maximum 5 years”. Uklarheten 
når det gjelder målsettingen er påfallende, hvilket delvis henger sammen med 
at dette ikke bare handler om å lese ulike dekreter og forordninger innenat, 
men også å forstå hele det politiske språket med alle dets nyanser og signaler.

Bortsett fra et forsok på å identifisere de formelle målsettinger og en til- 
horende diskusjon av deres fruktbarhet, har man også forsokt å uteske kam 
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panjens operasjonelle, eller ”reelle” målsettinger. Treml mener likevel at ”the 
real goals of the antidrinking campaign are not quite clear” (1987a:58). 
Henvisningene til behovet for å rive opp drikkekulturen med rottene, bekjem- 
pe alkoholmisbruk og å gjore edruskap til en livsstil tilsier at kampanjens mål- 
setting var å redusere alkoholforbruket til et uspesifisert lavt nivå. Samtidig 
propagerte man for totalavhold og latterliggjorde moderasjonstilhengerne, 
hvilket ga inntrykk av at totalavhold faktisk var det overordnede målet 
(op.cit.:59). Alkoholbruk ble framstilt som uakseptabelt og skillet mellom 
bruk og misbruk opphevet (Levine 1999:46ff). Det er altså noe uklart om 
myndighetene siktet mot totalavhold og -forbud eller ”bare” en vesentlig 
reduksjon i alkoholforbruket. Levine mener, som Treml, at partiets resolusjo- 
ner kunne forstås som et forslag om totalforbud, men at det egentlig handlet 
om ”not a prohibition, but not something totally unrelated to it” (1999:47) - 
en ”semi-dry law ” (op.cit.). Som nevnt innledningsvis, kan man også se kam 
panjen som del av en storre målsetting om å forbedre produktiviteten og effek
tiviteten i den sovjetiske Ökonomien14. Skulle man komme ut av Bresjnev- 
tidens stagnasjon, måtte man få et fast grep på alkoholforbruket (Wettig 
1997:108)15.

De ulike målene for kampanjen diskuteres i varierende grad både 
deskriptivt og normativt, selv om det er vanskelig å skille disse aspektene fra 
hverandre. Et eksempel på en normativ tilnserming kan vi finne hos Davis 
(1994:305), som mener at avholdsbevegelsens målsetting om totalavhold var 
altfor radikal for et folk som ser vodkaen som en iboende del av sin kultur. 
Forsok på å endre russiske drikkevaner kan synes nyttelose i utgangspunktet; 
”eventually even Gorbachev realised the folly of attacking the public’s pro
pensity to drink [...]” (op.cit.:304). Likeså undrer Powell på om det sovjetiske 
alkoholproblemet overhode lar seg lose, all den tid det har antatt så store 
dimensjoner (1985:326). En lignende determinisme finner vi hos Bialer, som 
mener at det allerede kan vsere for sent å endre ”this generation of workers’ 
dislike of work and addiction to intemperate drinking” (1986:121)16.

N år kampanjens målsetting diskuteres og evalueres, havner oppmerk- 
somheten gjerne på de bakenforliggende intensjoner. Selv om ”noe” måtte gjo- 
res17, er de fleste kritiske til totalavhold som lösning på problemet. Det meste 
av kritikken mot kampanjen har likevel dreid seg om de virkemidler man tok 
i bruk for å oppnå eventuelle mål eller grunnleggende intensjoner - med andre 
ord; hvordan kampanjen ble implementert:
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Implementering
Implementerings- eller iverksettingsstudier bygger på en erkjennelse av at det 
ikke nodvendigvis er fullt samsvar mellom de intensjoner og mål som ligger til 
grunn for politiske reformer, og den faktiske etterlevelse og oppfyllelse av 
dem. I den idealtypiske beskrivelsen av forholdet mellom politikk og adminis- 
trasjon iverksetter administratören lojalt og effektivt politikernes vedtak. I en 
tradisjonell ovenfra-ned förståelse av politisk styring forutsettes det at myn
digheter har klare målsettinger, en hierarkisk kontrollstruktur, en optimal allo
kering av ansvar mellom de ulike förvaltningsnivåer, et apparat for evaluering 
av måloppnåelse og et kvalitetssikringssystem som raskt identifiserer eventu
elle avvik fra hovedmålet og som ser til å rette opp kursen dersom nodvendig. 
Etter Pressmans og Wildavskys klassiske studie (1973), har et utall empiriske 
studier bidratt til å nyansere, eller endog avvise, den idealtypiske beskrivelsen 
av implementeringsprosessen. I praksis er det sannsynlig at det oppstår en hel 
rekke avvik fra modellen når opprinnelige intensjoner omsettes i praktisk poli
tikk av lokale ”street-level bureaucracies”18. Selv om iverksettingslitteraturen 
utgår fra vestlige politiske systemer, er det like relevant å snakke om imple- 
menteringsproblemer også i det tidligere Sovjetunionen (White 1996:164). 
Vårt biide av et statisk, monolittisk sovjetisk statsapparat er muligens misvi- 
sende (Tompson 1993). Lane og Ross (1994) mener at förvaltningen hadde en 
relativt stor institusjonell autonomi, hvilket i sin tur bidro til det kommunis
tiske regimets sammenbrudd. De tjenestemenn som skulle implementere 
Gorbatsjovs politikk var nemlig også sannsynlige ofre for den samme politik- 
ken (Tompson 1993:80). Byråkratenes individuelle sympatier og antipatier 
kan derfor også ha relevans, både for og etter Gorbatsjov. I sin presentasjon 
av en alkoholkampanje på begynnelsen av 1960-tallet viser for eksempel 
Korenevskaya til klager på enkelte byråkraters ”liberale” holdninger til druk- 
kenskap på arbeidsplassen (1966:101).

Det biidet som generelt tegnes er en reform preget av gode hensikter, men 
dårlig håndverk (Treml 1991). Utforingen var ”amateurish” (Levin 1998:39), 
”primitive and unrealistic” (Shkolnikov & Nemtsov 1997:244). Delvis var til- 
takene uegnede i forhold til målsettingen, delvis var tiltakene gale per se - uav- 
hengig av oppgaven eller målsettingene. Listen over feilskjser er nsermest ende- 
los. M an viser for eksempel til en feilslått prispolitikk og en dogmatisk etter
levelse av totalavholdsidealet, tilfeldig og ad hoc -preget politisk styring, stiv- 
bent byråkrati, fasademakeri, en tendens til å se på alt alkoholinntak som
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ondt, uforholdsmessig mye makt lagt i hendene på den f0 derale avholdsbeve- 
gelsen, grunnl0 se nedskjseringer i alkoholproduksjon og -omsetning, over- 
drevne pris0 kninger, samt ”barbariske” destruksjoner av vingårder19 (Davis 
1994, Levin & Levin 1990:255f, Treml 1991). Shkolnikov og Meslé kritiserer 
den ensidige fokuseringen på begrensning av tilgjengelighet, uten noe forsok 
på å påvirke de bakenforliggende årsakene til alkoholmisbruk (1996:131). 
Forsoket på å redusere tilgangen til alkohol resulterte i utbredt misnoye og 
sabotering gjennom okt hjemmebrenning. Det var dessuten et feilgrep å angri- 
pe alkoholen gjennom intensivert propaganda - en kommunikasjonsform som 
ikke lenger hadde noen synlig virkning på et folk som hadde sluttet å reagere 
på dronnet fra sovjetiske media (Davis 1994:305ff). Grunnlaget for au to ritär 
politisk kontroll var svekket og bidro til kampanjens misere (Wettig 1997). 
Manglende folkelig stotte, manglende legitimitet, og fremmedgjoring nevnes 
også ofte, både som förklaring på hvorfor kampanjen ikke lyktes og som 
eksempel på hva kampanjen forte til (Davis 1994, Levin &  Levin 1990, 
Shkolnikov & Nemtsov 1997, Tulchinsky & Varavikova 1996, DeBardeleben
1997). At kampanjen mislyktes fordi myndighetene ikke greide å holde (den 
illegale) alkoholproduksjonen i sjakk (Partanen 1993:130), er en mer instru
menteil förklaring på implementeringsproblemene. Gorbatsjov selv tilhorer 
også gruppen hvis fremste budskap kan oppsummeres med ”godt tenkt, dår- 
lig gjennomfort” . I hans oyne endte kampanjen dessverre opp som nok et 
eksempel på hvordan troen på kommandometoder, ekstremisme og adminis
trativ overivrighet kan ta knekken på en god idé (Gorbachev 1996:221).

Som en kuriositet kan nevnes visse entusiastiske lovord om Gorbatsjovs 
”fasthet” . Kontorovich roser hans lederskap og viljen til å bekjempe byråkra
tisk motstånd mot endring og viljen til radikalisme i gjennomforingen av nye 
tiltak. I en kommandookonomi fungerer kommandoer best (1987:45f).

Effekter
Den sterkeste interessen og debatten om kampanjen har naturlig nok dreid seg 
om dens positive og negative effekter, effektenes omfang og eventuelle varig- 
het. Selv om den overordnede målsettingen altså har vaert uklar, lå det i kor- 
tene at reformen måtte bidra til en viss reduksjon i alkoholforbruket og/eller 
alkoholrelaterte problemer innen rimelig tid for å kunne betegnes som vellyk- 
ket. Alkoholkampanjen byr på en unik mulighet til å ekstrahere den rene 
effekten av alkoholmisbruk på mortaliteten, ettersom inngrepet var så raskt og
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voldsomt at andre folkehelsefaktorer neppe kunne ha endret seg sserlig på så 
kort tid (Shkolnikov & Meslé 1996:13lf). Kampanjen kan ses som et gigan
tisk naturlig eksperiment (Nemtsov 1998). Med forbehold for eventuelle påli- 
telighetsproblemer, er endringene i alkoholrelatert dodelighet og sykelighet en 
god indikator på omfanget og varigheten av endringer i alkoholkonsumet. 
Shkolnikov og Meslé noler derfor ikke med å snakke om en mortalitetsned- 
gang forårsaket av alkoholkampanjen i 1985-87 (1996:115).

Effekter på det registrerte forbruket
Det vesentligste spörsmålet i denne sammenhengen er i hvilken grad kam pan
jen forte til et redusert alkoholfor bruk, men svaret henger noye sammen med 
1) valg av tidsperspektiv, og 2) hvorvidt man velger å se på legalt forbruk eller 
på totalforbruk. Kort fortalt finner vi de mest positive resultatene når tidsper
spektivet er relativt begrenset, dvs 1985-1987/88, og når oppmerksomheten 
primsert er rettet mot det legale forbruket. Biidet blir gradvis mer negativt jo 
videre tidsperspektivet er og jo mer oppmerksomhet som vies også det illega
le forbruket (Lehto 1995, Treml 1987b).

Det er relativt stor enighet om at det fant sted en vesentlig nedgång i den 
ståtlige produksjonen og omsetningen, og en tilsvarende nedgång i det legale 
forbruket (Lehto 1995:64, Mikalkevcius &  Sinkunas 1992). Treml (1987b) 
anslår at forbruket av statlig produsert alkohol lå på 5,6 liter per capita i 
1986, hvilket innebar en oppsiktsvekkende halvering i forhold til 1984. Som 
folge av store kutt i alkoholproduksjonen, minsket forbruket med omtrent 60 
prosent fra 1984 til 1987. Med utgångspunkt i offisiell statistikk forklarer 
Ivanets og Lukomskaya at for bruket av ren alkohol minsket fra 8,4 liter per 
capita i 1984 til 3,3 liter i 1987 -  et tydelig tegn på kampanjens effektivitet 
(1990:250). Bortsett fra i forbudsperioder hadde ingen land noensinne opp- 
nådd en så stor reduksjon på mindre enn tre år (Treml 1991:129). Selv om 
man gjerne anser de sosiodemografiske forskjellene i drikkemonster å vsere 
relativt mindre i Russland (Partanen 1987), tyder upubliserte forskningsresul
tat på at kampanjen påvirket for bruket hos mannlige arbeidstakere med hoy- 
ere utdannelse i sterkere grad enn tilsvarende lavt utdannede, hvilket kan for- 
klares med en storre omsorg for karrieren, frykt for å miste jobben og den sta
tus som jobben eventuelt medforte. Gruppen med hoyere utdannelse var dess- 
uten mindre villig til å bruke tid og krefter på å stå i ko20(Shurygina 1997)21.
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Effekter på totalforbruket
Selv om de fleste kommentatorer er enige i at det legale forbruket minsket noe 
i kampanjens forste år, er uenigheten mye storre når det gjelder omfanget av 
det illegale forbruket og dermed utviklingen i det totale alkoholforbruket i 
denne perioden. I perioden 1984-87 var antagelig den raske nedgången i dode- 
ligheten i stor grad er en ren effekt av redusert totalforbruk, ettersom det ikke 
fant sted andre vesentlige endringer som kunne ha gitt så store virkninger på 
så kort tid (Shkolnikov & Meslé 1997:239). Treml mener at den illegale pro- 
duksjonen veide opp for en del av fallet i statlig produksjonen og konsumet, 
men at en faktisk forbruksnedgang på rundt 35 prosent likevel må anses som 
betydelig (1991:131). Rapporter om nedgång i antall alkoholrelaterte ulykker, 
antall skilsmisser som folge av den ene ektefellens alkoholproblemer22, andel 
lovovertredelser i alkoholpåvirket tilstand, offentlig drukkenskap osv tydet på 
en reell nedgång i forbruket. Selv om slike rapporter må leses med försiktig
het, anslår White en nettominskning i storrelsesorden 23-25 prosent, hvilket 
også er betydelig (1996:104). Den sterke oppmerksomheten på, og kontrollen 
av, eventuell illegal produks jon forhindret en nevneverdig ökning i tilforselen 
av samogon - ”but only for the first few months and only in p art” (Levine 
1999:75). Tross usikre estimat for det uregistrerte forbruket i Sovjetunionen 
etter 1985 (Lehto 1995:64), mener enkelte at andelen hjemmebrent snart var 
på hoyde med det legale forbruket (Levine 1999:7523, Zaigraev 1997).

Nemtsov et al. (1989) mener at förekomsten av alkoholpsykoser kan 
tjene som en pålitelig indikator på effektiviteten av alkoholtiltakene, og finner 
at antall registrerte alkoholpsykoser i Moskva sank med 2/3 mellom 1984 og 
1986. Basert på data fra hovedstaden finner Nemtsov (1998) at det totale for
bruket sank med 28,6 prosent på 1,5 år, fra kampanj estarten i 1985. Lehto
(1997) mener at forbruket sank kraftig også i Sovjetunionen som helhet i 1985- 
87, med en viss nedgång i noen av de ost- og sentraleuropeiske landene24.
På den andre siden er det mange som hevder at totalforbruket ikke  sank og at 
det til og med kan ha ok t på grunn av kampanjen. Selv om offisiell statistikk 
viser en dramatisk forbruksnedgang i 1985-87, mener Levin at inntaket i rea
liteten ikke minsket med en eneste dråpe (1997:39). Ved inngangen til 1990- 
tallet var totalforbruket tilbake på samme nivå som for kampanjen og på dette 
tidspunktet hadde dessuten spritandelen okt fra 60 prosent tidlig på 1980-tal- 
let til 90 prosent. På dette tidspunktet kostet dessuten alkoholen dobbelt så 
mye som for kampanjen og belastet dermed familiebudsjettene dobbelt så
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hardt (op.cit.)25. Ivanets og Lukomskaya mener dessuten at kampanjen ga 
opphav til nye alkoholrelaterte problemer (1990:251), med enda storre vod- 
kadominans (Treml 1997, Zaigraev 1997). Alkoholmisbruket bredde seg dess
uten ned i stadig yngre aldersgruppene (Joyce 1992:111; White 1996:165) og 
for forste gang drakk jentene mer enn guttene (White 1996:165)26. Lehto 
understreker igjen hvor viktig det er å spesifisere sitt tidsperspektiv når han 
hevder at det tross en positiv utvikling på slutten av 1980-tallet, sannsynligvis 
fant sted en ökning i totalinntaket på 1990-tallet etter en oppgang i det ure- 
gistrerte forbruket (1997:94). De ulike utviklingsfasene mellom 1984 og 1992 
er dermed uttrykk for ”the effectiveness and ineffectiveness of the Gorbachev 
administration’s strategy ” (Ryan 1995:646).

Effekter på dodelighet og forventet levealder
Forholdet mellom dodelighet og alkoholforbruk i det tidligere Sovjetunionen 
har vsert gjenstand for livlig debatt, og henger sammen med en generell dis- 
kusjon om forholdet mellom mortalitet og alkoholforbruk. Etter hvert finnes 
det ganske betydelig epidemiologisk bevis for et samband mellom alkohol- 
konsum og generell dodelighet (Deev et al. 1998). Sambandet er spesielt sterkt 
når det gjelder dodelighet av eksterne årsaker, og ”alcoholism may be the most 
significant, socially eliminable factor involved in lowering the morbidity and 
mortality of the population” (Mesentseva &  Rimachevskaya 1990:872). 
Förbindelsen mellom kardiovaskulär dodelighet og alkoholforbruk har like- 
vel vsert vanskeligere å påvise, både generelt (Lehto 1995:65) og for Russland 
og 0st-Europa spesielt (Bobak & M arm ot 1999, McKee & Britton 1998, 
Zatonski et al. 1998). Sambandet mellom en politisk reform og eventuelle 
endringer i folkehelsen er enda vanskeligere å avdekke. Selv om Shkolnikov og 
Meslé (1996), Shkolnikov og Nemtsov (1997:239) forsikrer oss om at trenden 
i den standardiserte dodelighetsraten i Russland henger sammen med varia- 
sjoner i alkoholforbruket siden midten på 1970-tallet, og at de voldsomme 
mortalitetsfluktuasjonene på 1980-tallet primsert henger sammen med alko
holkampanjens oppgang og fall, er en slik årsakssammenheng altså i varieren- 
de grad akseptert (Bobak & M arm ot 199927). Skeptikere framhever proble- 
mer med spuriositet og begrensninger i data; ”studies linking alcohol to m or
tality do not control for smoking or other risky behaviors, because of data 
limitations” (Becker &  Hemley 1998:1960). Simpura og Levin poengterer 
som nevnt at de epidemiologiske effektene av kampanjen er omstridte, men
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innrommer at ”evidently, the campaign had some positive effects on public 
health for a year or tw o” (1997:8). Blum og M onnier (1989) tror også at vi 
primaert har å gjore med en kortvarig effekt som verken kan tilskrives endring- 
er i helsevesenet eller långsiktige trender og påpeker at fallet i mannlig m orta
litet antagelig startet /o r kampanjen. Også Kingkade mener at det fins tegn på 
en pågående mortalitetsnedgang allerede for våren 1985, selv om han tilskri- 
ver kampanjen mye av aer en for dodelighetsnedgangen i 1985-86 (1988:396). 
Shkolnikov et al. skriver likeledes at den positive trenden midt på 1980-tallet 
var ”short-lived” og at den forventede levealderen for menn sakte falt i 1988- 
1991, mens den stagnerte for kvinnene. Likevel lå den for begge kjonn på et 
hoyere nivå enn hva tilfellet var på begynnelsen av 1980-tallet (1998:1996).

Som tilfellet med det registrerte alkoholforbruket anerkjenner de fleste at 
det for forste gang på mange år var en markert nedgång i den sovjetiske dode- 
ligheten i 1985-87 (Brainerd 1998, Davis 1994, Lehto 1995, Tulchinsky &c 
Varavikova 1996). I tillegg er det svsert vanlig at man antyder en årsakssam- 
menheng mellom kampanjen, endringer i alkoholforbruket, og dodelighets- 
nedgang. Davis skriver for eksempel at den totale dodeligheten sank fra 10,6 
til 9,7 per 1000 i lopet av kampanjens forste 18 måneder. I tillegg sank antall 
alkoholrelaterte forgiftninger, ulykker og ”traum a” med 38,6 prosent 
(1994:305). Powell beskriver hvordan dodelighetssifrene ”appear to have 
improved in the very recent past”, og forklarer i parentes at denne utvikling- 
en sannsynligvis henger sammen med alkoholkampanjen (1991:176). Ifolge 
Rimashevskaia var den negative befolkningsveksten i det tidligere 
Sovjetunionen la vest i 1986 - hvilket kan ses som “a temporary effect of the 
antialcohol campaign” (1993:56) - og Joyce viser til en 29 prosents nedgång i 
alkoholrelaterte sykdommer mellom 1985 og 1989 (1992:109). Becker og 
Bloom (1998) mener at ökningen i forventet levealder mens kampanjen 
pågikk, og tilbakefallet straks etterpå, indikerer at alkohol er en nokkelfaktor 
i folkehelseutviklingen. Walberg et al. viser til en vesentlig forbedring i for
ventet levealder ved fodsel i 1985, ”coinciding with a major campaign to redu
ce alcohol consum ption” (1998:312)28. Den sterkeste ökningen i forventet 
levealder i de baltiske stater i etterkrigstiden fant sted mellom 1985 og 1987, 
”when measures were taken to restrict the productiona and consumption of 
alcohol” (Krümins &c Zvidrins 1992:261). Blum og M onnier (1989) påpeker 
at de drastiske tiltakene mot drukkenskap har vsert viktige ettersom alkohol
relaterte dödsfall har utgjort en stor andel av den hoye ulykkes- og voldsdo-
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deligheten. At endringer i nettopp ulykkesdodeligheten gir en god pekepinn på 
variasjoner i alkoholforbruket, framheves også av Andreev: Analyser av 
månedlige endringer i dodelighetstallene i perioden 1985-86 viser med all 
tydelighet at minskningen er en umiddelbar konsekvens av ”drastic measures 
taken in May 1985 to curb alcohol consumption and alcoholism in the USSR” 
(1994:288). Det samme gjelder for Baltikum, der nedgången i dodeligheten 
som folge av ulykker, skader og forgiftninger på midten av 1980-tallet ”is 
mainly connected with the 1985 restrictions imposed to reduce alcohol con
sum ption” . Den totale dodeligheten i Baltikum var likevel hoyere i 1988-89 
enn i 1986 pga okt hjemmeproduksjon av alkohol (Krümins 1994:412f). I en 
rapport om helsesituasjonen i Estland heter det at den forventede levealder 
sank fra 1987 til 1993, etter en okning i 1985/86 som muligens skyldtes alko
holkampanjen (WHO 1997).

Lehto er mer spesifikk i dette spörsmålet og hevder at kanskje mer enn 
en tredel av endringene i forventet levealder i Russland har sterk sammenheng 
med endringer i alkoholforbruket (1997:95). Likeså skriver Notzon et al. at 
kampanjen resulterte i en rask minskning av alkoholforbruket som klart sam- 
menfalt med en kortvarig okning i forventet levealder (1998:794). Chen et al. 
er ikke i tvil; i perioden 1985-87 bidro kampanjen til en vesentlig reduksjon i 
alkoholkonsum et og sparte dermed mange liv (1996:521). Leon og 
Shkolnikov (1998) framhever at en innledende okning i forventet levealder ved 
fodsel var et resultat av alkoholkampanjen, og Shkolnikov et al. slår fast, om 
enn med en viss reservas jon at ”it is now well documented that this speedy 
improvement was almost certainly a direct result of the anti-alcohol cam
paign” [min utheving] (1998:1996). Chen et al. mener samtidig at kampanjen 
kan ha utsatt en del dödsfall slik at dagens dodelighetskrise delvis er en for- 
sinket effekt av ”the successful health intervention of the late 1980s” 
(1996:521). Bennett et al. spesifiserer antallet utsatte dödsfall som folge av 
kampanjen til et sted mellom 360 000 og 560 000 (1998: 1936, n 4). Ifolge 
Mezentseva og Rimachevskaya minsket antall alkoholrelaterte dodsfall bety- 
delig etter 1985 som folge av de effektive tiltakene for å bekjempe alkoholen. 
Folgelig okte den forventede levealderen til 69,8 år i 1987 (1990:867). 
Tulchinsky og Varavikova noterer også at alkoholrelaterte dodsfall minsket 
raskt, sserlig blant menn, og at innen 1986/87 hadde den forventede levealder 
okt med 2 år for menn og 1 år for kvinner. Etter at kampanjen kulminerte i 
1988, okte dodeligheten for disse årsakene igjen (1996:316). Ivanets og
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Lukomskaya skriver at dodeligheten sank fra 10,8 i 1984 til 9,9 i 1987, og at 
den gjennomsnittlige forventede levealder 0 kte for forste gang på ett tiår. 
Dessuten minsket forskjeilen mellom gjennomsnittlig levealder for menn og 
kvinner. Innen 1987 hadde den alkoholrelaterte sykeligheten sunket med 11 
prosent i forhold til 1984 og förekomsten av alkoholpsykoser var tre ganger 
mindre i 1986 enn i 19 8 4 .1 sum indikerer dette en reell nedgång i förekomsten 
av alkoholisme (1990:251). Cockerham forklarer hvordan russiske demogra
fer gir alkoholkampanj en seren for den kortvarige ökningen i menns livsleng- 
de på midten av 1980-tallet, og at den påfolgende minskningen i forventet leve
alder kan henfores til livsstilsfaktorer (1997:125). Notzon et al. kommenterer 
den oppsiktsvekkende ökningen i forventet levealder i Russland mellom 1985 
og 1987 med å henvise til brå minskning i alkoholfor bruket som folge av 
Gorbatsjovs alkoholkam panje, foruten perestroikaens fram tidshåp 
(1998:795). Shkolnikov og Vassin mener også å finne bevis for kampanjens 
effekt i den regionale og aldersmessige fordelingen av ökningen i forventet 
levealder; den var nemlig storst i rurale strok i Russlands europeiske del og 
blant menn i alderen 15-59 år. Det er også i denne gruppen man finner relativt 
storst alkoholforbruk. ”This result may be interpreted as a manifestation of 
the impact of the anti-alcohol campaign on the value of regional variation of 
life expectancy and the change in certain areas in European Russia in 1988” 
(1994:395)29. Nemtsov og Krasovsky (1996) står kanskje for den mest ekspli- 
sitte redegjorelsen for ökningen i forventet levealder og beregningen av sparte 
liv. De hevder at den forventede levealder innen 1987 hadde okt med 3,2 år for 
menn og 1,2 år for kvinner, hovedsaklig pga en nedgång i alkoholrelaterte 
voldsomme dodsfall. Forfatterne mener at alkoholkampanjen sparte 700 000 
liv i perioden 1985-87. Innen 1992 hadde tallet okt til omtrent 1 million 
(1996:22). Nemtsov (1997) utleder videre et lineaert forhold mellom alkohol- 
konsum og endringer i forventet levealder i denne perioden, og at endringene 
i forventet levealder mellom 1984 og 1992 nesten utelukkende kan henfores til 
endringer i alkoholforbruket i samme periode30.

Treml er adskillig mer skeptisk og påpeker at kampanjens demografiske, 
helsemessige og sosiale effekter har vsert misforstått og overdrevet. Nemtsovs 
anslag for sparte liv bygger på manipulert statistikk og kan ikke tas for god 
fisk (1997:231). Tremls fremste argument er at alkoholpsykoser, kronisk alko
holisme og levercirrhose forst utvikles etter flere år og at det derfor er ganske 
usannsynlig at nedgången i alkoholforbruk skulle gi så raskt utslag på den alko-
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holrelaterte dodeligheten. Også Nemtsov (1998) er i sin studie fra Moskva- 
området forundret over hvor brått de alkoholrelaterte problemene synker. På 
den annen side påpeker Nemtsov og Shkolnikov (1995) at alkoholmisbruk i 
den europeiske delen av Sovjetunionen er spesielt sterkt koblet til dodelighet 
som folge av ulykker, forgiftninger og skader. Dette henger fremst sammen med 
et drikkemonster der store mengder alkohol inntas på kort tid (”binge drin
king”31). Likeså antar Nemtsov at alkoholrelaterte, voldsomme dödsfall reflek- 
terer forbruksnivået mest presist (1998:1508). Med fokus bare på ulykkesdo- 
delighet konkluderer da Zvidrins og Krümins med at kampanjen utvilsomt 
bidro til mortalitetsfallet, selv om det i deres oyne har vsert en tendens til å 
overdrive effektene (1993:155). Her bor også nevnes at Boutenko og Razlogov 
(1997:318) mener at kampanjen faktisk “adversely affected people’s health” .

Synet på kampanjens betydning varierer altså med hva slags alkoholre
laterte lidelser det er snakk om; effektene er mer umiddelbar og påtagelig når 
det gj elder ulykker og selvmord enn eksempelvis levercirrhose og mentale for- 
styrrelser. I en sammenligning av levercirrhosedodeligheten i Frankrike og i 
Sovjetunionen midt på 1980-tallet finner Blum og M onnier at sistnevnte lig
ger klart best til, men at ”these low values cannot be due to Gorbachev’s cam
paign [...], as these illnesses take a long time to develop” (1989:232)32.

Som nevnt tviler Treml sterkt på om en ökning i forventet levealder på 
0,9 år for menn og en minskning på 13 000 selvmord overhode var mulig etter 
bare åtte måneder og tror Goskomstat eller lavere rapporteringsenheter kan 
ha overrapportert effektene (1991:132). Leon et al. hevder imidlertid at de 
store variasjonene i dodeligheten i Russland mellom 1984 og 1994 etter alt å 
domme er genuine (1997), og ifolge Chen et al. er den nåvserende dodelig- 
hetskrisen reell - ikke et produkt av manipulering eller unoyaktigheter i tidli- 
gere statistikk (1996:518).

Andre (bi-)effekter
Bortsett fra de potensielle effekter som allerede er nevnt, tilskrives kampanjen 
seren eller skylden for en rekke andre fenomener - de fleste knyttet til arbeids- 
liv, familieliv, kriminalitet og okonomi. På plusskontoen finner vi en, i alle fall 
temporser, reduksjon i drikking på arbeidsplassen og mindre fravser som folge 
av drukkenskap (Davis 1994, Ivanets &  Lukomskaya 1990, Joyce 1992, 
M anning 1992). Gorbatsjov (1996) og Ligatsjov (1993) framhever selv ned
gången i antall ulykker, tapt arbeidstid, pobelstreker, og skilsmisser som folge
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av drukkenskap og alkoholisme. Förekomsten av alkoholisme i Litauen sank 
etter 1988, hvilket sannsynligvis var en forsinket konsekvens av alkoholrefor
men (Mikalkevicius & Sinkunas 1992:61). Ivanets og Lukomskaya (1990) 
framhever en nedgång i voldsbruk både på arbeidsplassen og i hjemmet, i till
egg til fserre alkoholrelaterte trafikkulykker og lovbrudd33. Med mindre drik- 
king på arbeidsplassen fulgte dessuten en produktivitetsökning og bedret oko- 
nomi i 1986 (Treml 1987b, Partanen 1993). Wasserman et al. (1994, 1998) 
viser til en betydelig minskning i den sovjetiske selvmordsraten i perioden 
1984 til 1988, noe de primsert tilskriver redusert alkoholforbruk i samband 
med kampanjen. Dessuten mener Dorman og Towle (1991) at reformen ga 
helsesporsmål storre oppmerksomhet enn tidligere kampanjer hadde greid. 
Etableringen av det nasjonale forskningssenteret for medisinsk-biologiske 
rusmiddelproblemer betydde en forbedring av diagnostisering og behandling 
av alkoholisme (Ivanets &  Lukomskaya 1990). Samtidig okte utgiftene til 
behandling voldsomt når 153 ”narkologiske” klinikker i 1984 var blitt til mer 
enn 500 i 1988 (Joyce 1992:109). Etableringen av det nasjonale edruskaps- 
forbundet bidro dessuten til en vitalisering av sivilsamfunnet og til okt entusi- 
asme (Partanen 1987).

På minuskontoen finner vi anklager om at kampanjen drev folk inn i 
narkotikamisbruk i sin soken etter et alternativ til sprit. Partanen hevder for 
eksempel at det meste av nedgången i statlig alkoholproduksjon ble erstattet 
med illegal sprit og ”various surrogates for alcohol” [min utheving] 
(1993:130). Levin og Levin mener at kampanjen åpnet for alternative måter å 
dekke alkoholettersporselen, hvorav ”illegal liquor and drugs” var de mest 
skadelige (1990:256), mens Boris M. Levin gir kampanjen et mer utvetydig 
ansvar for en ”unprecedented rise in drug addiction” (1997:40; 1998). I en 
studie av alle innleggelser på et avrusningssenter i Moskva mellom 1984 og 
1987 finner Luzhnikov et al. (1989) at pågången ble fordoblet samtidig som 
tallene for alkoholrelaterte forgiftninger sank betraktelig. De nye alkoholres- 
triksjonene medforte en betydelig nedgång i alkoholavhengighet og alkoholre
laterte dodsfall, men dette ble trolig delvis oppveid av en okning i narkotika- 
relaterte forgiftninger. Darialova (1991) mener at ”chemical abuse” har okt - 
sserlig etter at Gorbatsjovs kampanje i 1985-87 gjorde alkoholen mindre til- 
gjengelig. Dette argumentet fremmes også i en UNDP-rapport om levekårene 
i Ukraina (1995) der det heter at spredningen av narkotika og prostitusjon er 
to av de mindre heldige biprodukter av liberaliseringen etter Sovjetunionens
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sammenfall. Det er likevel ikke heit klart om det er alkoholkampanjen eller 
Sovjetunionens sammenbrudd som er den prim äre årsaken til et okende nar
kotikaproblem i Ukraina. Krumins og Zvidrins (1992) noterer at antallet nye 
tilfeller av alkoholisme og alkoholpsykoser i de baltiske stater sank mellom 
1985 og 1988, men at det også har vsert en sterk okning i forekomsten av nar- 
kotikaavhengighet, spesielt blant ungdom34.

Kramer ser likevel få overbevisende argument for en slik sammenheng, 
og mener kampanjen stimulerte forbruket av samogon framfor narkotika 
(1991:102, n 44). Kerimi (1996) er også skeptisk til påstander om en direkte 
utbyttbarhet mellom alkohol og psykofarm aka og narkotiske stoffer. 
Forholdet mellom narkotika og alkohol er komplekst og vestlige erfaringer til- 
sier ikke at stoffene uten videre er utbyttbare. Ikke desto mindre synes sovje
tiske eksperter å vsere overbevist om at narkotika brukes som alkoholsubsti- 
tu tt (Treml 1987a:66).

Kampanjens betydning for for bruket av alkoholsurr ogater, i motsetning 
til narkotiske stoffer, er mindre omstridt. Det finnes således et utall rapporter 
om okninger i forgiftninger og dödsfall av etterbarberingsvann, metanol, 
frostvseske og andre giftige vsesker (Buckley 1993, Ivanets &  Lukomskaya 
1990, Treml 1987a, White 1990). Strengere straffer for offentlig drukkenskap 
og drikking på arbeidsplassen drev alkoholinntaket inn i hjemmene, hvilket 
medforte mer husbråk, void og hserverk (Treml 1987a). Kriminaliteten som 
sådan okte jevnt og tru tt og antall lovbrudd under påvirkning av alkohol steg 
til samme nivå som for kampanjen. Andelen mord i alkoholpåvirket tilstand 
var endog hoyere enn tidligere (Joyce 1992, White 1996:166). Den enorme 
produksjonen av samogon, og tyveri av gjser og sukker, representerte i seg selv 
en okt illegal aktivitet som også stimulerte til annen organisert kriminalitet 
(Brown 1996, Levin 1998, M anning 1992, Zaigraev 1997). Kampanjen skal 
ha bidratt til framveksten av nye gråsoner, informelle entreprenörer, og orga- 
niserte kriminelle grupper og en allmenn kriminalisering av samfunnet 
(Sergeyev 1998, Tomass 1998).

Som tidligere nevnt, påpeker både Treml og Partanen at den sovjetiske 
Ökonomien og arbeidseffektiviteten viste tegn til forbedring i 1986. Men 
påstander om at reformen medforte finansielt kaos, enorme underskudd i 
statskassen og sterk inflasjonsokning er også hörbare (Levin 1998, Sergeyev
1998). Lavere alkoholinntekter, redusert omsetning av en vare som hadde 
sugd opp overskytende kjopekraft, og sukkermangel som folge av okt hjem-
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mebrenning - alt dette bidro til en grunnleggende fiskal ubalanse. Den over- 
skytende likviditeten var samtidig et betydelig hinder for eventuelle markeds- 
reformer (Blaney &c Gfoeller 1993, DeBardeleben 1997: 91/113; White 
1990:111). De to faktorene som primsert påvirket statens inntekter i perioden 
1985-87 var ifolge Åslund (1991) sviktende alkoholinntekter, samt inntekts- 
fallet i oljeeksporten. Ligatsjov kommenterer også dette spörsmålet i sine 
memoarer, og mener at det er helt uhort å gi kampanjen skylden for ”disrup
ting monetary circulation” . Hans fremste motargument er at kampanjen forst 
begynte i mai 1985 og ”in its acute form ” varte i mindre enn to år og i lopet 
av denne perioden hadde folk ennå ikke opplevd store inntektsokninger 
(1993:338).

Det er flere som også har poengtert hvordan kampanjen bidro til okt 
mistillit til og motstånd mot Gorbatsjovs lederskap, myndighetene, og alko- 
holpolitikk generelt sett (Zaigraev 1997)35. Alkoholkampanjen ble liggende 
som et politisk og ideologisk åk over den tidligere ostblokken (Simpura 1995), 
og Bialer mener ”this campaign is probably one of the most unpopular in 
Soviet history” (1986:121). På den andre siden skriver Partanen i 1987 at 
hverdagslivet i Sovjetunionen ser ut til å vsere ”enlivened by an enthusiasm 
reminiscent of the 1920s and the early 1930s” (s 536), og i 1993 skriver han 
at kampanjen hadde bred folkelig oppslutning - spesielt fra kvinnene (s 130). 
Brown gjor på samme måten et poeng av den store oppslutningen blant net
topp kvinner, i alle fall i innledningsfasen (1996:142). White viser til ulike 
sporreundersokelser som ble foretatt i 1985-86 der flertallet ga tiltakene en 
positiv mottakelse og uttrykte optimisme angående muligheten for å beseire 
alkoholismen en gang for alle. I lignende undersokelser fra 1987 og utover 
hadde imidlertid optimismen tydelig avtatt (1996: 63f. /104f. /148). Men så 
sent som i 1990 skriver Ivanets og Lukomskaya at kampanjen har fått 
”powerful backing from the people” (s 252), og Wyman (1997) refererer til en 
sporreundersokelse våren 1989 som ga Gorbatsjov en ”approval rating” på 94 
prosent, samt data fra 1988 som antydet at et flertall i befolkningen stilte seg 
bak generalsekretserens analyse av årsakene til Sovjetunionens problemer36.

Alkoholens betydning for folkehelsen og den politiske utviklingen
Som det forhåpentligvis har framgått, er meningene ikke bare delte, men også 
tydelig motstridende, når det gjelder effektene av Sovjetunionens siste krig mot 
alkoholen. Men tross relativt stor uenighet om hva slags effekter kampanjen

so c io lo g isk  forskn ing 1 /2 0 0 0  107



T h erese C. Reitan

har hatt, tilskrives den oftest stor betydning: ”Gorbachev’s antidrinking cam
paign has so far affected people’s lives and incomes, state and local finances, 
day-to-day operations of the MVD (Innenriksdepartementet), and interrepu
blican income to a much greater extent than other perestroika reforms” 
(Treml 1991:133). Gerner tar enda hardere i og mener at alkoholkampanjen 
faktisk bidro til Sovjetunionens sammenbrudd (1995). Statsapparatets legiti
mitet fikk en alvorlig knekk som folge av store skatteinntektstap med påfol- 
gende inflasjonsgalopp, tiltagende kriminalisering på grunn av okt illegal alko- 
holomsetning, og en utbredt hamstringsokonomi med påfolgende varemangel. 
At alkoholen bidro til Sovjetunionens sammenbrudd er da bare en logisk kon
sekvens av at den i sin tid medvirket til Sovjetunionens tilblivelse; totalförbu
det som ble innfort i förbindelse med krigsutbruddet i 1914 forte til et raseri 
som forst tvang fram tsarens abdikasjon og deretter den provisoriske regje- 
ringens fall i 1917 (Gerner 1995).

Samtidig er det viktig å påpeke at kampanjens betydning, positiv eller 
negativ, bare diskuteres i den grad alkohol og alkoholkampanjen eksplisitt 
tematiseres. Visse studier av den sovjetiske folkehelseutviklingen i denne peri
oden nevner knapt kampanjen med ett ord - primaert fordi alkoholens betyd
ning tones ned eller utelates helt. I Feshbachs og Rubins (1991) diskusjon om 
medvirkende årsaker til folkehelseproblemene i Sovjetunionen peker de på 
for bedringen i dodsraten og aldersspesifikk dodelighet etter 1985, men ”alko
hol” nevnes ikke - og folgelig heller ikke alkoholkampanjen. Forfatterne ret- 
ter i stedet sokelyset på ulike miljoproblemers innvirkning på folkehelsen. I en 
artikkel om avvikende adferd, som alkoholisme, selvmord og kriminalitet i St. 
Petersburg, viser Gilinskiy til ”a decrease in the level of the basic forms of 
deviant behaviour” (inkludert alkoholrelaterte forgiftninger) fra midten av 
1985 til 1987 (1997:456). Forfatteren vil nodig trekke enkle slutninger om 
kausale samband mellom okonomiske, politiske og demografiske prosesser i 
perioden. Likevel nevnes ikke alkoholkampanjen med ett ord - i stedet beskri- 
ves perioden som ”characterized by a strong sense of spiritual and psycholo
gical elevation [...], a feeling of release, and the anticipation of an improved 
quality of life associated with the democratization of public life, freedom of 
press/speech, and the removal of the old ideological barriers” (op.cit.). Little
(1998) diskuterer ulike faktorer bak den forverrede folkehelsen i Sentral- og 
0st-Europa etter 1989, men alkoholens betydning er sterkt nedtonet og alko
holkampanjen nevnes heller ikke. Forfatteren mener alkohol kan forklare
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0 kningen i cirrhosedodelighet, men bare en ”certain fraction” av voldsomme 
dödsfall. Videre har alkoholen bidratt til kreftokning og ”probably heart dis
ease” [min utheving] (s 162). I sin studie av det okende gapet mellom dode- 
ligheten for menn i ost og vest, finner Watson at nedgången i de sovjetiske tal
lene i 1985-1986/87 henger sammen med ”a period which saw new, and bri
efly sustained, hope and a ‘tremendous release of tension’ with coming to 
power of Gorbachev and the introduction of glastnost” (1995:930). Watson 
anser ikke at livsstilsfaktorer (inkludert alkoholforbruk) har sserlig stor for- 
klaringskraft når det gjelder helseforskjeller mellom ost og vest, og dermed 
blir alkoholkampanjen tilsvarende mindre relevant. Her er det interessant å 
kontrastere Watsons studie med Lehtos analyse av samme spörsmål, nemlig de 
okende helseforskjeller mellom 0 s t-  og Vest-Europa. I perioden 1980 til 1995 
(Watsons observasjonsperiode er fra midten av 1960-årene og framöver), hev- 
der Lehto nemlig at ”alcohol consumption seems to bé^m ong the main deter
minants of the East-West health gap - particularly so in the NIS” (1997:96).

Slike observasjoner reflekterer faglige motsetninger i synet på alkoholens 
innvirkning på utviklingen i helse og sosiale forhold - både generelt, og spesi- 
fikt i det tidligere Sovjetunionen. Mangelen på referanser til alkohol og alko
holkampanjen er imidlertid mer forunderlig når det dreier seg om Gorbatsjovs 
politikk i allminnelighet og den generelle politiske utviklingen i Sovjet
unionens siste år. I en sammenligning av Krustsjov og Gorbatsjov som refor
m atorer nevnes ikke Gorbatsjovs forste store reform forsok overhode 
(Tompson 1993). M ason har på samme vis et avsnitt som heter ”Gorbachev’s 
reforms (1985-1989)”, der verken alkohol eller alkoholkampanjen er nevnt 
(1996:42ff). Det kan vsere ulike og gode grunner til at alkoholsporsmålet ikke 
tas opp. Bortsett fra nevnte uenighet om hvor viktig alkohol er for den sosia
le og helsemessige utviklingen, kan det også vsere fristende å förbigå kam pan
jen i stillhet i analyser av Gorbatsjovs politiske gjerning etter som kampanjen 
kan ses som en motsetning til glasnost og perestroika - begreper mange fore- 
trekker å huske generalsekretseren for. Treml (1991) tror at kampanjen kunne 
ha blitt mer pragmatisk og moderne i formen om den hadde kommet noen år 
senere, da glasnost-politikken hadde fått sitt gjennombrudd. Men andre ser 
altså kampanjen som en iboende del av perestroika* tn  - ikke dens motsetning 
(Ivanets &  Lukomskaya 1990, Tarschys 1993).

Som folkehelseintervensjon kan kampanjen diskuteres i et bredt og i et 
snevert perspektiv. Et snevert perspektiv retter oppmerksomheten mot effekte-
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ne på alkoholforbruket og hvorvidt endringer i forventet levealder kan henfo- 
res til disse endringer i alkoholforbruket. I et bredere perspektiv kan kam pan
jen analyseres som eksempel på mindre vellykket politisk styring og reform- 
forsok. I sistnevnte tilfelle handler det dels om de spesifikke problemene ved 
akkurat denne kampanjen. Det finnes en utbredt skepsis angående mulighete- 
ne for å utvikle alkoholtiltak i Sentral- og 0st-Europa, hvor man gjerne hen- 
viser til det mislykkede forsoket på 1980-tallet (Lehto 1995:61). Dels handler 
dette om et aliment syn på denne typen inngrep som i allmennhet anses vasre 
ufruktbare; Partanen mener for eksempel at alkoholpolitiske tiltak ser ut til å 
ha marginal innvirkning på totalforbruket, spesielt om man tar hensyn til stor
re historiske endringer som har nedtonet alkoholens rolle i moderne tid 
(1993:134). Dels handler dette om at alkoholpolitikk anses å vasre spesielt 
ufruktbart i Sovjetunionen/Russland, der man betr akter alkohol som en ibo- 
ende del av kulturen; ”the prevailing cultural norms in society were also in 
opposition to the restrictive style of alcohol regulations” (Korolenko et al. 
1994:1283). Med dette utgangspunktet er det bare å fastslå at Sovjetunionen 
”w on’t profit from cleaning up its boozy act” (Trimble 1988:60).

I oversiktsverket Alcohol Policy and the Public Good  oppsummerer 
Edwards et al. kort litteraturen om alkoholkampanjen og dens effekter. Med 
referanse til bl.a. Partanen (1993) nevnes både ulykker og dodsfall pga okt 
hjemmebrenning, knapphet på sukker og voksende svart okonomi. Samtidig 
påpeker man at inngrepet ”utvilsom t” påvirket folkehelsen positivt 
(1994:129). Det er dette Tarschys kaller ”the success of a failure” (1993:22); 
gevinstene har vsert mindre synlige og påfallende enn koene og hjemmebren- 
ningen, men ikke mindre folbare og imponerende. ”In sum, it seems that while 
Gorbachev was not winning the argument with the public, he may have been 
winning a battle” (Manning 1992:57).

Sluttkommentarer
Utgangspunktet for denne artikkelen er det svsert uensartede biidet som tegnes 
av alkoholkampanjen i Sovjetunionen i siste halvdel av 1980-tallet. Det som 
ved forste oyekast framstår som en entydig suksess, respektive total fiasko, er 
i virkeligheten en kompleks og flerdimensjonal affere. En analyse av kam 
panjens ”performance” kr ever da en avklaring av hvilke kriterier og perspek- 
tiver som legges til grunn for bedommelsen. Ved å betrakte alkoholkampanjen 
som et ”vanlig” politisk reformforsok, kan vi analysere mål, iverksetting og

n o  so c io lo g isk  forskn ing 1 /2000



Den s is t e  so v je tisk e  alk oh olk am p an jen

effekter for seg. Men, bortsett fra de ”tekniske” spörsmål om måloppfyllelse 
og effekter på folkehelse og samfunnsliv, reflekterer det varierende omdommet 
også et underliggende normativt spörsmål om hvorvidt hensikten heiliger mid- 
lene. Her aner vi visse interdisiplinaere forskjeller, der et smalt epidemiologisk 
perspektiv medforer at forbedringer i sykelighet og dodelighet gis stor tyngde, 
mens et bredere samfunnsvitenskapelig perspektiv vil fokusere på negative 
politiske, okonomiske og sosiale konsekvenser, tross eventuell positiv innvirk- 
ning på folkehelsen. Selv om kampanjen ofte betegnes som en fiasko, gis den 
gjerne kreditt for en viss, mer eller mindre langvarig, positiv effekt på folke
helsen. Mange forfattere har pekt på nettopp motsetningen mellom helsemes- 
sig triumf og politisk bomskudd (Simpura 1995: 468; Haaga &c Mitchell 
1997:956; Ellman 1994:333).

Alkoholkampanjens blandede ettermade viser at det alltid er vanskelig å 
identifisere årsakssammenhenger mellom politiske inngrep og observerte 
endringer i adferd -  i dette tilfellet alkoholforbruk og dodelighet. Dessuten 
kan vi trekke den lserdom at folkehelse ikke bare er et teknisk spörsmål om 
rasjonelle veier til lengre og sunnere liv, men også et spörsmål om virkemidler, 
legitimitet og politikkens normative grunnlag. Et for snevert folkehelseper- 
spektiv vil kunne bety at vi applauderer ethvert inngrep eller tiltak som hev- 
des å gi positive effekter på sykelighet og dodelighet. I tillegg er det helt åpen- 
bart at alkohol er en spesiell vare; politiske hendelser påvirker alkoholforbru- 
ket og alkohol kan også brukes til å påvirke politikken. Diskusjonen om hvor
vidt kampanjen var en forutsetning for perestroika, eller om den var et gam- 
melsovjetisk feilskjser for perestroika og glasnost, peker eksempelvis på inter
essante koblinger mellom epidemiologi og politikk som har relevans også utö
ver Sovjetunionens siste dager. Alkoholens rolle i transisjonsperioden etter 
Sovjetunionens sammenbrudd er ikke mindre interessant: I Baltikum har alko
holen spilt en viktig rolle som symbol på frihet og uavhengighet på 1990-tal- 
let. Fordi det var viktig å markere avstand fra sovjettiden, ble frihet synonymt 
med fri flyt av alkohol. Drikkevaner har dessuten vasrt en del av nasjonsbyg- 
gingsprosessen idet det ofte henvises til at russere har en annen drikkekultur 
enn baltere og at alkohol var et russisk verktoy for folkemord, eller i alle fall 
et undertrykkelsesmiddel under sovjetperioden (Seps 1992, Mikalkevicius & 
Sinkunas 1992). Ifolge Medvedev (1996, 43f) forsokte russiske myndigheter 
bevisst å stimulere alkoholforbruket tidlig på 1990-tallet. Denne ”massenes 
opium ” forklarer kanskje hvordan det var mulig å omfordele statlig eiendom
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og overfore statsbedrifter til private eie så raskt uten å provosere fram sosial 
uro. I 1995, da den mest akutte fasen av reformprosessen var over, forsokte 
myndighetene igjen å få en viss orden på kaoset i produksjonen, importen og 
omsetningen av alkohol. Vodkaen hadde spilt sin rolle som konfliktdemper i 
en akutt reformperiode og nå kunne den igjen gå tilbake til sin tradisjonelle 
rolle som inntektskilde for et sultent statsbudsjett.

Noter
1 For en diskusjon av forholdet mellom en protestantisk og proletaer etikk med hensyn til alko- 
holmisbruk, se Rouse & Unnithan (1993).
2 Ligatsjov skriver i sine memoarer om bakgrunnen for alkoholkampanjen og viser til en okende 
mengde brev fra folk, spesielt modre og hustruer, som beklager seg  over alkoholmisbruket og  
drukkenskapen som ”took away the lives of their sons and husbands and crippled their children” 
(1993:335). Han skriver videre at alkoholforbruket på denne tiden, dvs begynnelsen av 1980-tal- 
let, hadde nådd et årlig nivå på 9 liter per capita - i visse regioner opptil 11 liter. Ligatsjov angir 
ingen kilder, men det kan tenkes at tallene stammer fra upublisert statistikk ettersom han i samme 
avsnitt hevder at ”many scientists were sounding the alarm and forecasting the threat of dege
neration of the nation’s genetic stock” (s 336).
3 Dette skulle tilsvare forbruket i Norge (og Sverige) omkring 1830-1840, da hver voksen anslags- 
vis drakk omlag 13 liter ren alkohol per år. Brennevinet stod da for mellom 80 og 90 prosent av 
det totale alkoholforbruket (NOU 1995:24). I 1985 lå det registrerte forbruket per innbygger over 
15 år på ca. 6 liter i Sverige og ca. 5 liter i Norge (Nordisk alkoholstatistik, 
http://www.stakes.fi/tilre/nordic/kuvioi.htm).
4 Uten å avvise Ligatsjovs (se ovenfor) eller Gorbatsjovs situasjonsbeskrivelse, er det rimelig å 
anta at de begge har interesse av å framstille utgangssituasjonen så morkt som mulig, for derved 
å framvise forbedringer under sin egen regjeringstid.
5 ”Net material product” er et nasjonalinntektsmål som ble brukt i Sovjetunionen. Målet tilsvarer 
den totale produksjonen av varer og ”produktive” tjenester. Aktiviteter uten materielt ”output” 
(f.eks. helsetjenester) ble altså ekskludert.
6 Postanovlenie Soveta Ministrov SSSR ot 7 maya 1985 g. no. 410, st. 82: 0 merakh no preodo- 
leniyu p’yanstva i alkogolizma, iskoreniyu samogonovareniya. Se også Current Digest o f the Soviet 
Press (1985).
7 Ligatsjov tilbakeviser besternt at destruksjon av vinmarker var offisiell politikk og hans memo
arer må også forstås dithen at han avviser at en slik destruksjon overhode fant sted. ”Neither I 
personally nor the Central Committee as a whole ever gave verbal or written orders to uproot 
vines. The official statistics completely disprove claims of a reduction in the number of vineyards.” 
(1993:338). Gorbatsjov strekker seg  noe lenger og innrommer at ”in a few places even vineyards 
fell under the axe” (1996:221) - men dette nevnes som eksempel på den ekstremisme og ”admi
nistrative zeal” (op.cit.) som odela prosjektet. Hvem som eventuelt ga ordre om hva, er ikke helt 
klart; lokale partifolk stod ofte for den konkrete implementeringen og måtte utarbeide lokale 
aksjonsprogrammer og regelmessig rapportere inn hva de hadde gjort for å redusere tilgangen til 
alkohol (Levine 1999:65t). At det fant sted en reduksjon i vinmarksarealet forekommer mindre dis
kutabelt. Hvor stor reduksjonen var, og om den kvalifiserer til betegnelsen ”destruksjon” (hvilket 
er den gjengse beskrivelsen), er mer uklart: Shkolnikov og Nemtsov (1997) angir ingen kilde når
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de skriver at jordbruksarealet for vindruer ble redusert med omtrent en tredel mellom 1984 og  
1987 (1997:244). White siterer offisiell statistikk fra 1988 som viser at ”the area of fruit and berry 
plantations fell from 3.4 million hectares in 1980 to 2.9 million in 1988, and the area of vineyards 
fell in parallel from 1.3 to 1.1 million hectares in 1988” (1996:102), hvilket innebaerer en minskning 
på henholdsvis 14,7 og 15,4 prosent. Senere i boken heter det at arealet fait med omtrent 25 pro
sent mellom 1985 og 1990 - selv om ”the fall, admittedly, had begun before the campaign star
ted” (op.cit.:i5i).
8 I Tsjekkoslovakia gjennomforte man en mildere variant av alkoholkampanjen i 1986-1988, fremst 
i form av et forsok på å stagge drikkingen på arbeidsplassen og å fremme moderasjon gjennom 
partiinstrukser og presseoppslag. I tillegg ble prisene hevet betydelig - med 17 prosent i 1986 
(Kubicka et al. 1998).
9 På s 85ff gjor Levine (1999) rede for de interne motsetninger og synspunkter i Gorbatsjovs naer- 
m este krets. Ryshkov framstår her som den fremste motstanderen mot ”the extreme version of 
the alcohol reform” (s 85), mens Ligatsjov framstår som den mest uforsonlige ”prohibitionist” (s 
87). Forfatteren går ganske langt i å hevde at Gorbatsjovs rolle var relativt marginal; en reform 
som dette kunne selvfolgelig ikke gjennomfores uten generalsekretaerens velsignelse, men ”all 
indications are that he did not go much further than that” (s 89). Et slikt synspunkt er tidligere 
framfort av White (1996) som påpeker hvor splittet den politiske ledelsen var i dette spörsmålet, 
med Ligatsjov/Solomentsev på ene ytterkant og Ryshkov på den andre (s 182). Levines tolkning 
av det hele er at Gorbatsjov egentlig ikke brydde seg  så mye om kampanjen, at det var andre 
saker som var av mye storre strategisk betydning. For å få arbeidsro til viktigere saker, passet det 
ham bra å holde de gamle museumsvokterne beskjeftiget med sitt eget prosjekt. Hans gamle rival 
og motstander, Ligatsjov, kunne holdes av veien - og ville få rollen som syndebukk for alle upo- 
pulaere tiltak som kampanjen forte med seg. Gorbatsjov går da også ganske langt i å utpeke 
Ligatsjov og Solomentsev som skurkene idet han forklarer at disse to ”were entrusted with moni
toring the implementation of the policy” (1996:221). De startet opp med ”irrepressible zeal”, men 
”eventually they took everything to the point of absurdity” (op.cit.). Tross dette har folk pekt på 
Gorbatsjov, ”they still do”, og Levines konklusjon er at hans navn for alltid vil vaere förbundet 
med ”a reform which he never initiated” (1999:97). Ligatsjov påpeker samtidig i sine memoarer 
at ”[the campaign] was linked with my name” [min utheving], men at ”the decision to declare war 
on drunkenness was collective” (1993:337). Det er likevel vanligst å knytte kampanjen til 
Gorbatsjovs navn alene, eventuelt mellomlosningen ”the ‘Gorbachev-Ligachev’ anti-alcohol cam
paign” (Simpura 1995:65).
10 M.B. Levin opptrer også som M.B. Levine i litteraturlisten. I avhandlingen fra 1999 skriver han 
sitt navn med e på slutten, og refererer til ”my father, Boris M. Levin(e)” på s 10. Jeg benytter her 
den staveformen som opptrer i den aktuelle publikasjonen. I artikkelen fra 1990 heter det altså 
at kampanjen ”was launched in 1984”, men i avhandlingen fra 1999 skriver han at ”the day when 
the anti-alcohol warfare began [...] clearly falls on May 1 7 ,1985” (s 49). Vedtaket ble riktignok fat- 
tet allerede 7. mai (se ovenfor), men dekretet ble ikke utstedt for 16. mai og offentliggjort dagen 
etterpå. Vedtaket trådte deretter formelt i kraft fra 1. juni. Levine (1999) nedtoner som nevnt 
Gorbatsjovs rolle i kampanjen og argumenterer derfor også med at forarbeidet til kampanjen, med 
andre aktorer involvert, tok til lenge for Gorbatsjov kom til makten.
11 Se også Joyce (1992) for en oversikt over okning i produksjon og salg av alkoholholdige drik- 
ker fra 1988.
12 Levine begrunner dette med at de offisielle uttalelsene på dette tidspunktet ikke lenger inne- 
holdt de samme seierstoner, og at alle vesentlige indikatorer (som statlig produksjon og salg av
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alkohol) nå hadde begynt å peke oppover igjen. De lange koene og anti-alkohol retorikken fort
satte imidlertid ytterligere ett år - fram til den nevnte resolusjonen som i realiteten desavuerte 
kampanjen. Oktober 1988 er derfor det absolutt seneste sluttidspunktet i Levines oyne. Han påpe- 
ker samtidig at ”the reform has never been officially pronounced null and void; its major legal 
regulations outlived the Soviet Union” (1999:48, n 4).

Forfatterne representerer det sovjetiske helseministeriets forskningssenter for medisinsk-biolo- 
giske rusproblemer.
*4 Alkoholkampanjen ses av og til som en forlengelse av de initiativ Andropov tok tidlig på 1980- 
tallet. Andropov var den forste lederen som erkjente at det sovjetiske alkoholproblemet ikke bare 
var en etterlevning av det kapitalistiske system et. Andropovs innsats mot alkohol inngikk i en 
storre aksjon for bedret arbeidsdisiplin og i håp om okonomisk effektivisering - og industriarbei- 
dere som fremste målgruppe (Richardson 1999:5).
a5 I sine memoarer gir Gorbatsjov uttrykk for at Bresjnev var unnfallende i spörsmålet om druk- 
kenskapen og dens negative innvirkning på hele samfunnslivet. Han refererer en historie om et 
tilfelle der Gromyko skal ha beklaget seg  till Bresjnev over at den sovjetiske drukkenskapen og  
dens innvirkning på samfunnslivet. Bresjnev lyttet tålmodig på argumentene og satt taus en stund, 
for han plutselig utbrot; ”’But you know, Andrei, a Russian cannot do without it...’ Gromyko drop
ped the subject immediately” (1996:2200.
*6 For en mer allmenn drofting av bruken av kulturelle forklaringer på russisk politikk og histo
rie, henvises til Melberg (1999).
a7 En noe avvikende tolkning av situasjonen kan nevnes: I et referat fra det årlige motet i The 
Alcohol Epidemiology Section of the International Council on Alcohol and Addictions, avholdt ved 
Aix-en-Provence i juni 1987, vises det til Jacek Moskalewicz kommentarer til Juha Partanens paper 
”Serious drinking, serious alcohol policy” (senere publisert i Contemporary Drug Problems - se lit
teraturlisten). Ifolge referatet gjor Moskalewicz et poeng av at Partanens tittel antyder at proble
mets store omfang i seg  selv rettferdiggjor politikken ”But it is not clear in fact that Russian alco
hol problems are very severe; the Soviet authorities are powerful enough to manufacture sym bo
lic meaning of anything. Symbols are important for reproducing the maintenance of power. [...] 
And the alcohol discussion serves as a smokescreen cloaking the systemic roots of the poor per
formance of the economy” (Room 1988:61).
18 jfr. Lipsky (1980).
19 Se diskusjon om reduksjonen i jordbruksareal for vindruer i note 7.
20 Levine refererer til en Goskomstat-undersokelse i 30 regioner fra sommeren 1988, dvs når kam
panjen var i ferd med å ebbe ut. Her kommer det fram at koene til alkoholutsalgene vanligvis 
bestod av 200-800 personer som brukte mellom 1,5 og 3 timer på å komme inn (1999:72, n63). 
2 1 1 sin analyse av survey-data fra Taganrog på 1990-tallet, viser Carlson og Vågerö (1998) til dels 
betydelig sosiodemografiske forskjeller i drikkevaner, spesielt med hensyn til utdanningsnivå.
22 Til orientering kan nevnes at i 1980 ble hvert tredje inngåtte sovjetiske ekteskap opplost, hvo- 
rav 61 prosent på kvinnens initiativ. I nesten halvparten av tilfellene ble mannens alkoholisme 
oppgitt som hovedgrunn og som medvirkende årsak i resten (Gerner 1995). Se for ovrig Stack og  
Bankowski (1994) for en mer utförlig diskusjon av sambandet mellom alkohol og skilsmisse i 
Russland.
23 Levine gjor en egen beregning, primaert basert på endringer i sukkersalget, der den oversky- 
tende samogon-produksjonen i perioden 1984-87 blir beregnet til 2,2 liter ren alkohol per capita 
(1999:75, 073).
24 En panelstudie av nesten 11 000 deltakere i Rovenskaja oblast i Ukraina viste f.eks. en 63 pro-
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sents reduksjon i antall ”system atiske” alkoholbrukere fra 1983 til 1987 (Sviripa 81 Shpizel 1989). 
Kubicka et al. (1998) påviser en 26 prosents nedgång i selvrapportert (total)forbruk mellom 1983 
og 1988 i sin panelstudie av tsjekkiske menn, noe de tilskriver endringer i pris og en tsjekkisk 
variant av alkoholkampanjen. I Estland sank alkoholforbruket fra 11,6 liter per innbygger i 1984 til 
7,4 liter i 1986, videre til 5,9 liter i 1987 og opp til 6,2 liter i 1988 (Värnik 1997).
25 Argumentet forutsetter at alkohol ikke er priselastisk, dvs at ettersporselen ikke påvirkes av 
prisendringer, hvilket motstrider generell empirisk erfaring på området (Edwards et al. 1994:1100. 
En prisfordobling kan da like gjerne fore til en halvering av forbruket - og dermed en uendret 
belastning for familiebudsjettet.

Biologiske forskjeller mellom kvinner og menn gjor at det samme alkoholinntaket over samme 
tidsrom gir hoyere alkoholnivå i blodet hos kvinner. Dermed er også kvinner mer utsatt for ulike 
skadevirkninger av alkohol på et lavere forbruksnivå enn menn (Graham et al. 1998). Tross dette, 
er det ailment anerkjent at kvinner generelt drikker mindre enn menn (Marshall 1979:454t), også  
i Russland/Sovjetunionen (se f.eks. Bobak & Marmot 1999, Carlson & Vågerö 1998, Simpura & 
Levin 1997, Stack & Bankowski 1994), selv om forholdstallet mellom kjonnene varierer mellom 
aldersgruppene. Whites observasjon gjelder de yngre årsklasser (han bruker begrepene ”girls” og  
”boys”), men det er ikke klart hvilken aldersgruppe dette nye forbruksmonsteret eventuelt gjel
der. Som belegg for sine påstander anforer White her to avisartikler, Argumenty i fakty og  
Literaturnaya gazeta. Når det gjelder Whites bruk av kilder, viser jeg til Reitan (1998).
27 Se også Balkaus (1999) kommentar til Bobaks og Marmots artikkel.
28 Forfatterne påpeker imidlertid at utviklingen raskt snudde og at fallet har vaert enda storre etter 
Sovjetunionens sammenbrudd.
29 I samme antologi hevder imidlertid Anderson og Silver at dodelighetsnedgangen etter 1985 
fant sted i flere åldersgrupper, hos begge kjonn, og i befolkningsgrupper som ikke er kjent for sitt 
hoye alkoholkonsum. Selv om kampanjen kan ha bidratt til en del av forbedringen i dodelighets- 
raten i perioden 1986-87, ”it does not seem  plausible that this campaign could have had such a 
similar and virtually simultaneous effect on both males and females in every Soviet republic” (s 
325). De mener da at vi må soke alternative forklaringer enn alkoholkampanjen, for eksempel at 
mortalitetsnedgangen er en statistisk artefakt (1994: 297).
3°  Sambandet kan også uttrykkes slik: y = 73,2 - 0,79 x, der y er forventet levealder for menn 
og x er gjennomsnittlig alkoholforbruk per år i perioden 1984-86. Den tilsvarende ligningen for 
kvinner er y = 77,9 - 0,34 x. Dette betyr at for hver liter det gjennomsnittlige alkoholforbruket 
Oker, vil den forventede levealderen synke med 0,79 år for menn og 0,34 år for kvinner. Nemtsov 
påpeker imidlertid at det lineare sambandet sannsynligvis bare gjelder når gjennomsnittsforbru- 
ket överskrider 8-10 liter per år.
31 Flere studier har pekt på de negative helsem essige effektene av et slikt drikkemonster (Chenet 
et al. 1998, McKee & Britton 1998, Paunio 1997).
32 Se Corrao et al. (1997) og Edwards et al. (1994) for en diskusjon av tidsaspektet i forholdet 
mellom alkoholforbruk og dodelighet fra levercirrhose på makronivå.
33 Uten noen direkte kildehenvisning viser Manning til en nedgång i alkoholrelatert kriminalitet 
på 26 prosent fram til juni 1987. Samtidig sank antall avrusninger med en tredel. Men i desem- 
ber samme år ble det rapportert en fordobling av antall tilfeller av drukkenskap på jobben 
(1992:55).
34 |f0lge Mikalkevicius og Sinkunas (1992: 61) 0kte förekomsten av alkoholisme i denne perioden 
og sank forst etter 1988 -  en forsinket effekt av kampanjen (se ovenfor). Förekomsten av alko
holpsykoser og alkoholrelaterte dödsfall fortsatte deretter å falle, samtidig som narkotikabruken
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viste en stigning. Forfatterne antyder imidlertid ingen direkte årsakssammenheng mellom den 0kte 
narkotikabruken og alkoholkampanjen.
35 Hvorvidt alkoholkampanjen aktivt ble brukt imot Gorbatsjov eller noen annen i toppledelsen  
er et sp0rsmål som ligger utenfor rammen av denne artikkelen. La det bare vaere sagt at Ligatsjov 
såvidt drofter dette i sine memoarer. Han mener at motstånden mot kampanjen ”coincided with 
an aggravation of the political situation in society” og at motboren fremst kom fra ”the ‘foremen 
of perestroika’ and the government, for which it was easier to patch up the budget by selling 
vodka”. Videre henviser han til visse ”pseudodemocrats” som ”were clearly pursuing a political 
agenda in the ‘anti-anti-alcohol’ campaign. Denne motkampanjen var imidlertid fremst rettet mot 
Ligatsjov, ifolge ham selv (1993:338). Den eneste som nevnes med navn i sammenhengen, uten 
at det framgår om han tilhorer ”pseudodem okratene”, er Anatolij Sobtsjak. Som borgermester i 
St. Petersburg grep han resolutt inn mot kuppförsöket mot Gorbatsjov i 1991.
36 Det vanligste svaret på spörsmålet ”Hva er, i Deres mening, årsaken til dagens problemer i 
Sovjetunionen?” var, både i 1988 og 1989, ”korrupsjon, alkoholisme og tyveri” (Wyman 1997:55). 
Til tross for at dette gitte svaralternativet består av flere ulike elementer, mener forfatteren at alko
holisme fortsatt ble ansett som et dominerende onde. For ovrig viser både Gorbatsjov og Ligatsjov 
til folkelig oppslutning i sine memoarer. Forstnevnte har et relativt nyansert biide av situasjonen; 
”At first the general public (I am not speaking of inveterate drunkards) approved this decision, 
but the way it was implemented raised doubts, followed by growing dissatisfaction and even open 
animosity” (1996:221). Ligatsjov er derimot mer kategorisk og hevder at ”the majority of people 
were solid backers of the battle against drunkenness and alcoholism” (1993:338).
37 Kontorovich mener Gorbatsjov var grunnleggende konservativ når det gjelder innholdet i poli- 
tikken ettersom ”most of the policies adopted or vigorously pressed by Gorbachev are based on 
central planning and commands” (1987:45). Denne oppfatningen stöttes også av f.eks. Mieszowski 
og Soligo som hevder at ”early economic reforms promulgated by the Gorbachev government fol
lowed typical Soviet reform patterns”, og at man i stedet for en grunnleggende systemendring for- 
sokte å forbedre det eksisterende system et (1996:24). Se også McFaul (1993:10t) for diskusjon om 
Gorbatsjov som endringsagent eller ”revolutionary transformer”.
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Abstract
The operation was unsuccessful, but the patient survived. Varying assessments 
o f  the last anti-alcohol campaign in the Soviet Union
One of the most widely discussed factors behind fluctuations in mortality in 
Russia and the former Soviet Union is the so-called Gorbachev anti-alcohol 
campaign, which was launched in 1985. This large-scale natural experiment 
in alcohol policy has since then produced very mixed reviews, partly described 
as successful although more often depicted as a failure. The article presents the 
wide variety of assessments, and discusses the underlying criteria on which 
these assessments are made. These criteria most often pertain to the campaig
n ’s goals, implementation, effects and the overall judgement is closely linked 
to the chosen time perspective. The effects include changes in life expectancy, 
alcohol consumption (registered as well as illicit), mortality, crime, in addition 
to other political, social and fiscal consequences. The varied assessments also 
point to a schism between a narrowly focused epidemiological view of the 
campaign and a more general sociological and normative approach.

Key words: anti-alcohol campaign, Soviet Union, public health, alcohol policy
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Stagnation, sammanbrott och social 
nyordning -  rötterna till den ryska 
folkhälsokrisen

AV PÄR SPARÉN och DENNY VÅGERÖ

Hur, och i vilken grad, har det senaste årtiondets sociala omvälvningar efter 
kommunismens sammanbrott påverkat folkhälsosituationen i de olika länder 
som tillhörde detta system? Det finns en oenighet kring hur det egentligen gick 
till men ingen bestrider själva utgångspunkten: att den sociala och ekonomis
ka nyordningen som en av sina (icke avsedda) konsekvenser har sett en gigan
tisk förslitning av mänskligt kapital i form av förtida dödsfall bland män och 
kvinnor, särskilt i den ålder då man både förvärvsarbetar och har familj med 
hemmavarande barn. Innebörden av detta går för samhället uppenbarligen 
långt utöver de förluster som de individuella dödsfallen utgör.

Ryska mäns medellivslängd var som allra högst (65 år) år 1987, mitt i 
perestrojkaperioden. Sju år senare, dvs 1994, hade den sjunkit till knappt 58 
år. För ryska kvinnor var motsvarande fall i livslängd drygt 3 år. Tabell 1 redo
visar förändringen i förväntad livslängd för hela perioden 1965-1998. De 
negativa förändringarna efter 1987 är uppseendeväckande stora och man kan 
fråga sig om några förändringar av liknande storleksordning ägt rum i freds
tid i Europa under detta sekel. Medvedev (1999) anser att ”det ryska folket 
bara upplevt något liknande i fredstid under svälten 1930-32 och under 
Stalinterrorn 1937-38” . Om vi antar att den hälsonivå man uppnått 1987 
hade bestått under en tioårsperiod därefter, dvs 1988-1997, hade antalet döds
fall blivit ca 2.5 miljoner färre än vad de faktiskt blev under tioårsperioden1. 
Om vi antar att Ryssland, likt Västeuropa, hade haft en period av successiva

Pär Sparén är forskare och tf högskolelektor vid Södertörns Högskola. 
Denny Vågerö är professor i medicinsk sociologi, vid Stockholms Universitet. 
De samarbetar bland annat i ett forskningsprojekt vid Södertörns Högskola 
som analyserar folkhälsoutvecklingen i Östeuropa, och vilket finansieras av 
Östersj östiftelsen.
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Tabell l. Förväntad livslängd vid födelsen i Ryssland 1965-1998

Är™Män Kvinnor År Män Kvinnor

1965 64,5 73,7 1982 62,3 73,7

1966 64,4 74,0 1983 62,2 73,5

1967 64,2 73,9 1984 61,7 73,0

1968 63,9 74,1 1985 62,7 73,3

1969 63,1 73,6 1986 64,8 74,3

1970 63,0 73,5 1987 64,9 74,3

1971 63,3 73,9 1988 64,6 74,3

1972 63,3 73,7 1989 64,2 74,6

1973 63,3 73,7 1990 63,8 74,4

1974 63,1 73,9 1991 63,6 74,4

1975 62,5 73,3 1992 62,0 73,8

1976 62,2 73,1 1993 58,9 71,9

1977 61,9 73,3 1994 57,5 71,0

1978 61,9 73,3 1995 58,3 71,7

1979 61,4 73,0 1996 59,8 72,5

1980 61,4 73,0 1997 61,0 72,9

1981 61,6 73,2 1998 61,4 73,3

Källor : 1965-94: (Meslé et al, 1996); 1995-98: (WHO, 2000).
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förbättringar, blir antalet ”onödiga” eller ”extra” dödsfall ännu större.
Vad låg bakom denna dramatiska utveckling? Vi skall nedan försöka ge 

en översiktlig historisk bakgrund och diskutera olika teorier om orsakerna till 
den ryska folkhälsokris som sammanföll med Sovjetsystemets och kommunis
mens sammanbrott.

Långsiktiga hälsotrender i Östeuropa före 1989
Den sociala och politiska delning av Europa som var särskilt tydlig efter 1945 
förebådades i viss mån tidigt under seklet. Europas politiska och sociala del
ning i öst och väst är således m ärkbar i tidig hälsostatistik. Offentlig statistik 
från början av seklet visar att spädbarnsdödligheten genomgående var högre 
och den förväntade livslängden lägre i östra än i västra Europa. Under mitten 
av 1900-talet sker emellertid ett klart närmande. Det kulminerar 1969 då Öst
europa och Västeuropa har nära nog samma medellivslängd; det skiljer då två 
år till östs nackdel (Therborn, 1995). Slutet av 60-talet kan alltså betecknas 
som en slags vändpunkt, varefter en successivt tilltagande östlig eftersläpning 
äger rum på hälsoområdet. Denna eftersläpning tycks kulminera 1994.

Figur 1. Förväntad livslängd vid födelsen i Ryssland 1896-97 till 1998

Män
Kvinnor

•o 47

1880 1891 1902 1913 1924 1935 1946 1957 1968 1979 1990
Är

Källor: Meslé, F. Shkolnikov, V M. Hertrich, V. Vallin, J. D onnées Statistiques, 1996; WHO health for all data base, 1999.
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Ryssland är i hög grad en del av denna först konvergerande, därpå diverge
rande, utveckling. Figur 1 redovisar den längre trenden i förväntad livslängd 
för ryska kvinnor och män, över en hundraårsperiod. För ett hundra år sedan 
låg det tsaristiska Ryssland omkring 10 år efter Frankrike i förväntad livs
längd, men i slutet på 60-talet var man alltså nästan i kapp (Patterson, 1995; 
Meslé et al, 1996).

En del av förklaringen till konvergensen mellan öst och väst fram till 
1969 kan anses vara att kunskapen om hur infektionssjukdomar kan före
byggas spreds och tillämpades över hela Europa. Kontrollen över infektions
sjukdomar, bland barn och vuxna, var ett av de områden där Sovjet och de 
östeuropeiska folkdemokratierna kunde göra sig gällande med viss framgång. 
I takt med dessa framgångar växte emellertid en annan grupp sjukdomar fram 
som bestämmande för landets hälsonivå, nämligen de kroniska sjukdomarna, 
särskilt cancer och hjärtsjukdom (den sk epidemiologiska transitionen) 
(Omran, 1971).

Figur 2. Aldersstandardiserade dödstal ischemisk hjärtsjukdom 0-64 år,
män + kvinnor
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Källa: WHO health for all data base, WHO, 2000.
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I motsats till perioden dessförinnan kännetecknas kommunismens sista 
två årtionden av en m ärkbar stagnation på hälsoområdet. Den tidigare positi
va trenden av förbättrad folkhälsa och ökad livslängd bryts. Framförallt hand
lar det om att vissa kroniska sjukdomar som drabbar vuxna män och kvinnor, 
såsom hjärtsjukdom, ökar långsiktigt. En sådan ökning sker också i väst under 
några årtionden, men successivt betvingas de ökade dödstalen i hjärtsjukdom 
(med stor framgång) i Västeuropa; bland annat som en effekt av ökad medve
tenhet hos allmänheten och hos politiska beslutsfattare, om vilka risker som 
kunde påverkas. Dödligheten sjunker och livslängden ökar i Västeuropa, för 
både kvinnor och män och i alla samhällsklasser. Figur 2 visar hur Öst- och 
Västeuropa hade diametralt olika utveckling för hjärtsjukdom under 1970- 
och 1980-talen.

Inom de kommunistiska länderna fanns således ingen beredskap att för
söka kontrollera den ökade förekomsten av kroniska sjukdomar på samma 
sätt som man tidigare varit beredd till långtgående åtgärder för att kontrolle
ra infektionssjukdomarna. Hälsopolitiken var svag. Trots stolta internationel
la deklarationer om betydelsen av att förebygga sjukdomar (såsom den s k 
Alma Ata-deklarationen från 1978) utformade de kommunistiska regeringar
na ingen nationell folkhälsopolitik anpassad till de nya sjukdomstendenserna. 
Sovjetunionen hade också en undermålig utbildning av läkare i förebyggande 
medicin och folkhälsa (Barr &c Field, 1996). M an saknade i hög grad tillgång 
till de vetenskapliga tidskrifter som publicerade nya rön om förebyggande 
medicin. Inte heller allmänheten förstod vikten av att göra förändringar i indi
viduella levnadsvanor av betydelse för sjukdomar som hjärtinfarkt och cancer. 
I de fall där man förstod, var det ofta inte möjligt att omsätta insikten i hand
ling. Det är särskilt tydligt när det gäller möjligheten av att successivt förän
dra kostvanor på samma sätt som skedde i Västeuropa. Livsmedelsproduktion 
och distribution i Östeuropa, särskilt i Sovjet, var gigantiska problem, där frå
gan om den individuelle konsumentens möjlighet att välja hälsosamma livs
medel hade låg vikt. Ringa vikt gavs också åt insikten att låga cigarett- och 
alkoholpriser har negativa folkhälsokonsekvenser. Dessa är bara de mest 
uppenbara exemplen på hur folkhälsoproblemen i Östeuropa hängde samman 
med det politiska systemets prioriteringar.

Under och efter kommunismens ”stagnationsperiod” 2 , dvs ca 1970 och 
framåt, blir det således tydligt hur folkhälsoförändringarna är intimt sam
manflätade med den politiska utvecklingen. Dödligheten ökade bland män i
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Tabell 2. Åldersstandardiserade dödstal per 1000 invånare i f.d Sovjetunionens 
republiker. (Standardisering till 1979 års sovjetiska befolkning)

Republik 1970-71 1980-81 Förändring

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

Ryssland 14,6 7,5 14,9 7,6 + +

Ukraina 11,8 7,1 13,1 7,3 + +

Vitryssland 9,9 6,3 12,1 6,6 + +

Uzbekistan 8,6 5,8 11,9 7,8 + +

Kazakhstan 11,5 6,2 13,8 8,1 + +

Georgien 10,4 6,6 11,4 6,8 + +

Azerbadjan 10,7 6,9 12,4 7,6 + +

Litauen 10,7 6,6 12,0 6,7 + +

Moldavien 11,6 8,3 14,0 9,7 + +

Lettland 12,3 7,3 13,7 7,5 + +

Kirghisien 11,4 7,0 13,6 8,0 + +

Tadjikistan 8,5 6,7 11,2 8,3 + +

Armenien 8,6 5,8 9,0 5,8 + 0

Turkmenistan 10,4 7,2 14,2 9,4 + +

Estland 12,4 7,3 13,7 7,6 + +

Källa: (Mezentseva & Rimachevskaya, 1990).

alla kommunistiska länder i Europa (undantag Östtyskland), liksom i alla del
republiker i Sovjetunionen under perioden 1970-80; även under 1980-talet 
fortsätter ökningen på de flesta håll. Det är inte bland männen i de traditio
nellt sinnade republikerna i Centralasien, utan bland männen i den ”avance
rade” nordvästra delen av Sovjetunionen, som vi ser de största problemen 
(tabell 2). Det ser ut som om Sovjetsystemets h järta har angripits.
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Utvecklingen bland kvinnor är också negativ eller stagnerande.
Denna föga uppmärksammade folkhälsokris (”Stagnationskrisen” ) över 

hela det sovjetledda Östeuropa utgör en av förutsättningarna för Gorbachov’s 
anti-alkoholkampanj från 1985. En berättigad fråga är vilka politiska konse
kvenser ”Stagnationskrisen” på folkhälsoområdet fick. Att frågan uppfattades 
som politiskt känslig framgår av att publiceringen av sovjetisk statistik över 
spädbarnsdödlighet upphörde när spädbarnsdödligheten i Sovjet började öka 
efter 1971. Långt senare, under kampanjen för att välja Jeltsin till Rysslands 
förste president, år 1991, var ett av kraven att nomenklaturans privilegier på 
sjukvårdsområdet skulle avskaffas (Vågerö & Illsley, 1992).

Perestrojka och systemsammanbrott-motsatta tendenser 
Figur 2 ovan visar att den uppåtgående trenden för hjärtsjukdom i Östeuropa 
bryts åren efter 1990. Det gäller dock ej länderna i f.d Sovjetunionen, som 
dessutom ligger på en nivå som är betydligt högre än den i övriga Östeuropa. 
För de förstnämnda gäller att en kraftig nedgång av hj ärtdödlighet och totald
ödlighet i mitten och slutet av 1980-talet (perestrojkaperioden) ersätts av en 
ökning som accelererar fram till mitten av 1990-talet, för att sedan vända 
nedåt igen. Nivån 1998 ligger dock väsentligt över den i början av 1980-talet. 
Hjärt-kärlsjukdomarnas olika utveckling i f.d Sovjetunionen, övriga Öst- och 
Centraleuropa samt Västeuropa utgör en huvudförklaring till skillnaderna i 
livslängd mellan dessa regioner.

Det är naturligt att söka efter ett inre samband mellan Stagnationskrisen 
och de folkhälsokriser som drabbade Östeuropa, särskilt Ryssland och 
Baltikum, efter kommunismens sammanbrott. Perestrojka-perioden däremot 
bryter mot denna långsiktiga och negativa trend.

En periodisering av utvecklingen kan därmed göras. Figurerna 3 (män) 
och 4 (kvinnor) för Ryssland, Vitryssland, Ukraina och de tre baltiska repu
blikerna visar med stor tydlighet 1) nergången i förväntad livslängd bland män 
och stagnationen för kvinnor under perioden 1970 till ca 1984; 2) den starka 
förbättringen för både män och kvinnor under 1985-87 (”perestrojka-effek
ten” ); 3) den därpå, och särskilt efter 1991, allt djupare krisen (”nyordnings- 
krisen” ) för både män och kvinnor; samt 4) vändningen av den nedåtgående 
trenden efter 1994 (anpassning till den nya ordningen?).

Bottenpunkten nås alltså 1994 i såväl Ryssland, som Estland, Lettland 
och Litauen och samtidigt för både män och kvinnor. Samtidigheten i upp-
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Figur 3. Förväntad livslängd vid födelsen i nya oberoende stater 1970-98, män
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Källa: WHO health for all data base, WHO, 2000.

Figur 4. Förväntad livslängd vid födelsen i nya oberoende stater 1970-98, kvinnor
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Källa: WHO health for all data base, WHO, 2000. 
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gången från 1994 till 1995 för män och kvinnor i dessa 4 länder är anm ärk
ningsvärd, och har ännu inte getts något trovärdig förklaring. I Ryssland har 
uppgången fortsatt efter 1995, och under 1996, -97 och -98  (tabell 1). 
Betydelsen, i Ryssland, av rubelkrisen i augusti/september 1998 går inte att 
värdera för närvarande.

En genomgång av motsvarande data för samtliga Östeuropas länder (ej 
redovisad här) ger vid handen att 1) de flesta länder drabbas av en försämring 
av folkhälsan (mätt som livslängd eller dödsrisker, särskilt för män) efter 
1989, men i rätt olika grad. I Tjeckien t ex syns bara en måttlig försämring för 
män från 1989 till 1990 vilken följs av en återhämtning och klar förbättring. 
De länder som drabbades allra värst under övergången till marknadsekonomi 
och demokrati var således de länder som uppstod ur det gamla Sovjetunionen: 
såsom Baltikum, Ryssland, Ukraina och Vitryssland; de två sistnämnda i min
dre grad än de förstnämnda. En slutsats som ligger nära till hands är att folk- 
hälsokriserna i Östeuropa hänger nära samman såväl med Sovjetsystemets 
inneboende problem som med de vägval som de nya regimerna gör vid dess 
sammanbrott.

Förklaringar till den nya ordningens hälsokris
Allmänt sett kan vi skilja mellan två typer av förklaringar: Den första fokuse
rar enbart på levnadsförhållanden, beteenden och händelser som inträffar 
samtidigt eller omedelbart före det att den nya sociala ordningen etableras i 
Östeuropa; ett exempel kan vara att man bedömer förändringar i alkoholva
nor som avgörande för den ryska folkhälsokrisen efter 1987 (Leon et al, 
1997). Den andra typen av förklaring inkluderar också händelser och förhål
landen som härrör sig till tidigare perioder. I det senare fallet är föreställning
en ofta att individer kan vara mer eller mindre sårbara som följd av händelser 
tidigt i livet. I den medicinska litteraturen har den första typen av förklaring 
dominerat stort när det gäller att förklara skillnader mellan öst och väst 
(Bobak &  M armot, 1996) liksom i förklaringarna av Rysslands specifika kris 
under 1990-talet (Shkolnikov et al, 1998). Demografer har dock varit mer 
benägna att söka efter ”ekon” av det förflutna i nutiden, bl a genom att ana
lysera kohort-effekter på dödlighet (Anderson &  Silver, 1989).

Det är självklart att man inte kan bortse från de specifika händelser som 
inträffar under den nya sociala ordningen, t ex massfattigdomens utbredning, 
när man söker orsakerna till folkhälsans försämring i Ryssland. Den mer kon
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troversiella frågan är därför just i vilken mån som händelser och förhållanden 
tidigare under seklet kan anses som bidragande orsaker till folkhälsokrisen 
under 1990-talet. Vi skall nu diskutera betydelsen av både samtida händelser 
(punkt 1-4 nedan) och tidigare händelser (punkt 5 nedan). Vi gör inte anspråk 
på att lösa problemet hur dessa samverkar, men vill hävda att frågan kan vara 
mycket relevant för den som vill förstå orsakerna till Rysslands folkhälsokris.

1. Bristande sjukvårdsresurser.
Sammanbrottet för den ryska statens finanser och låg prioritet åt folkhälso
frågor har inneburit att de flesta ryska medborgare får nöja sig med resterna 
av ett sjukhusbaserat vårdssystem, som lider både kronisk och akut brist på 
resurser. Den växande privata sjukvården är ett alternativ endast för dem som 
kan betala (Barr &  Field, 1996) och är knappast inriktad på förebyggande 
insatser. Dödlighetsstatistik indikerar också att hälso- och sjukvårdssystemet 
inte fungerar tillfredsställande. Under 1990-talet syns en plötslig ökning av 
dödligheten i infektionssjukdomar, också i sådana infektionssjukdomar som 
borde kunna ha kontrollerats genom vaccination, t ex tuberkulos och difteri. 
Sammanbrottet för hälso- och sjukvårdssystemet har bidragit till en ökning av 
mortaliteten i infektionssjukdomar . Det går dock inte att förklara hälsokrisen 
under 1990-talet med enbart denna faktor. Spädbarnsdödligheten anses som 
en känslig indikator på vårdens kvalitet, men förändringarna i spädbarnsdöd
lighet är inte alarmerande stora; i varje fall betydligt mindre än dödlighetsför- 
ändringarna för vuxna. Sannolikt har resurserna för akut sjukvård, av t.ex. 
patienter med hjärt- och kärlsjukdomar, minskat. Bobak och M arm ot (1996) 
analyserade huruvida skillnaderna mellan Öst- och Västeuropa kunde hänfö
ras till olika tillgång till modern medicinsk vård. Deras slutsats var att högst 
en tiondedel av skillnaden kunde förklaras av olikhet i sjukvårdsresurser. Att 
förklaringen inte är helt irrelevant, vad gäller hjärtsjukdom framkom nyligen 
i en stor studie (Tunstall-Pedoe et al, 2000). I en jämförelse av hur 31 olika 
befolkningsurval i Öst och Väst (kring s.k Monica-centers) påverkats av de 
nya behandlingsmetoder för hjärtsjukdom som introducerades efter 1985 fann 
man att de västliga befolkningarna gynnats betydligt mer än de östliga, bland 
de senare återfanns t ex Moskvas och Novosibirsks befolkningar.

Underlåtenhet att införa nya behandlingsmetoder i Öst kan ha ökat 
Västs försprång över Öst, men kan knappast ha orsakat den kraftiga ökning 
av hjärtsjukligheten i Ryssland som ägde rum under 90-talets första hälft.
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2 . Ö kning av alkoholkonsumtionen
Leon och medarbetare argumenterar i sin inflytelserika artikel i the Lancet 
(1997) för att det är troligt att en viss typ av alkoholbruk, sk ”binge drinking” 
(mycket på en gång), ligger bakom den ryska uppgången i både kardiovasku
lär och cerebrovaskulär dödlighet, liksom att alkoholbruket bidragit till en 
ökning av dödligheten i olycksfall och respiratoriska sjukdomar. Deras slutsats 
är att alkoholkonsumtionens ökning, särskilt ökningen av ”binge drinking”, 
därigenom är den mest sannolika orsaken till den ökade dödligheten och för
sämrade folkhälsan i Ryssland.

Alkoholkonsumtionen i Ryssland har ökat långsiktigt från 1970, med 
undantag av perestrojkaperioden då Gorbachov’s anti-alkoholkampanj redu
cerade vodka-konsumtionen högst avsevärt. De mest auktoritativa skattning
arna av alkoholkonsumtionens förändringar i Ryssland har gjorts av Nemtsov 
(Shkolnikov & Nemtsov, 1997). Dennes skattningar utifrån försäljningsstatis- 
tik och alkoholskador visar en successiv, dock rätt långsam, ökning av alko
holkonsumtionen åtminstone fram till 1995. De på survey-undersökningar 
grundade skattningar som ryska och amerikanska forskare gjort (från den sk 
Russian Longitudinal M onitoring Survey) anger en ökning av alkoholkon
sumtionen fram till september 1993, därefter sker en viss nergång för både 
män och kvinnor (Zohoori et al, 1998). Det finns en viss överensstämmelse 
mellan alkoholkonsumtionstrender och dödlighetstrender, men ett antal fråge
tecken finns också. Dessa gäller både hur alkoholkonsumtionstrenderna ser ut 
i verkligheten och om de faktiskt är tillräckliga som förklaring. 
Alkoholtrenden (tabell 3) ser inte heller lika dramatisk ut som dödlighetstren- 
derna. Bobak och M arm ot (1999) beräknade att, för att förklara ökningen i 
dödlighet hos män mellan 30 och 60 år, måste prevalensen av högkonsumen
ter av alkohol i Ryssland öka från 20% till 50% , samtidigt som den relativa 
dödsrisken för ”binge drinking” av alkohol måste öka från 2 till 5 gånger! 
Särskilt kan man ifrågasätta om alkoholhypotesen stämmer för kvinnor. En 
studie från Taganrog i Södra Ryssland visade att förekomsten av ”binge drin
king” bland kvinnor var mycket låg (Carlson & Vågerö, 1998). Denna iakt
tagelse stöds också av andra studier (Simpura et al, 1997; Bobak et al, 1999). 
Alkoholhypotesen är sannolikt otillräcklig, även om den kan vara delvis kor
rekt. I den mån den är korrekt måste man ställa frågan varför individer under 
1990talets första hälft är särskilt benägna att dricka vodka, liksom varför den 
ryska staten samtidigt (1992) avskaffade både statens kontroll över vodka- 
produktionen och alla regleringar kring försäljningen av alkohol.
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Tabell 3. Alkoholkonsumtion i Ryssland 1981-1994 enligt Nemtsovs skattningar. 
Antal liter alkohol per person och år

............ T r ' Årlig konsumtion av ren 

alkohol per capita

1981 13.7

1982 13.4

1983 14.1

1984 14.2

1985 13.3

1986 10.6

1987 10.7

1988 11.2

1989 11.8

1990 12.1

1991 12.3

1992 13.8

1993 14.5

1994 14.8

Källa: Shkolnikov &  Nemtsov; 1997; skattningen för 1994 personlig 
kom munikation
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3. Massfattigdom/nutrition
Flera författare, bland annat Shkolnikov och medarbetare (1998) argumente
rar att hälsokrisen inte har någon enkel koppling till fattigdomsutveckling och 
undernäring. Det gör man bl a därför att de grupper som är mest sårbara, barn 
och åldringar, inte drabbas lika hårt av ökad dödlighet som män (och kvinnor) 
i medelåldern. Att andelen fattiga ökat och att fattigdomen tilltagit absolut 
sett efter 1992 står dock klart (Popkin et al, 1996; Rush & Welch, 1996; 
Zohoori et al, 1998; Hansen, 2000). Vilka konsekvenser har detta haft för den 
ryska befolkningens näringsförhållanden? M edan en studie rapporterade en 
minskning av medelvikten hos åldringar under krisens första år (Rush & 
Welch, 1996), har andra tvärtom  rapporterat en ökning av fetma hos den 
ryska befolkningen under krisen (Popkin et al, 1996; Zohoori et al, 1998). Vi 
genomförde egna analyser av förändringar i beräknad kroppsmassa (”Body 
mass index” ) från 1992 till 1998 för män och kvinnor i olika åldersgrupper 
(tabellen redovisas ej här), utifrån data från Russian Longitudinal M onitoring 
Survey (för en beskrivning av databasen se: Zohoori et al, 1998). I själva ver
ket har det skett en ökning av både andelen underviktiga och andelen feta män 
och kvinnor mellan 1992 och 1998. Ökningen av underviktiga män, samt 
ökningen av feta kvinnor är statistiskt signifikanta. I bägge fallen kan dessa 
förändringar tyda på försämrade nutritionsförhållanden. Ökningen av fetma i 
befolkningen är allvarlig med tanke på risken för hjärt-kärldödlighet i framti
den.

Det är alltså möjligt att massfattigdomen lett till försämrade nutritions
förhållanden, och därigenom får en långsiktig effekt på folkhälsan, men dessa 
effekter kan vara latenta och det är mindre sannolikt att de är direkta orsaker 
till den branta uppgången av dödligheten under perioden 1987-94.

4. Stress, familj einstitutionen, social sammanhållning
Massfattigdomen kan ändå ha spelat roll indirekt. Carlson (2000) som analy
serat intervjuer av ryska hushåll från 1994 och 1998 har visat att det ekono
miska och sociala trycket på familjen ökat starkt under den nya sociala ord
ningen, särskilt i de familjer som ser sig som förlorare. De som bedömde att 
de förlorat ekonomiskt under decenniet (1989-98) redovisade både ökade slit
ningar i familjen och ökade hälsoproblem. De inre förhållandena i familjen, 
utgör alltså en möjlig länk mellan nyordningens ekonomiska sida och folk
hälsoutvecklingen.
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Stress, utan närmare specifikation, har anförts av flera som förklaring 
till de hälsoproblem som ”transitionen” medför, bla har Anders Åslund i flera 
inlägg åberopat denna förklaring, gärna i motsättning till förklaringar som 
bygger på att det är fattigdomen som sådan som lett till ökad förekomst av 
hälsoproblem. Judith Shapiro (1995) är en annan förespråkare för stresshy
potesen, men även hon avstår från att vara mer specifik.

En mer adekvat beskrivning vore att tala om sammanbrottet för den 
sociala ordningen, kanske rentav för den sociala sammanhållningen, och dess 
konsekvenser. Mäkinens (2000) analyser av självmordsutvecklingen under 
1984-89 (perestrojkaperioden) och 1989-94 (nyordningsperioden) för 27 län
der i Östeuropa, samt f d Östtyskland, visar en slående skillnad mellan den 
”optimistiska” perestrojkaperioden och den ”pessimistiska” nyordningen. 
Någonting gick tydligen förlorat i övergången från den första reformperioden, 
perestrojkan, till den andra. I Dürkheims och Wilkinsons (1996) efterföljd kan 
vi ställa hypotesen att det var den sociala sammanhållningen (social cohesion) 
som försämrades, liksom att förändringens legitimitet försvagades och dessut
om att det hopp som förändringen kunde ha förknippats med försvann eller 
minskade.

Den (samhälls-)medicinska diskussionen om stress och dödlighet har 
rört sig i riktning dels mot att koppla ihop individers stress med makrosocia- 
la förhållanden av ovanstående typ, i synnerhet med social sammanhållning 
(Wilkinson, 1996), dels i riktning mot att specificera olika stressorers verk
ningsmekanismer. Bobak och M arm ot (1996) har tex hävdat att minskad kon
troll över den egna livssituationen är den faktor (stressor) som medierar mel
lan den allmänna sociala situationen och den ökade hjärtsjuklighetsrisken 
under nyordningen . För Ryssland, specifikt, fann flera författare (Bobak et al, 
1998; Carlson, 2000) att ”kontroll över tillvaron” förbättrade såväl själv- 
skattad hälsa, som självskattad fysisk funktion.

5. ”E ko n ” från det förflutna
Att kroniska sjukdomars uppkomsthistoria kan stå att finna i händelser som 
äger rum tidigt i en persons liv, t ex i barndomen eller under fosterperioden, 
är en hett diskuterad och delvis omstridd teori (Kuh &  Ben-Shlomo, 1997). 
Om den är sann är den ytterst relevant för förståelsen av rysk folkhälsa. För 
hjärt- och kärlsjukdom, liksom för diabetes, finns de starkaste argumenten för 
teorin. Det finns numera ett 30-tal studier som visat att barn med låg födelse
vikt tenderar att få högre blodtryck som vuxna, troligen beroende på att bris
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ter i fostrets näringstillgång påverkat bildningen av dess blodkärl. Ett flertal 
studier har också visat att sociala förhållanden under barndomen, t ex före
komster av konflikter i familjen, är kopplade till ökad risk för hjärt- kärlsjuk
dom i vuxen ålder, dock utan att man har förstått verkningsmekanismerna.

Vi analyserade dödligheten i koronär hjärtsjukdom i Ryssland utifrån 
födelsekohorter (Sparén &  Vågerö, 2000). Figur 5 visar hur risken för döds
fall i hjärtsjukdom under perioden 1965-1994 varierar med ålder och födelse
år. De olika kurvorna representerar olika födelsekohorter. M an kan således se 
att t.ex. de som är födda 1940 (heldragen linje med fylld cirkel) har högre död
lighet i hjärtsjukdom än de som är födda 1930 (prickad linje) för en given 
ålder (ålder avläses på x-axeln). De senare har i sin tur högre dödsrisk än de 
som är födda 1920 etc. Tvärtemot vad man skulle vänta sig har alltså de som 
tillhör de senare födelsekohorterna högre dödlighet än de som är födda tidi
gare under seklet.

Anderson och Silver (1989) analyserade dödsfall i Sovjetunionen för peri
oden 1958 -1987  utifrån födelsekohorter. Bland annat fann man ”bevis för 
kohorteffekter av andra världskriget både för män och kvinnor som föddes 
under kriget och för män som var i puberteten under kriget” .

Figur 5. Dödstal i koronär hjärtsjukdom för män i Ryssland 1965-94, 
efter födelsekohort
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Egna analyser bekräftar delvis Andersons och Silvers fynd. Leningrad, 
nuvarande S:t Petersburg, var utsatt för extrem livsmedelsbrist under beläg
ringen 1941-44, och i synnerhet under vintern 41-42. Förhållandena i 
Sovjetunionen under andra världskriget kännetecknades generellt av utbredd 
undernäring och svält (Beevor, 1999). Att denna typ av händelser tidigt i livet 
ger ”eko” på hälsan ännu efter många decennier framgår av tabell 4. I en 
kohort av män från S:t Petersburg, födda 1916-35, fann vi att de som genom
levde belägringen av Leningrad hade 30% ökad risk att dö i hjärt-kärlsjuk- 
dom i dag, jämfört med de som inte utsatts för belägringen. Cirka en tredje
del av denna ökning kan förklaras med förhöjt blodtryck hos de som genom
levde belägringen. Effekten var störst bland de unga. Sannolikt är orsaken till 
den ökade dödligheten att dessa, genom belägringen, utsattes för allvarlig svält 
under sina tidiga tonår (Sparén et al, 2000). Om en sådan latent effekt före
ligger kan den knappast vara begränsad till de som genomlevt blockaden av

Tabell 4. Risk att dö i hjärt- och kärlsjukdomar under perioden 1975-1998 i 
ett slumpmässigt urval av 3900 män från S:t Petersburg, födda 1916-35

Univariat M ultivariat1

Relativ riskz 95% Relativ risk'4 95%

Bodde i Leningrad under konfidens- konfidens-

blockaden 1941-44? intervall intervall

Ja 1,32 1,15-1,52 1,22 1,06-1,41

Nej 1,00 Referens 1,00 Referens

1 I den multivariata modellen kontrollerades, förutom för ålder, också för civilstånd, yrke, alko
holkonsumtion, rökning, symptomatisk hjärt- kärlsjukdom (”Rose Questionnaire”), systoliskt 
blodtryck, kroppsmassa (”body mass index”) och kolesterolnivå (”high density lipids” resp ”low  
density lipids”).

 ̂Estimerad med ”hazard ratios”, kontrollerade för ålder, i en ”proportional hazard” regressions- 
modell (Cox &c Oates, 1984)
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Leningrad. Tvärtom måste den vara giltig för flera regioner och för flera tids
perioder.

Svält och livsmedelsbrist har varit återkommande företeelser i den ryska 
historien. Befolkningen, särskilt på landsbygden, har traditionellt utvecklat 
specifika sätt att hantera dessa problem, grundade i den ortodoxa religionens 
synsätt på kropp, fasta, svält och olika födoämnens renhet (Frierson, 1997; 
Heretz, 1997).

Utan att definitivt kunna koppla ihop 1990-talets dödlighetskris i 
Ryssland med händelser femtio år tidigare eller mer, så är det ändå sannolikt 
att effekter av denna typ kan ha bidragit till att vissa födelsekohorter och/eller 
individer födda i vissa regioner av Ryssland under speciella perioder kan vara 
särskilt sårbara. Ett historiskt perspektiv som sträcker sig över hela seklet tycks 
vara nödvändigt för att rätt förstå vad som hänt under dess sista decennier.

Sammanfattning
I den sammanfattande diskussion om den ryska dödlighetskrisen som 
Shkolnikov och medarbetare förde (1998) skrev man följande:

uppgången i dödlighet kan inte bero på absolut deprivation, sjukvårdssystemets kollaps 
eller miljöföroreningar. I stället är det troligt att psykologisk stress, orsakad av chock

en från en plötsligt och allvarlig ekonomisk omvandling har spelat en huvudroll, och 

till en del medierats genom en omåttlig alkoholkonsumtions negativa hälsoeffekter.

Vi kan notera att man poängterar att den ”chock” som den ekonomiska 
om vandlingen innebar är den viktigaste aspekten i en förklaring. 
Omvandlingen var dock inte bara ekonomisk utan också social och politisk. 
De senare aspekterna kan vara lika viktiga som den förra. Den ekonomiska 
nyordningen innebar en omfördelning av resurser, till att börja med en kon
centration av krympande ekonomiska resurser på färre händer (ytterst de sk 
oligarkerna). Den politiska nyordningen, med val till lokala parlament, till den 
allryska Duman och till presidentämbetet har hittills inte förmått att ge de 
ryska medborgarna effektiva politiska medel att balansera koncentrationen av 
ekonomisk makt. I stället har oligarkernas inflytande i politiken, och i media, 
varit enormt. Det finns följaktligen heller knappast någon politisk organisa
tion, eller någon organiserad medborgaropinion, som förmår driva krav om 
resurser till vård eller krav på att pensioner värdesäkras eller på att frukt och
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grönsaker skall vara allm änt tillgängliga till överkomliga priser. 
Folkhälsoproblemet kan därför också uppfattas som politiskt, likväl som eko
nomiskt, grundat.

Den psykologiska stress som Shkolnikov såg ryssarna drabbas av inför 
den ekonomiska omvandlingens tryck, och som i så fall måste ses som en 
huvudorsak till de över två miljoner ”extra” dödsfall som inträffar under sys
temets sammanbrott och den nya sociala ordningen, är förstås inte en ren 
avspegling av den ekonomiska förvandlingen. En sådan psykologisk reaktion, 
en masse, måste uppstå genom obalansen mellan koncentrationen av ekono
misk m akt och bristen på kollektiva, medborgerliga, demokratiska motkraf- 
ter. Det kollektiva handlingsutrymmet beskärs och individerna får hitta sina 
egna lösningar bäst de kan. Till bilden hör också att få levande personer i 
Ryssland har egen, eller ens en äldre släktings, upplevelse av demokratisk 
maktutövning. Efter tsarismen, kom ytterligare 6-7 decennier av politiskt för
tryck, tidvis återkommande massförföljelse och fysisk utrotning av politiska 
och sociala meningsmotståndare (inklusive partimedlemmar och medlemmar 
av nomenklaturan) (Werth, 1999). Dessa erfarenheter har hittills begränsat 
den ryska befolkningens förmåga att utveckla en effektiv demokratisk m akt
utövning i sitt eget intresse.

Utvecklingen under 1990-talet har därför lett till att påfrestningarna på 
traditionella sociala institutioner, inklusive de på familjeinstitutionen som 
sådan, har ökat. Som Carlson (2000) har föreslagit kan detta vara den meka
nism genom vilket ryska mäns alkoholdrickande har ökat och förmått spela 
en roll i den ryska folkhälsokrisen. Exakt vilken tyngd alkoholfrågan har i den 
ryska folkhälsokrisen är dock svårt att avgöra. Alkoholen kan inte förklara 
den negativa utvecklingen av kvinnornas hälsa, som har varit proportionellt 
lika omfattande som männens, om än mindre i absoluta tal.

Alla de förhållanden , som vi pekat på ovan, dvs hälso- och sjukvårdens 
resurser, alkoholkonsumtionen, massfattigdomen, det sociala sammanbrottet 
och (otillräckligt kända) historiska faktorer har säkerligen betydelse. De obe
svarade frågorna är snarare hur viktiga de är i förhållande till varandra och 
på vilket sätt de är ömsesidigt förbundna. Förklaringar som härleder folkhäl
sokrisen ur konsekvenser av socialt sammanbrott och sviktande social sam
manhållning erbjuder den bästa möjligheten att integrera de olika alternativa 
förklaringar som diskuteras ovan. Betydelsen av historiska erfarenheter kan 
kanske bäst formuleras i termer av olika gruppers eller generationers sårbar
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het, liksom utifrån kollektiv förmåga att utöva inflytande över lokal och 
nationell politik i Ryssland. De specifika förhållanden som gör att Ryssland 
drabbas så hårt hälsomässigt under den nya sociala ordningen, jämfört med 
Polen eller Tjeckien t ex, kan mycket väl ha att göra med denna typ av histo
riska faktorer.

Att ett samhälle som genomgår en social kollaps som en följd därav 
drabbas av en massiv kris vad gäller hälsa, sjuklighet och dödlighet visar hur 
intimt den sociala och hälsomässiga utvecklingen är länkade. Folkhälsan är till 
största delen socialt bestämd och studiet av detta förhållande borde vara ett 
centralt intresseområde också för sociologer. Folkhälsan är också historiskt 
bestämd och en ökad insikt i de förhållanden som rådde tidigare under 1900- 
talet synes också nödvändig.
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Noter
1 Beräknat utifrån antagandet att den åldersspecifika dödligheten år 1987 skulle bestå även under 
1988-1997. Det så framräknade förväntade antalet dödsfall har jämförts med det verkliga och skill
naden rundats av till närmaste 100.000. Skillnaden mellan observerat och förväntat antal döds
fall, givet ovanstående antaganden, är 1.900.00 manliga och 600.000 kvinnliga dödsfall. Källa för 
information om dödsfall och befolkningstal (Meslé et al, 1996; WHO, 2000).
2 Begreppet stagnation om denna period användes först år 1970 (!) i ett brev från A. Sacharov, V 
Turtjin och R. Medvedev till kommunistpartiets CK under Bresjnev, samt till Kosygin , som repre
sentant för Ministerrådet och Podgornyj för Högsta Sovjet. Sacharov och medförfattare varnade 
redan då för en hotande stagnation i Sovjet och för en eftersläpning i förhållande till Väst. I bre
vet nämns bl a stagnation på vårdområdet, ökade alkoholproblem och brist på demokrati, som  
tecken på det sovjetiska samhällets inneboende svagheter. Brevet var rubricerat ”utan en genom 
gripande demokratisering kommer vårt samhälle inte att kunna lösa sina problem”. Hur rätt hade 
de inte i denna farhåga! (Brevet publiceras i sin helhet i detta nummer av Sociologisk Forskning).

so c io lo g isk  forskn ing 1 /2 0 0 0  145



P. Sparén och  D. V ågerö

Referenser
Anderson, B.A., Silver, B.D. (1989) "Patterns of cohort mortality in the 

Soviet population", Population and Development Review  (15):471-501.
Barr, D.A., Field, M.G. (1996) "The current state of health care in the for

mer Soviet Union: implications for health care policy and reform", Am J 
Public Health (86):307-312.

Beevor, A. (1999) Stalingrad. London: Penguin Books.
Bobak, M., Hynek, P., Hertzman, C., Rose, R., M armot, M. (1998) "Socio

economic factors, perceived control and self-reported health in Russia. A 
cross-sectional survey", Soc Sei M ed (47):269-279.

Bobak, M., M armot, M. (1996) "East-West mortality divide and its potenti
al explanations: proposed research agenda", BMJ (312):421-425.

Bobak, M., M armot, M. (1999) "Alcohol and mortality in Russia: Is it diffe
rent than elsewhere?", Annals o f  Epidemiology (9):335-338.

Bobak, M ., McKee, M ., Rose, R., M armot, M. (1999) "Alcohol consump
tion in a national sample of the Russian population", Addiction  (94):857- 
866 .

Carlson, P. (2000) An unhealthy decade. A sociological analysis o f  the state 
o f  public health in Russia 1990-1998. Akademisk avhandling. Stockholm: 
Eländers Gotab.

Carlson, P., Vågerö, D. (1998) "The social pattern of heavy drinking in 
Russia during transition", European Journal o f  Public Health (8):280- 
285.

Cox, D.R., Oates, D. (1984) Analysis o f  survival data. London: Chapman & 
Hall.

Frierson, C.A. (1997) "Forced hunger and rational restraint in the Russian 
peasant diet: one populist's vision", s 49-66 i Giants, M., Toomre, J. (red) 
Food in Russian history and culture. Indiana: Indiana University Press.

Hansen, E. (2000) "Fattigdom i Russland: kontinuitet og endring", 
Sociologisk Forskning (37).

Heretz, L. (1997) "The practice and significance of fasting in Russian pea
sant culture at the turn of the century", s 67-80 i Giants, M., Toomre, J. 
(red) Food in Russian history and culture. Indiana: Indiana University 
Press.

Kuh, D., Ben-Shlomo, Y. (1997) A life course approach to chronic disease 
epidemiology. Tracing the origins o f  ill-health from early to adult life.

14 6  so c io lo g isk  forskn ing 1 /2 0 0 0



Rötterna till den ryska folk h älsokrisen

Oxford: Oxford University Press.
Leon, D.A., Chenet, L., Shkolnikov, V.M., Zakharov, S., Shapiro, J., 

Rakhmanova, G., Vassin, S., McKee, M. (1997) "Huge variation in 
Russian mortality rates 1984-94: artefact, alcohol, or what?", Lancet 
(350):383-388.

Medvedev, R. (1999) Kapitalism i Ryssland? Stockholm: ETC förlag.
Meslé, F., Shkolnikov, V.M., Hertrich, V., Vallin, J. (1996) "Tendances récen- 

tes de la mortalité par cause en Russie 1965-1994", Données Statistiques 
(2 ).

Mezentseva, E., Rimachevskaya, N. (1990) "The Soviet country profile: 
health of the U.S.S.R. population in the 70s and 80s—an approach to a 
comprehensive analysis", Soc Sei Med (31):867-877.

M äkinen, I. (2000) "Självmordsdödligheten i den östeuropeiska omvand
lingen", Sociologisk Forskning (37).

Omran, A. (1971) "The epidemiologic transition. A theory of the epidemio
logy of population change", Milbank Mem Fund Q (49):509-538.

Patterson, D. (1995) "M ortality in late Tsarist Russia: a reconnaissance", 
Social History o f  Medicine (8):179-210.

Popkin, B.M., Zohoori, N ., Baturin, A. (1996) "The nutritional status of the 
elderly in Russia, 1992 through 1994", A m  J Public Health (86):355-360.

Rush, D., Welch, K. (1996) "The first year of hyperinflation in the former 
Soviet Union: nutritional deprivation among elderly pensioners, 1992", 
Am  J Public Health (86):361-367.

Shapiro, J. (1995) "The Russian mortality crisis and its causes" i Aslund, A. 
(red) Russian economic reform and risk. London: Pinter.

Shkolnikov, V.M., Cornia, G.A., Leon, D.A., Meslé, F. (1998) "Causes of the 
Russian mortality crisis: evidence and interpretations", World 
Development (26):1995-2011.

Shkolnikov, V.M., Nemtsov, A. (1997) "The anti-alcohol campaign and vari
ations i Russian m ortality", s 239-261 i Bobadilla, J.L., Costello, C.A., 
Mitchell, F. (red) Premature death in the N ew  Independent States. 
Washington DC: National Academy Press.

Simpura, J., Levin, B.M., Mustonen, H. (1997) "Russian drinking in the 
1990s: patterns and trends in international comparison", s 79-107 i 
Simpura, J., Levin, B.M. (red) Demystifying Russian drinking. Helsinki: 
STAKES.

s o c io lo g isk  forskn ing 1 /2000  147



P. Sparén och  D. Vågerö

Sparén, P., Vågerö, D. (2000) "Coronary heart disease mortality in Russia 
1965-1994 - is there a consistent cohort effect?", M anusk rip t.

Sparén, P., Vågerö, D., Shestov, D.B., Plavinskaja, S., Parfenova, N ., Paturot, 
D., Hoptiar, V., Galanti, M.R. (2000) "Long term mortality after severe 
starvation. Echo from the Siege of Leningrad", M anuskript .

Therborn, G. (1995) European modernity and beyond. The trajectory o f  
European societies 1945-2000. London: SAGE.

Tunstall-Pedoe, H., Vanuzzo, D., Hobbs, M., Mähönen, M., Cepaitis, Z., 
Kuulasmaa, K., Keil, U. (2000) "Estimation of the contribution of chan
ges in coronary care to improving survival, event rates and coronary heart 
disease mortality across the W HO Monica Project populations", Lancet 
(355):688-700.

Werth, N. (1999) "En stat mot sitt folk: våld, repression och terror i
Sovjetunionen", s 48-275 i Courtois, S. (red) Kommunismens svarta bok. 
Stockholm: Bokförlaget DN.

Wilkinson, R. (1996) Unhealty societies. The afflictions o f  inequality. 
London: Routledge.

Word Health Organisation (2000) W H O  Health for A ll data base. 
Copenhagen: W HO.

Vågerö, D., Illsley, R. (1992) "Inequality, health and policy in East and West 
Europe", International Journal o f  Health Sciences (3):225-239.

Zohoori, N ., Mroz, T.A., Popkin, B., Glinskaya, E., Lokshin, M., Macini,
D., Kozyreva, P., Kosolapov, M., Swafford, M. (1998) "Monitoring the 
economic transition in the Russian Federation and its implications for the 
demographic crisis - the Russian Longitudinal M onitoring Survey", World 
Development (26):1977-1993.

14 8  so c io lo g isk  forskn ing 1 /2 0 0 0



Rötterna till den  ryska fo lkh älsokrisen

Abstract
Stagnation, break-down and a new social order -  the roots o f  the Russian 
public health crisis
Long term trends of deteriorating health status in Soviet Union and Eastern 
Europe during the last two decades of communism were followed by a new 
crisis in health, after the collapse of its social system. In contrast, the peres
troika period coincided with strongly improved public health. Explanations 
for the latest Russian health crisis are discussed. It is concluded that explana
tions based on poor medical care, excessive alcohol consumption or nutrional 
deprivation are, at best, insufficient. The collapse of the social system itself has 
lead to a narrowing of individual and collective decision latitudes; we specu
late that historical factors, such as vulnerability of specific birth cohorts or 
segments of the population, may be part of the unexpected and very steep rise 
of mortality during the first half of the 1990s.

Keywords: Russia, stagnation, transition, health, mortality
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Självskattad hälsa och vådliga 
beteenden i transitionens 
Ryssland
AV PER CARLSON

Sedan kommunismens sammanbrott åren 1989-1991, har Ryssland genomli
dit svåra politiska, sociala, ekonomiska och hälsomässiga problem. Medicinsk 
sociologi och epidemiologi har närmare studerat den folkhälsokris bakom den 
före detta ”Järnridån” som på senare tid (i väst) har uppmärksammats, både 
vad gäller dödlighet (se t ex Leon m fl, 1997; Shkolnikov m fl, 1998) och själv
skattad hälsa (se t ex Bobak m fl, 1998; Carlson, 1998). Denna forskning har 
gett oss viktiga kunskaper kring folkhälsoproblemen, men förklaringarna har 
varit många och ibland motsägelsefulla. Sociologisk forskning ger oss möjlig
het att bättre förstå de komplexa vägarna mellan samhälle, samhällelig förän
dring å ena sidan och individens hälsa å den andra. Dessa vägar kan innefat
ta rent materiella omständigheter, men också sociala och psykologiska.

Syftet med denna studie är att beskriva utvecklingen vad gäller själv
skattad hälsa, alkoholkonsumtion och rökning i Taganrog under perioden 
1993/94 till 1998. Syftet är vidare att försöka förklara självskattad dålig 
hälsa, hög alkoholkonsumtion och rökning utifrån sociala, ekonomiska och 
psykologiska aspekter och att utröna huruvida möjliga förklaringar skiljer sig 
vad gäller självskattad hälsa och dessa riskbeteenden.

M ed denna utgångspunkt diskuteras några sociologiska teorier och 
begrepp som är relevanta när det gäller förståelsen av det som allmänt har 
kommit att kallas för folkhälsokrisen i Ryssland, men som antingen har hand
lat om dödlighet (Kennedy m fl, 1998; Shkolnikov m fl, 1998), självskattad 
hälsa (Bobak m fl, 1998; Carlson, 1998) eller om olika typer av riskbeteenden 
(Carlson och Vågerö, 1998; McKee m fl, 1998).

Per Carlson är filosofie licentiat i sociologi och arbetar som forskningsassis
tent på Sociologiska institutionen, Stockholm universitet. Hans forskning 
handlar om folkhälsofrågor i Central- och Östeuropa, men med ett särskilt 
fokus på 1990-talets Ryssland.
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Socialt kapital och sociala nätverk
Socialt kapital har definierats på flera olika sätt, men framförallt utifrån väst
liga samhällen och förutsättningar (Åberg, 2000). James Coleman t ex ser det 
som en resurs för handling, eller mer konkret, som de aspekter av den sociala 
strukturen som underlättar handling (Coleman, 1988; Foley och Edwards,
1997). Det finns dock andra definitioner som är mer konkreta och därmed lät
tare att relatera till empirin. Bourdieu (1986) skriver;

Social capital is the aggregate of the actual or potential resources which are linked to 
possession of a durable network of more or less institutionalized relationships of mutu
al acquaintance and recognition -  or in other words, to membership in a group, (s 249)

Det som ham nar i fokus enligt denna definition är med andra ord individer
nas sociala nätverk och relationer, som kan vara mer eller mindre formalise- 
rade eller institutionaliserade (familj, grannar, föreningar, skola etc.). Hur 
stort det sociala kapitalet är beror på nätverkens storlek och på deras kvalitet 
( d v s  det ekonomiska, kulturella och symboliska kapitalet som ingår). Den 
solidaritet som är förutsättningen för medlemskap i ett socialt nätverk, utgår 
enligt Bourdieu ifrån det man tror sig kunna vinna på medlemskapet (ibid 
s 249).

Kennedy m fl (1998) hävdade att socialt kapital i Ryssland mestadels 
består i mer informella sociala nätverk, som t ex familjen, släktingar och vän
ner. Mer formella institutioner, såsom frivilligorganisationer, är mindre vanli
ga (eller viktiga) i Ryssland jämfört med länder i väst. Med andra ord anför
tror sig människor i Ryssland hellre åt de nära sociala nätverken. Detta har 
man kallat ett ”timglas-samhälle”, där de informella nätverken formerar 
basen och där den politiska eliten och institutionerna formerar toppen. Mellan 
dessa sfärer är utbytet och förtroendet litet (Rose, 1995). Särskilt sårbara, 
enligt Kennedy m fl (1998), är därför de utan dessa nätverk, d v s de som lever 
mer eller mindre isolerade. Dessa människor saknar både känslomässigt stöd 
(emotional support) och stöd av en mer instrumentell karaktär (t ex ekono
misk hjälp). M an kom fram till att ryska regioner med lågt socialt kapital 
också hade en högre dödlighet, även när man tog hänsyn till en rad ekono
miska omständigheter.

Förutom att medlemskap i en frivilligorganisation kan utgöra ett värde
fullt socialt nätverk och resurs för individen kan det utgöra en viktig bas för 
civilsamhället och därigenom samtidigt vara en kollektiv maktresurs. Ett
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starkt civilsamhälle antas mobilisera politiska resurser i ett samhälle som en 
motvikt till mer marknadsbaserade resurser (Carlson, 1998; Korpi, 1989). 
Välfärdsinstitutioner, såsom allmänna försäkringskassor, uppstår ytterst ur en 
sådan politisk mobilisering. Även om det ryska civila samhället skiljer sig från 
det i väst är det en rimlig hypotes att tillhörighet till sociala nätverk är en av 
de faktorer som strukturerar hälsa.

Utbildning har ofta förståtts som ett ”hum ankapital” , men kan också 
utgöra en viktig grund för individens sociala kapital eftersom med utbildning 
följer ofta social status, livsstil och social kontakter som kan variera i bety
delse. Utbildningsnivåns betydelse för individens livschanser i Sovjetunionen 
är debatterad och resultaten från studier ibland motsägelsefulla. Det finns de 
som hävdar att utbildning var mer betydelsefull för den sociala stratifieringen 
i Sovjet än i väst p g a frånvaron av egenföretagande (self-employment) som 
en karriärväg. Det finns också de som hävdar motsatsen, att frånvaron av en 
m arknad undergrävde möjligheterna att med en hög utbildning nå ekonomis
ka fördelar (för en diskussion se t ex Gerber och Hout, 1995). Oavsett vilket, 
har man dragit slutsatsen att utbildningens roll för den sociala stratifieringen 
var tydligare i slutet av Sovjetperioden än innan (ibid). Den sociala stratifie
ringen från Sovjettiden har kvarstått efter kommunismen, även om de ekono
miska fördelarna från utbildning kan ha minskat (Gerber och Hout, 1998). En 
minskad betydelse av utbildning under transitionsperioden är tvärtemot vad 
andra forskare föreslagit (Shkolnikov m fl, 1998). Bobak m fl (1998) visade 
att omständigheter andra än utbildning, d v s  rent ekonomiska faktorer, var 
viktigare för individens hälsa i Ryssland.

Utbildning ses här som en användbar resurs för att hantera svårigheter i 
vardagslivet. Med utbildning följer en social position som ger individen liv
schanser. En högre utbildning förväntas därför också medföra en ökad känsla 
av kontroll för individen. Ross och Wu (1995) argumenterade för att utbild
ning ökar känslan av kontroll, vilket leder till att individen uppfattar sin hälsa 
som ett resultat av sina egna handlingar och beslut. Hypotesen är med andra 
ord att utbildning är en av de faktorer som strukturerar hälsa, delvis genom 
ökad ”livskontroll” .

Ekonomiska svårigheter
N ära kopplat till individens sociala situation är hennes ekonomiska. Allt 
sedan i början av 1992 då chockterapin introducerades i Ryssland, har en allt
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större del av den ryska befolkningen ham nat i fattigdom. Kanske så många 
som en tredjedel av befolkningen lever under fastställt existensminimum 
(Medvedev, 1999; Silverman och Yanowitch, 1997; UNICEF, 1997). Vilka 
utgör den minoritet som rent ekonomiskt inte har förlorat på transitionen? Än 
så länge är antalet studier kring detta relativt litet, men det har hävdats att de 
grupper som var gynnade (politiskt eller ekonomiskt) under Sovjettiden i stor 
utsträckning har kunnat bibehålla sina positioner i det nya samhället (Hanley 
m fl, 1995). Ökade ekonomiska problem i befolkningen har sannolikt påver
kat hälsan negativt och kanske särskilt för de grupper som har fått förlita sig 
på de krakelerande trygghetssystemen. Det gäller t ex pensionärerna där 
undernäring förekommer (Rush och Welch, 1996; Toole, 1996). Ekonomiska 
svårigheter kan också ha andra mer indirekta konsekvenser eftersom de kan 
vara en grund till stress, oro, depression, familjekonflikter etc som i sin tur kan 
ligga bakom ohälsa, alkoholproblem och rökning (Bartley, 1994; Carlson och 
Vågerö, 1998; Whelan, 1993; Wilkinson, 1996). Ekonomiska förhållanden 
antas alltså påverka såväl hälsa som hälsorelaterade beteenden.

Kontroll över livet
Att ha kontroll över sin livssituation påverkar ens hälsa på flera sätt. Steptoe 
(1989) föreslog åtminstone tre vägar. En känsla av maktlöshet ( d v s  låg kon
troll) är relaterad till vissa biologiska reaktioner, där svårigheter att handla 
(high response costs) tenderar att förhöja stressrelaterade reaktioner i flera 
system (t ex ämnesomsättningen). Individens känsla av kontroll är även viktig 
på en mer subjektiv och medveten nivå där individens tankar kring resultatet 
av sitt beteende, såväl som känslomässiga aspekter såsom ängslan och ned
stämdhet, påverkas. Med andra ord är det stressfullt att möta problem som 
man bedömer överstiger ens kapacitet. En tredje möjlig väg är att en känsla av 
maktlöshet påverkar riskbeteenden som t ex alkoholkonsumtion och rökning 
(ibid. s 313). Dessa tre föreslagna vägar ses inte som varandra uteslutande 
utan kan existera parallellt.

Klasskillnader i sjuklighet och dödlighet, funna i Västeuropa och USA 
(Blaxter, 1990; Ross och Wu, 1995; Townsend och Davidson, 1992; 
Whitehead, 1992; Vågerö och Illsley, 1995), och även i Ryssland (Bobak m fl, 
1998; Carlson, 2000; Shkolnikov m fl, 1998), kan i en viss utsträckning för
klaras av skillnader i människors livskontroll (Bobak m fl, 1998; Ross och 
Wu, 1995; Syme, 1989). ”Kontroll över livet” antas här vara en av de fakto-
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rer som påverkar såväl självskattad hälsa som alkoholkonsumtion och rök
ning. Det antas också att den delvis kan förmedla det inflytande som sociala 
nätverk, utbildning och ekonomiska förhållanden utövar.

Självskattad hälsa, alkoholkonsumtion och rökning i transitionens Ryssland
Inte bara dödligheten är högre i Ryssland än i väst, utan även den självskatta- 
de hälsan är sämre (Bobak m fl, 1998; Carlson, 1998). Såväl socioekonomis- 
ka och socialpsykologiska som rent beteendemässiga förklaringar har varit i 
fokus. I Leon och hans medarbetares banbrytande arbete från 1997 drog man 
slutsatsen att alkohol var den viktigaste faktorn när man ville förklara den 
ryska dödlighetsökningen mellan 1987-1994. Denna slutsats ifrågasattes av 
Carlson och Vågerö (1998), som menade att författarna hade fokuserat för 
mycket på alkohol och för lite på att närmare analysera socioekonomiska och 
psykologiska konsekvenser av den ryska transitionen. De hävdade att familjen 
och familjerelationerna kan vara nyckelfaktorer när man vill förklara hög 
alkoholkonsumtion bland ryska män. Alkoholkonsumtion har sällan (se dock 
Bobak m fl, 1998) analyserats i relation till självskattad hälsa i Ryssland.

Rökning har diskuterats av en del forskare (Peto m fl, 1992), men det 
saknas data på hur rökvanorna eventuellt har förändrats under transitionen. 
McKee m fl (1998) drog slutsatsen att rökning var mycket vanligt förekom
mande i Ryssland (1996) och särskilt bland unga och medelålders män. Även 
om kvinnor inte alls röker lika mycket, såg man tecken på en snabbt uppåt
gående trend bland yngre kvinnor, något som kan komma att leda till framti
da hälsoproblem. Utan tvekan bidrar ryska rökvanor till den höga (jämfört 
med Västeuropa) ryska dödligheten (Peto m fl, 1992; McKee m fl, 1998). 
Huruvida de påverkar även självskattad hälsa är mer oklart. Bobak m fl 
(1998) fann att rökare rapporterade ohälsa i en större utsträckning än icke
rökare, men skillnaden var inte signifikant. I väst har man dock funnit bety
dande skillnader. M anderbacka m fl (1999) fann att svenska rökare och f d 
rökare signifikant skilde sig från icke-rökare vad gäller självskattad hälsa.

Att självskattad hälsa och dödlighet utgör två olika aspekter av folkhäl
san måste här betonas. Ett tydligt exempel på det är ”könsparadoxen” som 
innebär att kvinnor ofta, inte alltid, rapporterar mer sjuklighet än män, medan 
män har en högre dödlighet. I inget annat land är könsparadoxen så tydlig 
som i Ryssland. Trots de ryska männens mycket höga dödlighet rapporterar 
ryska kvinnor sämre självskattad hälsa än ryska män. En möjlig förklaring till
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denna ”paradox” är att de vanligaste sjukdomarna vi går igenom, inte är de 
som till sist får oss på fall (Hemström, 1998). De vanligaste dödsorsakerna å 
andra sidan, kanske därför inte alltid föregås av några påvisbara symptom. 
Hjärtsjukdom t ex, som är relaterat både till en hög alkoholkonsumtion och 
till rökning (Kauhanen m fl 1997; Semenciw m fl, 1988), upptäcks kanske 
först när det är för sent d v s  omedelbart före eller t o m  efter döden. Den stora 
könsskillnaden i medellivslängd i Ryssland (14 år mellan män och kvinnor 
1994) (GOSKOMSTAT, 1998) skulle delvis kunna förklaras av den stora 
könsskillnaden vad gäller alkoholkonsumtion och rökning.

En rimlig utgångspunkt för denna studie skulle därmed kunna bli att 
riskbeteenden såsom en hög alkoholkonsumtion och rökning är närmare 
kopplade till dödlighet än till självskattad hälsa. Det blir därför intressant att 
undersöka huruvida orsakerna till självskattad hälsa och riskbeteenden i tran- 
sitionens Ryssland är åtminstone delvis olika.

Taganrog-undersökningarna
Taganrog är huvudsakligen en industristad, belägen vid Azovska sjön, ca 1000 
km söder om Moskva i Rostovregionen. Taganrog har ca. 300 000 invånare 
och blev utvald för återkommande surveyundersökningar i slutet av 1960- 
talet eftersom staden betraktades som en typisk mellanstor rysk industristad i 
termer av medelinkomst, förvärvsliv, boendeförhållanden och familj estorlek 
(Rimashevskaya, 1998; Gustafsson och Nivorozhkina, 1996). Under perioden 
juli-september 1998 genomgick Ryssland en dramatisk ekonomisk och poli
tisk kris vilket också hade sina konsekvenser i Rostovregionen. För att ge en 
översiktlig bild av de ekonomiska förhållandena i regionen och i Ryssland pre
senteras i tabell 1 förändringar i existensminimum månadsvis under somma
ren och hösten 1998, när den s k rubelkrisen pågick och som därmed inträf
fade parallellt med att intervjuer för denna studie genomfördes.

Nivåerna för existensminimum är generellt lägre i Rostov än i Ryssland 
i sin helhet. Förändringarna verkar dock likartade. Taganrog verkar därmed 
inte ha förändrat sig nämnvärt i förhållande till Ryssland i stort vilket kan 
underlätta förståelsen av resultaten. I Rostov är den förväntade livslängden 
1997 något högre för män (61.66) och något lägre för kvinnor (72.78), än i 
Ryssland (60.75 för män och 72.89 för kvinnor) (GOSKOMSTAT, 1998).

Taganrog-undersökningen 1998 genomfördes under perioden januari
december, genom strukturerade intervjuer med familjemedlemmarna i 1009
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Tabell l. Existensminimum i Rostovregionen och i Ryska federationen 
Juni-November 1998

Rostov Ryssland
Månad (1998) Rubier Rubier
Juni 314 436
Juli 311 438
Augusti 310 450
September 358 552
Oktober 376 573
November 413 619

Källor: Rostovskii Komitet Statistiki (personlig kommunikation) och
Goskomstat (1999) Socialno-Ekonomicheskoe Polojenie Rossii. Moskva.

hushåll. Urvalsramen bestod av en röstlängd och därmed kunde 1009 indivi
der i åldrarna 18 år och uppåt, samt deras familjer, slumpmässigt väljas ut. 
Intervjuerna genomfördes av lokala kvinnliga akademiker, erfarna med denna 
typ av arbete. Svarsfrekvensen var 81%. Om en familj gick med på att bli 
intervjuad, ställde också i nästan samtliga fall alla familjemedlemmar upp. 
Vuxna besvarade alltid frågor kring sig själva individuellt. En mindre gåva 
(motsv. 1 USD) skänktes till familjen som tack för hjälpen. En del data från 
1993/94 års undersökning presenteras kort i denna uppsats i syfte att jämföra 
med data från 1998 (För närmare beskrivningar av Taganrog-undersökningen 
1993/94, se Carlson och Vågerö, 1998; Rimachevskaya, 1998).

Dessutom, för att grovt kunna jämföra Taganrog med Ryssland i stort, 
presenteras även en del analyser av ”Russia Longitudinal M onitoring Survey” 
(RLMS), åren 1993/94 och 1998, där exakt samma fråga kring självskattad 
hälsa ställdes. RLMS är en för Ryssland representativ studie genomförd vid 
upprepade tillfällen sedan 1992. Att erhålla ett representativt urval för hela 
den ryska befolkningen är givetvis en mycket svår uppgift. I korthet gick urva
let till enligt följande tre steg. Det första steget bestod i att, enligt vissa krite
rier (bl a urbaniseringsgrad), välja ut ett antal regioner som skulle inbegripa 
det vidsträckta Rysslands stora heterogenitet, nästa steg var att slumpmässigt 
välja ut ett antal valdistrikt, slutligen användes ett hushållsregister från respek
tive valdistrikt och ett urval om ca 7000 hushåll erhölls. I de tidigaste studier
na låg svarsfrekvensen på ca 90% och i de senare ligger den på ca 80% .1
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Metod
Beroende variabler
Självskattad hälsa, hög alkoholkonsumtion och rökning från 1998 års under
sökning i Taganrog analyseras som beroende variabler. Självskattad hälsa 
dikotomiseras här. ”Mycket b ra” och ”bra” definieras som bra hälsa och ”till
fredsställande” , ”dålig” och ”mycket dålig” definieras som dålig hälsa. 
Dikotomiseringen gjordes av flera skäl. För det första är det osäkert om den 
femgradiga skalan verkligen är kontinuerlig eller om de olika värdena istället 
representerar två olika kvalitéer (Blaxter, 1990; Smith m fl, 1994). Att dikot- 
omisera och sedan analysera genom logistiska regressioner ger också en möj
lighet att intuitivt lättare förstå resultaten (Björner m fl, 1996).

Hög alkoholkonsumtion dikotomiserades efter huruvida den rapporte
rade konsumtionen per vecka föll under 0.5 1 eller inte (0.5 1 40% -alkohol 
motsvarar ungefär 160 g ren alkohol) (För en diskussion se Carlson och 
Vågerö, 1998).

Även rökning dikotomiserades. Alla som uppgav att de rökte dagligen 
betraktas som rökare, oavsett kvantitet, och övriga betraktas som icke-rökare.

De tre beroende variablernas fördelning efter kön och ålder presenteras 
i resultatdelen (tabell 2-4). I tabellerna presenteras dessutom motsvarande 
data från Taganrog 1993/94, samt vad gäller hälsa även data från Ryssland i 
stort (tabell 2).

Bakgrundsvariabler
Analysen begränsar sig till respondenter i åldrarna 19 år och uppåt. Dessa 
2191 respondenter besvarade alltid frågor kring sig själva individuellt.

Kvinnor är i majoritet i det analyserade urvalet (59%) och männen i 
minoritet (41%). I Ryssland i stort, i åldrarna 20 år och uppåt, är förhållan
det 55%  kvinnor och 45% män (GOSKOMSTAT, 1998).

64% var gifta eller levde i samboförhållande och 36% var skilda, 
änkor/änklingar eller ensamstående. Bland de ”ej gifta” var det dock endast 
20% som faktiskt levde ensamma.

Oberoende variabler
Utbildning delas in i fem grupper; universitet/högskola, teknisk fackskola, all
män gymnasieutbildning, teknisk yrkesskola, ofullständig grundskola. Denna 
typ av indelning, eller en snarlik, har också använts av andra (Hansen, 1996;
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Shkolnikov m fl, 1998), och funnits lämplig.
Tre sociala nätverksvariabler används. Medlemskap i en frivilligorgani

sation är den första. Även om det finns information tillgänglig kring vilken typ 
av organisation man är medlem i, tas i det här fallet bara hänsyn till huruvida 
man är medlem i någon överhuvudtaget eller inte (se Berkman och Syme, 
1979; Carlson, 1998). Den andra variabeln handlar om hur ofta man umgås 
med sina grannar. Sex möjliga svar grupperades i två kategorier; de som 
umgicks dagligen med sina grannar och de som inte gjorde det (inklusive de 
utan grannar). Familjerelationen kunde beskrivas enligt fyra alternativ; ”bra, 
vänskaplig”, ”normal, fridfull” , ”spänd, nervös” , ”bråk, konflikter” . De som 
lever ensamma grupperas i en femte kategori. Givetvis är det inte möjligt att 
till fullo mäta individens sociala nätverk och kapital. Dessa tre variabler ger i 
alla fall uttryck för några olika dimensioner som kan finnas, både vad gäller 
kvantitet, grad av formalisering/institutionalisering och vad gäller kvalitet.

Den ekonomiska situationen mättes genom att tillfråga familjerna om 
man, och i så fall hur ofta, de senaste tolv månaderna hade fått förlita sig på 
hjälp utifrån för att kunna betala de löpande utgifterna. Svarsalternativen var 
följande; ”aldrig” , ” 1-2 ggr” , ”3-12 ggr”, ”mer än 12 ggr” . Ett alternativ 
hade varit att använda familjens disponibla inkomst, men med tanke på den 
stora informella ekonomin och den relativt stora betydelsen av naturahushåll
ning i den ryska familjen kan detta innebära problem (Rose och McAllister, 
1996). Därtill ställdes frågan huruvida man fått det bättre, sämre eller oför
ändrat ekonomiskt, jämfört med för tio år sedan. De som anser sig fått en för
sämring under tiden kommer att jämföras med de övriga. Eftersom de ekono
miska villkoren under barndomen kan ha betydelse för hälsa och levnadsför
hållanden senare i livet (Lundberg, 1990) inkluderas även denna aspekt.

H ur individen upplevde sin kontroll över livet mättes på en tiogradig 
skala där 1 innebar ”ingen kontroll alls” och 10 ”en hel del” . Variabeln har 
analyserats tidigare och visat sig meningsfull, även i östra Europa (Carlson,
1998)

I tabell 5 presenteras de oberoende variablernas fördelning efter kön och 
totalt. För en närmare beskrivning av frågor och svarsalternativ, se appendix. 
För att närmare analysera föreslagna bestämningsfaktorer genomfördes logis- 
tiska regressioner, vilka presenteras senare. Eftersom individer i större familjer 
också har en större urvalssannolikhet används vikter i samtliga regressioner. 
Denna vikt baseras på familjestorlek eller rättare sagt antalet röstberättigade
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personer i familjen (fs) och varje familjemedlem erhåller en vikt (vj) beräknad 
enligt följande; [vp 1/fs]. Det finns även risk för statistiskt beroende mellan 
individerna inom  en familj. I regressionsmodellerna är detta problem kontrol
lerat för med hjälp av ett ”Huber-White Sandwich Estimate”, vilket ger robus
ta standardfel och konfidensintervall (Stata, 1999). Dessa två procedurer gör 
det möjligt att generalisera resultaten baserat på urvalet till befolkningen i 
Taganrog (ibid.; Stata Corporation, personlig kommunikation den 9/11
1999). Oddskvoter och konfidensintervall (95%) presenteras i tabell 6-8 med 
kontroll för olika sociala, ekonomiska och psykologiska aspekter.

Analysstrategin går ut på att först estimera ”bruttoeffekter” av utbild
ning, sociala nätverk och ekonomiska förhållanden. Därpå beräknas effekten 
av samma faktorer med ömsesidig kontroll. Det görs i syfte att undersöka om 
de oberoende variablerna strukturerar hälsa, alkoholkonsumtion och rökning 
självständigt eller genom varandra. Slutligen förs livskontroll in för att under
söka om detta är den faktor som medierar effekten av de ovan analyserade 
variablerna.

Resultat
Förändringar av självskattad hälsa, alkoholkonsumtion och rökning 1993/94- 
1998 .

Andelen som rapporterar en dålig hälsa i Taganrog 1998, måste ses som 
mycket stor i alla åldersgrupper, både bland män (65.1%) och kvinnor 
(76.0%) (tabell 2). Samma fråga ställdes i RLMS 1993/94 och 1998. Vid en 
jämförelse mellan Taganrog och Ryssland 1993/94 framgår att talen är gan
ska lika. Utvecklingen över tid däremot, ser ut att vara sämre för männen i 
Taganrog. Mellan 1993 och 1998 ökade proportionerna av de med dålig hälsa 
i nästan alla åldersgrupper och en total ökning med 11.8% för män och 5.3% 
för kvinnor. För Ryssland i stort var ökningen måttligare, 6.7% för män och 
5.3% för kvinnor.
I tabell 3 visas andelen högkonsumenter av alkohol efter kön och ålder, 
1993/94 och 1998.

Hög alkoholkonsumtion framstår som ett mycket ”manligt” beteende.
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Tabell 2. Självskattad ”dålig” hälsa efter ålder och kön i Taganrog 1993/94 
och 1998 och i Ryssland 1993/94 och 1998

TAGANROG TAGANROG TAGANROG RYSSLAND RYSSLAND RYSSLAND
1993/94 1998 A 1993/94-1998 1993/94 1998 A 1993/94-1998

Män Ålder % % Förändringar i % % Förändringar i
procentenheter procentenheter

19-29 23.9 39.3 15.4 23.6 40.9 17.3
30-39 36.2 57.0 20.8 42.6 50.4 7.8
40-49 55.5 59.6 4.1 59.9 69.5 9.6
50-59 67.1 82.1 15.0 76.3 82.6 6.3
60-69 80.2 85.2 5.0 83.6 87.1 3.5
70- 90.8 97.7 6.9 93.5 96.5 3.0
Alla 53.3 65.1 11.8 58.0 64.7 6.7

X2= 379.7 %2= 145.4 X2= 721.6 X2= 526.8
pO.001 pO.001 pcO.OOl pO.001

(n= 1909) (n= 900) (n= 3462) (n= 3347)
Kvinnor

19-29 34.8 47.9 13.1 42.5 52.8 10.3
30-39 57.2 59.6 2.4 62.4 73.5 11.1
40-49 71.9 80.2 8.3 67.8 85.5 17.7
50-59 83.3 85.6 2.3 87.7 91.0 3.3
60-69 88.1 92.9 4.8 96.2 96.4 0.2
70- 94.5 94.7 0.2 96.9 99.2 2.3
Alla 70.7 76.0 5.3 75.9 81.2 5.3

%2= 480.6 %2= 213.7 X2= 977.7 X2= 798.7
pO.001 pO.001 pO.001 pcO.OOl

(n= 2518) (n= 1291) (n= 5038) (n= 4482)
Källor: Taganrog-undersökningama 1993/94 och 1998; Russia Longitudinal Monitoring Survey 1993/94 och 1998

Tabell 3. Hög alkoholkonsumtion efter ålder och kön i Taganrog 1993/94

TAGANROG TAGANROG TAGANROG
1993/94 1998 A 1993/94-1998

Män Ålder % % Förändringar i
procentenheter

19-29 22.6 6.9 -15.7
30-39 34.2 15.6 -18.6
40-49 42.0 21.1 -20.9
50-59 29.1 18.9 -10.2
60-69 25.4 10.5 -14.9
70- 12.6 7.3 -5.3
Alla 29.2 13.8 -15.4

X2= 61.2 X2= 23.1
pO.001 p<0.001

(n= 1821) (n= 870)
Kvinnor

19-29 3.2 1.3 -1.9
30-39 4.8 2.0 -2.8
40-49 2.5 1.1 -1.4
50-59 1.8 0.5 -1.3
60-69 1.7 0.0 -1.7
70- 0.3 0.0 -0.3
Alla 2.5 0.9 -1.6

X2= 20.0 X2=7.4
pO.001 n.s.

(n= 2401) (n= 1254)
Källa: Taganrog-undersökningama 1993/94 och 1998
Kursiverade siffror innebär n<5
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Bland männen i Taganrog rapporterade, 1993/94, 29.2%  en hög alkoholkon
sumtion ( d v s  mer än 0.5 l/vecka) och 13.8% 1998. Bland kvinnorna var 
andelarna väsentligt mindre, 2.5%  1993-93 och 0.9% 1998. För kvinnor 
respektive män var andelarna som störst i åldrarna 30-39 respektive 40-49 år. 
Både bland män och kvinnor och i alla åldersgrupper har andelarna minskat 
avsevärt över tid.

I tabell 4 visas andelarna dagliga rökare bland män och kvinnor i 
Taganrog, 1993/94 och 1998.

Också rökning är vanligast bland män. M er än hälften av alla män (53-

Tabell 4. Rökning efter ålder och kön i Taganrog 1993/94 och 1998

TA G A N R O G T A G A N R O G T A G A N R O G
1993/94 1998 A 1993/94-1998

M än  Ålder % % Förändringar i
procentenheter

19-29 59.9 56.0 -3.9
30-39 64.5 68.2 3.7
40-49 62.1 66.8 4.7
50-59 51.2 49.2 -2.0
60-69 35.3 41.5 6.2
70- 22.4 25.0 2.6
All 53.2 54.3 1.1

*2=134.7 X2= 63.5
pO.001 pO.001

(n= 1905) 0̂

0
0II

K v in n o r

19-29 13.7 21.8 8.1
30-39 9.8 19.6 9.8
40-49 10.2 9.2 -1.0
50-59 4.3 4.2 -0.1
60-69 1.7 2.8 1.1
70- 1.7 2.0 0.3
All 7.1 10.2 3.1

*2= 73.6 *2= 86.1
pO.001) pO.001
(n= 2451) (n= 1260)

Källa: Taganrog-undersökningama 1993/94 och 1998 
Kursiverade siffror innebär n<5
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54%) uppger sig vara daglig rökare, men endast 7-10% av kvinnorna. En liten 
allmän ökning mellan 1993/94 och 1998 är synlig både bland män och kvin
nor. Värt att notera är den något större ökningen bland yngre kvinnor (8-9%).

Sammantaget visar sig förändringarna i självskattad hälsa snarast gå i 
m otsatt riktning från det som skulle kunna förväntas när man beaktar att 
alkoholkonsumtionen ser ut att ha minskat och rökningen endast ändrats 
måttligt. Det finns heller inget signifikant samband (testat med logistiska 
regressioner och chi-2 test) mellan individernas alkohol- respektive rökvanor 
och deras självskattade hälsa.

Utbildning, sociala nätverk, ekonomi och livskontroll i Taganrog 1998 
De oberoende variablernas fördelning presenteras i tabell 5 efter kön och 
totalt.

Ungefär 40% av respondenterna uppger sig vara medlemmar i någon 
form av frivilligorganisation. M än ser ut att vara organiserade i något större 
utsträckning än kvinnor.

Bilden ser annorlunda ut när man tittar på människors umgänge med 
grannarna. I detta fall verkar kvinnor vara de som umgås oftare med sina 
intillboende, 59.6% jämfört med 50.7% av männen. Vad gäller familjerela
tioner ser majoriteten (57.6%) ut att ha en vänskaplig relation till sin familj. 
Inga tydliga skillnader mellan män och kvinnor syns heller, med undantag för 
att en större andel kvinnor bor ensamma.

Ca 40% av männen och kvinnorna uppgav att de hade haft ekonomiska 
svårigheter under uppväxten. Ekonomiska svårigheter de senaste 12 m åna
derna har över 70% av de tillfrågade haft åtminstone vid ett tillfälle. Ca hälf
ten uppger sig ha haft svårigheter vid minst tre tillfällen. Erfarenheterna ser 
rätt lika ut för män och för kvinnor. Den totala andelen personer som rap
porterar ett försämrat materiellt välstånd de senaste tio åren måste betraktas 
som extremt stor (82.1%).

Den upplevda kontrollen över livet skiljer sig något åt mellan män och 
kvinnor. M än ser ut att uppleva en något större kontroll än kvinnor.

Nedan analyseras självskattad hälsa, hög alkoholkonsumtion och rök
vanor i relation till de introducerade oberoende variablerna. I samtliga regres
sioner är kön, ålder och civilstånd kontrollerat för, men dessa resultat redovi
sas inte. I modell 1 analyseras utbildning, sociala nätverk (föreningsmedlem
skap, umgänge med grannar och familjerelation) samt de ekonomiska förhål-
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Tabell 5. Fördelning av oberoende variabler, efter kön, bland respondenter i 
åldrarna över 18 år, i Taganrog 1998

V ariabel M än K vin n or T otalt
Utbildning

Universitet/ högskola 29.05 26.33 27.42
Teknisk fackskola 26.86 32.33 30.14
Allmänt gymnasium 19.92 18.78 19.24
Teknisk yrkesskola 10.67 4.72 7.10
Ofullständig grundskola 
X2= 34.95 pO.OOl

13.50 17.84 16.10

Sociala nätverk Föreningsm edlem m ar (%)
X2= 13.71 pO.OOl

44.22 35.85 39.20

Dagligt umgänge med grannar 
(% )
X2= 14.79 pO.OOl 

Relation i familjen

50.77 59.61 56.07

Bra, vänskaplig 58.23 57.20 57.61
Normal, fridfull 28.02 23.58 25.36
Spänd, nervös 7.58 7.20 7.36
Bråk, konflikter 2.31 2.66 2.52

Ekonomi

Ensamhushåll
X2= 23.70 pO.OOl

Ekonom iska svårigheter under

3.86 9.35 7.15

uppväxten (%)
X2= 0.17 p>0.05

Ekonomiska svårigheter de 
senaste 12 månaderna (%).

40.00 41.00 40.57

Aldrig 28.28 27.53 27.83
1-2ggr 23.26 21.27 22.07
3-12ggr 34.58 35.85 35.34
Mer än 12ggr
X2= 1.83 p>0.05

Försämrat materiellt välstånd de

13.88 15.35 14.76

tio senaste åren (%)
X2= 1.23 p>0.05

81.23 83.19 82.41

Kontroll Kontroll över livet (medelvärde) 
t= 2.92 pO .O l

5.72 5.42 5.54

landena (ekonomiska svårigheter under uppväxten, ekonomiska svårigheter 
de senaste tolv månaderna, förändringar i materiellt välstånd under tio år) 
separat, i modell 2 inkluderas samtliga variabler. Samma sak görs i modell 3 
men med ytterligare en variabel, livskontroll.
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Tabell 6. Självskattad ”dålig” hälsa bland män och kvinnor i åldrarna över
18 år, i Taganrog 1998. Referensgrupp anges meda

V ariabel Modell 1
Oddskvot k.i. 95%

Modell 2
Oddskvot k.i. 95%

Modell 3
Oddskvot k.i. 95%

U tbildn in g
Universitet/ högskola3 
Teknisk fackskola 
Allmänt gymnasium 
Teknisk yrkesskola 
Ofullständig grundskola 
(p-värde)

1.00
1.23
1.11
1.43
1.73
(0.229)

0.90-1.68
0.78-1.57
0.86-2.38
1.03-2.91

1.00
1.02
0.84
1.02
1.21
(0.665)

0.74-1.40
0.58-1.22
0.60-1.76
0.71-2.07

1.00
1.02
0.80
0.98
1.19
(0.561)

0.74-1.40
0.55-1.16
0.57-1.68
0.69-2.03

Föreningsm edlem skap
Neja
Ja
(p-värde)

1.00
0.75
(0.037)

0.57-0.98
1.00
0.70
(0.014)

0.52-0.93
1.00
0.72
(0.024)

0.54-0.96

Umgänge med grannar
Högst en gång i veckan3 
Nästan dagligen 
(p-värde)

1.00
1.19
(0.225)

0.90-1.58
1.00
1.09
(0.541)

0.82-1.46
1.00
1.12
(0.442)

0.84-1.51

Fam iljerelation
Bra, vänskaplig3 
Normal, fridfull 
Spänd, nervös 
Bråk, konflikter 
Ensamhushåll 
(p-värde)

1.00
1.24
1.35
2.55
0.64
(0.093)

0.89-1.72
0.82-2.21
0.76-8.56
0.37-1.12

1.00
1.16
1.25
1.80
0.71
(0.419)

0.83-1.62
0.76-2.06
0.55-5.90
0.39-1.29

1.00
1.12
1.16
1.66
0.70
(0.567)

0.80-1.56
0.70-1.91
0.49-5.67
0.38-1.29

Ekonom iska svårigheter undi 
uppväxten
Nej3
Ja
(p-värde)

r

1.00
2.48
(0.001)

1.43-4.30
1.00
2.46
(0.001)

1.42-4.24
1.00
2.37
(0.002)

1.36-4.11

Ekonom iska svårigheter
Aldrig3 
l-2ggr 
3-12ggr 
Mer än 12ggr 
(p-värde)

1.00
0.94
1.98
2.32
(0.000)

0.63-1.41
1.36-2.88
1.34-3.99

1.00
0.95
1.98
2.24
(0.000)

0.63-1.42
1.36-2.90
1.27-3.94

1.00
0.94
1.86
2.03
(0.000)

0.63-1.41
1.27-2.74
1.15-3.57

Förändringar i materiellt 
välstånd under tio år
F örbättrad/oförändrad3
Försämrad
(p-värde)

1.00
1.85
(0.001)

1.31-2.63
1.00
1.86
(0.001)

1.31-2.65
1.00
1.77
(0.002)

1.24-2.52

Interaktion: Ålder x 
Ekonomiska svårigheter under 
uppväxten (0.000) (0.000) (0.000)

Kontroll över livet
(p-värde)

(n= 1888) (n= 1888)

0.90
(0.002)

(n= 1888)

0.85-0.97
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Bestämningsfaktorer för självskattad hälsa
I tabell 6 (modell 1-3) finner vi att utbildning inte är signifikant relaterat till 
rapporterad ohälsa. Gruppen med ofullständig grundskola avviker dock sig
nifikant från de med universitets- eller högskoleutbildning och har en 1.7 ggr 
större risk att rapportera ohälsa. Av de sociala nätverksvariablerna hade för
eningsmedlemskap en signifikant effekt på den självrapporterade hälsan. 
Föreningsmedlemmar rapporterar i mindre utsträckning ohälsa än icke med
lemmar. Detta gäller också med kontroll för utbildning och ekonomiska fak
torer (modell 2) och med hänsyn till livskontroll (modell 3). Varken umgänge 
med grannar eller familjerelationen hade någon signifikant effekt. Mest påtag
ligt i tabell 6 är den stora betydelsen av de rent ekonomiska omständigheter
na för den självskattade hälsan. Såväl ekonomiska svårigheter under uppväx
ten, som de under de senaste tolv månaderna som förändringarna över en 
tioårsperiod har en stor betydelse. Knappa resurser under uppväxten ser ut att 
påverka hälsan negativt, där de som uppger svårigheter har en ca 2.5 ggr stör
re risk för dålig hälsa än andra. Detta gäller även i modell 2 och 3 där hänsyn 
till andra faktorer är tagna. Också de som rapporterade ekonomiska problem, 
vid tre tillfällen eller fler, de senaste tolv månaderna rapporterar en dålig hälsa 
i större utsträckning. Denna skillnad minskade endast något vid kontroller för 
utbildning, sociala nätverk och livskontroll (se modell 2 och 3). De som anser 
sig ha det sämre ställt idag jämfört med för tio år sedan rapporterar också de 
ohälsa i större utsträckning (1.9 ggr) (modell 1). Även denna effekt kvarstår i 
modellerna 2 och 3. I modell 3 inkluderas kontroll över livet som visar sig ha 
en signifikant effekt. En högre känsla av kontroll medför en lägre sannolikhet 
för dålig hälsa. Införande av livskontroll i modell 3 ändrar knappast estima- 
ten för de övriga oberoende variablerna (utbildning, sociala nätverk, ekono
miska förhållanden). Därmed går det inte att dra slutsatsen att livskontroll 
medierar effekten av dessa.

Bestämningsfaktorer för alkoholkonsumtion
En hög alkoholkonsumtion är inte alls relaterad till föreningsmedlemskap; 
tydligen heller inte till grannumgänge. Två utbildningsgrupper (allmänt gym
nasium och teknisk yrkesskola) rapporterar en signifikant större risk för en 
hög alkoholkonsumtion än de högst utbildade, 1.9 ggr resp. 2.6 ggr. Övriga 
grupper visade inga signifikanta skillnader. Det som ser ut att vara mycket vik
tigt i detta sammanhang är familjerelationen, där individer som upplever spän
ningar, bråk och konflikter i familjen också har en större förekomst av hög
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Tabell 7. Hög alkoholkonsumtion bland män och kvinnor i åldrarna över 18
år, i Taganrog 1998. Referensgrupp anges meda

Variabel Modell 1
Oddskvot k.i. 95%

Modell 2
Oddskvot k.i. 95%

Modell 3
Oddskvot k.i. 95%

U tbildning
Universitet/ högskola3 
Teknisk fackskola 
Allmänt gymnasium 
Teknisk yrkesskola 
Ofullständig grundskola 
(p-värde)

1.00
1.65
1.93
2.60
0.94
(0.085)

0.87-3.14
1.05-3.53
1.23-5.50
0.39-2.28

1.00
1.49
1.46
2.41
0.51
(0.061)

0.72-3.06
0.77-2.78
1.07-5.42
0.19-1.39

1.00
1.45
1.28
2.29
0.49
(0.080)

0.70-3.01
0.68-2.43
1.02-5.12
0.18-1.37

Föreningsm edlem skap
Nej3
Ja
(p-värde)

1.00
0.97
(0.894)

0.60-1.57
1.00
0.97
(0.898)

0.60-1.58
1.00
1.06
(0.829)

0.64-1.75

Umgänge med grannar
Högst en gång i veckan3 
Nästan dagligen 
(p-värde)

1.00
1.40
(0.174)

0.86-2.28
1.00
1.43
(0.159)

0.87-2.35
1.00
1.45
(0.144)

0.88-2.40

Fam iljerelation
Bra, vänskaplig3 
Normal, fridfull 
Spänd, nervös 
Bråk, konflikter 
Ensamhushåll 
(p-värde)

1.00
2.32
9.25
21.35
4.22
(0.000)

1.32-4.08
4.30-19.91
8.59-53.07
1.25-14.28

1.00
2.40
12.01
22.68
4.65
(0.000)

1.33-4.33
5.39-26.75
9.42-54.59
1.32-16.39

1.00
2.31
10.91
20.60
4.44
(0.000)

1.28-4.15
4.60-25.87
8.76-48.42
1.24-15.89

Ekonomiska svårigheter und< 
uppväxten
Nej3
Ja
(p-värde)

;r

1.00
2.17
(0.253)

0.57-8.24
1.00
1.54
(0.566) 0.35-6.69

1.00
1.42
(0.634)

0.33-6.05

Ekonomiska svårigheter
Aldrig3 
l-2ggr 
3-12ggr 
Mer än 12ggr 
(p-värde)

1.00
2.75
2.64
1.94
(0.021)

1.37-5.52
1.33-5.22
0.90-4.19

1.00
3.07
2.49
1.37
(0.011)

1.42-6.61
1.16-5.31
0.59-3.19

1.00
3.10
2.23
1.16
(0.006)

1.44-6.70
1.01-4.89
0.49-2.77

Förändringar i materiellt 
välstånd under tio år
Förbättrad/oförändrad3
Försämrad
(p-värde)

1.00
1.51
(0.243)

0.76-3.02
1.00
1.45
(0.315)

0.70-3.02
1.00
1.38
(0.400)

0.66-2.90

Interaktion: Ålder x 
Ekonomiska svårigheter under 
uppväxten (0.000) (0.000) (0.000)

Kontroll över livet
(p-värde)

(n= 1888) (n= 1888)

0.85
(0.022)

(n= 1888)

0.73-0.98
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alkoholkonsumtion. I samtliga modeller och oavsett kontroll för andra fakto
rer (modell 2-3) ser vi en dramatiskt större förekomst (över 20 ggr) i familjer 
med konflikter. Men det är inte bara bland de 3% som rapporterar bråk och 
konflikter vi ser en väsentligt större andel högkonsumtion. Det handlar om en 
kontinuerlig ökning av alkoholproblemen med en försämrad familj eatmosfär. 
H är är det dock svårt att fastställa vad som är orsak och vad som är verkan. 
En hög alkoholkonsumtion kan naturligtvis påverka relationen till familjen. 
Även ensamhushåll har en större andel högkonsumenter.

Vad gäller individens ekonomiska förutsättningar var det endast svårig
heter under de senaste 12 månaderna som var av betydelse. Kortsiktiga och 
frekventa svårigheter ser ut att öka risken för ett tungt drickande. Kanske sär
skilt intressant är att eventuella långsiktiga (under en tioårsperiod) försäm
ringar i det materiella välståndet inte såg ut att vara relaterade till en hög alko
holkonsumtion. Generellt skiljer sig heller inte individer med svårigheter 
under uppväxten signifikant från andra. Individens upplevelse av kontroll 
över sitt liv vara nära relaterat till alkoholvanorna. Bland människor med en 
större känsla av kontroll var också högkonsumtion ovanligare. Livskontroll 
verkar dock inte mediera vare sig effekten av familjesituation eller av ekono
miska svårigheter under den senaste tolvmånadersperioden.

Bestämningsfaktorer för rökning
Det finns signifikanta skillnader i rökvanor mellan olika utbildningsgrupper. 
De lägre utbildade grupperna ser ut att ha en större andel rökare än de hög- 
utbildade. Bland de med teknisk yrkesskola eller ofullbordad grundskola är 
dagligt rökande minst 2.5 gånger så vanligt som hos de högst utbildade 
(modell 1). Dessa skillnader kvarstår i allt väsentligt när sociala nätverk, eko
nomiska förhållanden (modell 2) samt personlig kontroll (modell 3) tas hän
syn till. Föreningsmedlemmar röker inte i samma utsträckning som de som 
inte är föreningsaktiva (modell 1). Detta mönster ser inte ut att bero på skill
nader i utbildning, ekonomi eller kontroll, eftersom effekten kvarstår vid kon
troll för dessa faktorer (modell 2-3). Möjligen något överraskande rökte m än
niskor med dagligt umgänge med sina grannar i större utsträckning än andra 
(modell 1). Den signifikanta effekten försvann dock i modell 2 och kan därför 
åtminstone delvis förklaras med utbildningsskillnader eller skillnader i ekono
mi. Precis som alkoholkonsumtion så var människors rökvanor nära relatera
de till familjerelationen. Rökning var avsevärt mer förekommande i familjer
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Tabell 8. Dagligt rökande bland män och kvinnor i åldrarna över 18 år, i
Taganrog 1998. Referensgrupp anges meda

V ariabel Modell 1
Oddskvot k.i. 95%

M odell 2
Oddskvot k.i. 95%

Modell 3
Oddskvot k.i. 95%

U tb ild n in g
Universitet/ högskola3 
Teknisk fackskola 
Allmänt gymnasium 
Teknisk yrkesskola 
Ofullständig grundskola 
(p-värde)

1.00
1.87
1.95
2.77
2.47
(0.000)

1.29-2.73
1.33-2.85
1.61-4.79
1.53-3.99

1.00
1.67
1.65
2.56
2.05
(0.005)

1.13-2.46
1.10-2.48
1.46-4.49
1.24-3.40

1.00
1.66
1.61
2.50
2.02
(0.008)

1.12-2.45
1.06-2.44
1.42-4.42
1.21-3.35

Fören in gsm edlem skap
Nej3
Ja
(p-värde)

1.00
0.68
(0.008)

0.51-0.91
1.00
0.70
(0.017)

0.52-0.94
1.00
0.71
(0.025)

0.53-0.96

Um gänge med grannar
Högst en gång i veckan3 
Nästan dagligen 
(p-värde)

1.00
1.39
(0.027)

1.04-1.86
1.00
1.28
(0.109)

0.95-1.72
1.00
1.29
(0.097)

0.96-1.73

F am iljerelation
Bra, vänskaplig3 
Normal, fridfull 
Spänd, nervös 
Bråk, konflikter 
Ensamhushåll 
(p-värde)

1.00
1.39
1.66
4.70
2.28
(0.001)

1.01-1.91
0.96-2.87
2.07-10.70
1.11-4.70

1.00
1.26
1.52
3.88
2.54
(0.002)

0.91-1.75
0.90-2.58
1.79-8.40
1.24-5.22

1.00
1.24
1.48
3.75
2.51
(0.003)

0.90-1.72
0.87-2.52
1.71-8.20
1.21-5.20

Ekonom iska svårigheter und« 
up pväxten
Nej3
Ja
(p-värde)

;r

1.00
2.57
(0.01)

1.25-5.29
1.00
2.20
(0.041)

1.03-4.67
1.00
2.15
(0.049)

1.00-4.59

E konom iska svårigheter
Aldrig3 
l-2ggr 
3-12ggr 
Mer än 12ggr 
(p-värde)

1.00
1.51
1.73
2.57
(0.002)

1.03-2.21
1.17-2.55
1.54-4.31

1.00
1.58
1.65
2.27
(0.011)

1.06-2.35
1.11-2.46
1.36-3.80

1.00
1.56
1.59
2.18
(0.020)

1.04-2.34
1.06-2.39
1.30-3.65

Förändringar i m ateriellt 
välstånd under tio år
Förbättrad/oförändrad3
Försämrad
(p-värde)

1.00
1.06
(0.764)

0.73-1.54
1.00
1.02
(0.924)

0.66-1.49
1.00
1.00
(0.978)

0.68-1.45

Interaktion: Ålder x 
Ekonomiska svårigheter under 
uppväxten (0.004) (0.007) (0.008)

Kontroll över livet
(p-värde)

(n= 1888) (n= 1888)

0.96
(0.169)

(n= 1888)

0.89-1.02
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med mer problematiska relationer (modell 1). I modell 2, med kontroll för 
alternativa förklaringar (utbildning och ekonomi), minskade effekten något 
men skillnaderna var fortfarande signifikanta. Ekonomiska svårigheter under 
uppväxten ser ut att öka risken tvåfaldigt att bli daglig rökare i vuxen ålder. 
Ekonomiska svårigheter de senaste 12 månaderna kunde kopplas till rökning 
(modell 1), där de med mer frekventa problem också såg ut att oftare vara 
dagligrökare. Denna effekt kunde inte förklaras bort i modell 2 eller modell 3. 
Försämringar under en tioårs period såg däremot inte ut att ha någon som 
helst betydelse. Kontroll över livet (modell 3) hade inte någon signifikant 
effekt på rökning, i motsats till vad som gällde för självskattad hälsa och alko
holkonsumtion. Förekomst av dagligt rökande struktureras således framför
allt av utbildning och sociala nätverksvariabler, men även av kortsiktiga eko
nomiska svårigheter och av ekonomiska svårigheter under uppväxten.

Både vad det gäller den självskattade hälsan (tabell 6) och de studerade 
riskbeteendena (tabell 7 och 8), fanns en signifikant interaktionseffekt mellan 
ålder och ekonom iska svårigheter under uppväxten (alla modeller). 
Ekonomiska svårigheter ser ut att vara mer betydelsefullt för både ohälsa och 
för alkohol- respektive tobaksbruk bland de allra äldsta grupperna, d v s de i 
åldrarna 60 år och uppåt. En rimlig tolkning av detta är att de äldsta har 
genomgått mer allvarliga ekonomiska svårigheter under uppväxten än yngre 
generationer.

Sammanfattning och diskussion
Även när man närmare studerar självskattad hälsa i Taganrog och i Ryssland 
är folkhälsokrisen tydligt synlig, både bland män och kvinnor. Andelen perso
ner som rapporterar en dålig hälsa är mycket hög jämfört med data från 
Västeuropa och från Sverige (Carlson, 1998; Undén och Elofsson, 1998). 
Utvecklingen i Taganrog och i Ryssland mellan 1993/94 och 1998 ser också 
ut att gå i en negativ riktning.

En stor andel av männen i Taganrog uppger hög alkoholkonsumtion, 
men mellan 1993/94 och 1998 har andelen halverats. Även bland kvinnor 
syns en minskning, men proportionerna är redan från början mycket små. En 
stor konsumtion av alkohol ser ut att vara ett problem främst bland män i 
Taganrog.

Över hälften av alla män i Taganrog uppger sig röka dagligen. Däremot 
verkar det inte som om andelen manliga rökare har ökat särskilt mycket mel
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lan 1993 och 1998. Den kvinnliga andelen rökare har heller inte ökat radikalt 
om man bortser från de yngre grupperna 19-29 och 30-39 år. En ökning bland 
yngre kvinnor fann också McKee m fl (1998) och måste ses som ett potenti
ellt kommande hälsoproblem.

Varken rökning eller en hög alkoholkonsumtion är relaterad till sj älv- 
skattad hälsa i denna studie. De utvecklas också olika över tiden. Självskattad 
hälsa och riskbeteenden representerar tydligen olika dimensioner av folkhälsan.

Utbildning ser ut att endast ha en måttlig betydelse för människors hälsa 
och alkoholkonsumtion, medan rökning var mer än dubbelt så vanligt före
kommande i de lägre utbildade grupperna.

Föreningsmedlemskap var relaterat till självskattad hälsa och till rök
ning, men inte till en hög alkoholkonsumtion. Tidigare forskning kring socia
la nätverk och alkoholkonsumtion har visat att socialt integrerade individer i 
”våta” kulturer också dricker mer, medan det i ”to rra” kulturer råder det 
omvända sambandet, d v s  socialt integrerade individer dricker i mindre 
utsträckning (Skog, 1991). H är finner vi att i en våt kultur uteblir de positiva 
effekterna av föreningsmedlemskap och grannumgänge. Bråk och konflikter i 
familjen, liksom spända förhållanden överhuvudtaget, är nära sammankopp
lade med en hög konsumtion av alkohol. Familjens stora betydelse för alkol- 
holvanorna framkom också i Taganrog-studien 1993/94 (Carlson och Vågerö, 
1998). Kausaliteten är naturligtvis svår att avgöra här. En hög konsumtion 
kan sannolikt leda till familjeproblem och omvänt. Konsumtionen är sanno
likt underskattad och kanske särskilt i ”problemfamiljer” (Kühlhorn och 
Leifman, 1993), men det behöver ej påverka sambandet mellan dessa två 
aspekter. Även när det gäller rökning verkar familjens relation inbördes spela 
liknande roll. Självskattad hälsa, i kontrast, var ej signifikant relaterad till 
familjerelationen.

Gemensamt både för hälsa och beteende är den nära kopplingen till den 
rådande ekonomiska situationen 1997-1998. Upprepade ekonomiska svårig
heter de senaste 12 månaderna, där man har fått förlita sig på ekonomisk 
hjälp från andra, är inte bara en direkt hälsorisk utan ser även ut att påverka 
människors riskbeteenden, både tobaksrökning och alkoholbruk, i en oför
delaktig riktning. Detta är den enda av de undersökta faktorerna som är direkt 
relaterad till alla tre utfallen. Eftersom vi kan anta att mer kortsiktiga ekono
miska svårigheter blivit vanligare under transitionen är denna faktor en möj
lig väg som förbinder transitionen med den samtidiga hälsokrisen.
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Det kanske mest intressanta fyndet är därför att ekonomiska försäm
ringar under hela transitionsperioden 1988-1998 var kopplade till en dålig 
hälsa men inte till en frekventare högkonsumtion av alkohol eller till daglig 
rökning. Denna slutsats går emot en del tidigare undersökningar vilka har 
hävdat motsatsen (Carlson och Vågerö, 1998; Leon m fl, 1997). Ingen av 
dessa refererade studier har dock kunnat mäta både ekonomiska förändring
ar och konsumtion på individnivå. Studierna fokuserar också på en annan 
tidsperiod, d v s  den fram till 1994. Intressant att notera är minskningen av 
alkoholkonsumtionen i Taganrog under perioden 1993-1998. Trenden kan 
möjligen bestå av skillnader i bortfall, men det är inte troligt att detta är till
räckligt för att förklara hela minskningen. Det är möjligt att såväl alkohol
konsumtion som rökvanor i huvudsak är mer kulturellt betingade och relate
rade till äldre, men fortfarande existerande, strukturer.

M änniskors känsla av kontroll visade sig vara viktigt för den självskat- 
tade hälsan och för alkoholkonsumtionen. En känsla av större kontroll inne
bär en bättre upplevd hälsa och en lägre risk för hög alkoholkonsumtion. 
Kontroll var också i stor utsträckning oberoende av andra omständigheter, 
sociala eller ekonomiska, och var i liten utsträckning mediator för dessa 
omständigheter. Det är med andra ord fortfarande oklart på vilket sätt käns
lan av kontroll fördelas i det ryska samhället.

Avslutningsvis skall vi motivera den dikotomisering av självskattad hälsa 
som gjorts i denna studie. Det går att ifrågasätta det sätt på vilket den själv- 
skattade hälsan dikotomiseras. Med en annan indelning där kategorien ”till
fredsställande” hälsa slås samman med kategorien som utgör ”bra” , blir för
delningen en annan. Endast 18% av männen och 26% av kvinnorna har då en 
dålig hälsa (jämfört med 65% för män och 76% för kvinnor, enligt den här 
använda dikotomiseringen). Vid en jämförelse med 1993/94 års undersökning, 
finner man då inga förändringar överhuvudtaget i den självskattade hälsan. 
Det betyder mer konkret att människor 1998 tenderar i större utsträckning att 
bedöma sin hälsa som ”tillfredsställande” istället för ”b ra” eller ”utm ärkt” . 
Det finns ändå skäl till att stå fast vid definiera kategorien ”tillfredsställande” 
som härrörande till gruppen med ”dålig” hälsa. En liknande fråga ställdes vid 
intervjutillfället, där respondenterna fick avgöra huruvida de hade hälsopro
blem eller inte (ja eller nej). Fördelningen på denna variabel ligger mycket nära 
den variabel som analyseras här vilket innebär att 71% av männen och 81% 
av kvinnorna uttryckligen uppger hälsoproblem av något slag. Dessutom har
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flera forskare poängterat att en positiv definition av hälsobegreppet, d v s att 
hälsa inte uteslutande handlar om frånvaron av sjukdom och skröplighet 
(infirmity) utan snarare om ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande (se W HO, 1948), bättre stämmer överens med männis
kors egna uppfattningar om vad hälsa är (Blaxter, 1990; Ross och Wu, 1995). 
Det finns med andra ord flera skäl att förmoda att även de som betraktar sin 
hälsa som tillfredsställande också upplever vissa hälsoproblem.

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att förändringen i självskattad 
hälsa ser ut att vara betydligt mer dramatisk än förändringarna i rökvanor och 
går i en annan riktning än förändringarna i alkoholvanor i Taganrog 1993/94- 
1998. Resultaten från denna uppsats tyder på att specifika sociala, ekonomis
ka och psykologiska omständigheter strukturerar Taganrogbornas hälsa och 
riskbeteenden. Olika faktorer är väsentliga för de tre olika utfallen och dessa 
tre är därför kopplade till transitionen på olika sätt. Materiella omständighe
ter och förändringar samt människors känsla av kontroll visade sig vara sär
skilt betydelsefulla för självskattad hälsa. Alkoholkonsumtion och rökning är 
däremot inte lika tydligt kopplade till rent ekonomiska omständigheter och 
särskilt inte till dess eventuella förändringar. I den utsträckning dessa beteen
den styrt dödlighetsförändringarna i Ryssland (Leon m fl, 1997; McKee m fl,
1998) skall vi tydligen förvänta oss att förändringarna i självskattad hälsa och 
förändringarna i dödlighet avviker från varandra. Den självskattade hälsans 
förmodade koppling till utbildning ser inte ut att vara så tydlig. Eftersom detta 
till stor del överensstämmer med tidigare forskning (Bobak m fl, 1998), finns 
det goda anledningar till att tro att detta står som ett specifikt karaktärsdrag 
i det ryska samhället. Om Shkolnikovs förmodan, att utbildning och dödlig
het i ökad grad är kopplade till varandra i Ryssland under transitionen, är 
korrekt, har vi ytterligare ett exempel på att självskattad hälsa och dödlighet 
är två olikartade aspekter på 1990-talets ryska folkhälsokris.

Noter
Detta arbete har finansierats av Humanistisk Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (projektnr: F 
0915/96) och av Forskningsrådsnämnden (projektnr: 99459:3). Tack till Denny Vågerö, johan 
Fritzell och Pär Sparén för deras kritiska läsning och konstruktiva idéer, jag vill också tacka Natalia 
Rimachevskaya och Inna Korkhova för ett gott samarbete och för att de gjorde min tid på ISESP 
i Moskva intressant och givande.
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172  s o c io lo g isk  forskn ing 1 /2000

http://www.cpc.unc.edu/rlms


Sjävskattad  h älsa  och våd liga  b e tee n d en

Referenser
Bartley, M. (1994) ”Unemployment and ill-health: understanding the rela

tionship”, Journal o f  Epidemiology and Community Health 48:333-337.
Berkman, L.F. &  Syme, S.L. (1979) ”Social networks, host resistance, and 

mortality: a nine-year follow-up study of Alameda county residents”, 
American Journal o f  Epidemiology 109:186-204.

Björner, J.B., Sondergaard Kristensen, T., Orth-Gomér, K., Tibblin, G., 
Sullivan, M ., Westerholm, P. (1996) Self-rated health. A  useful concept in 
research, prevention and clinical medicine. Stockholm: Swedish Council for 
Planning and Coordination of Research.

Blaxter, M. (1990) Health and lifestyles. London: Routledge.
Bobak, M., Pikhart, H., Hertzman, C., Rose, R., M armot, M. (1998) ”Socio

economic factors, perceived control and self-reported health in Russia. A 
cross-sectional survey”, Social Science and Medicine 47:269-279.

Bourdieu, P. (1986) ”The forms of capital”, s 241-258 i Richardson, JG. 
Handbook o f  theory and research for the sociology o f  education. Westport, 
CT: Greenwood Press.

Carlson, P. (1998) ”Self-rated health in east and west Europe. Another 
European health divide”, Social Science and Medicine 46:1355-1366.

Carlson, P. (2000) ”Educational health differences in self-rated health during 
transition. Evidence from Taganrog 1993-1994”, Social Science and

Medicine (Under publicering)
Carlson, P. &  Vågerö, D. (1998) ”The Social pattern of heavy drinking in 

Russia during transition: Evidence from Taganrog 1993” , European 
Journal o f  Public Health 8:280-285.

Coleman, J. (1988) ”Social capital in the creation of human capital”, 
American Journal o f  Sociology 94:95-120 [supplement].

Foley, M.W. & Edwards, B. (1997) ”Editor’s introduction. Escape from poli 
tics? Social theory and the social capital debate”, American Behavioral 
Scientist 40:547-648.

Gerber, T.P. &  Hout, M. (1995) ”Educational stratification in Russia during 
the Soviet period”, American Journal o f  Sociology 101:611-660.

Gerber, T.P. &c Hout, M. (1998) ”More shock than therapy: M arket transi 
tion, employment, and income in Russia, 1991-1995”, American Journal o f  
Sociology 104:1-50.

GOSKOMSTAT. (1998)The demographic yearbook o f  Russia 1998.

s o c io lo g isk  forskn ing 1 /2 0 0 0  173



Per Carlson

Moskva.
Gustafsson, B. & Nivorozhkina, L. (1996) ”Relative poverty in two egalitari

an societies: A comparison between Taganrog, Russia during the Soviet era 
and Sweden”, Review o f  Income and Wealth 42:321-334.

Hanley, E., Yershova, N ., Anderson, R. (1995) ”Russia- Old wine in a new 
bottle? The circulation and reproduction of Russian elites, 1983-1993”, 
Theory and Society 24:639-668.

Hansen, E. (1996) Coping with it: St. Petersburg and Kaliningrad facing 
reform. Fafo report 201. Oslo: Fafo institute for applied social science.

Hemström, Ö. (1998) Male susceptibility and female emancipation. Studies 
on the gender difference in mortality. [Avhandling] Stockholm: Almqvist & 
Wiksell International.

Kauhanen, J., Kaplan, G.A., Goldberg, D.E., Salonen, J.T. (1997) ”Beer bing
ing and mortality: results from the Kuopio ischaemic heart disease risk fac
tor study, a prospective population based study”, British Medical Journal 
315:846-51.

Kennedy, B.R, Kawachi, I., Brainerd, E. (1998) ”The role of social capital in 
the Russian mortality crisis” , World Development 26:2029-2043

Korpi, W. (1989) ”Power, politics, and state autonomy in the develoment of 
social citizenship: Social rights during sickness in eighteen OECD countries 
since 1930”, American Sociological Review  54:309-28.

Kühlhorn, E. &  Leifman, H. (1993) ”Alcohol surveys with high and low cove
rage rate: a comparative analysis of survey strategies in the alcohol field” , 
Journal o f  Studies on Alcohol 54:542-554

Leon, D.A., Chenet, L., Shkolnikov, V.M., Zakharov, S., Shapiro, J.,
Rakhmanova, G., Vassin, S., McKee, M. (1997) ”Huge variation in Russian 
mortality rates 1984-94: artefact, alcohol, or w hat?” , Lancet 350:383-388.

Lundberg, O. (1990) Den ojämlika ohälsan. Om  klass- och könsskillnader i 
sjuklighet. [Avhandling] Stockholm: Institutet för social forskning, 
Stockholms universitet.

M anderbacka, K., Lundberg, O., M artikainen, P. (1999) ”Do risk factors and 
health behaviours contribute to self-ratings of health?”, Social Science and 
Medicine 48: 1713-1720.

McKee, M., Bobak, M., Rose, R., Shkolnikov, V., Chenet, L., Leon, D. (1998) 
”Patterns of smoking in Russia”, Tobacco Control 7:22-26.

Medvedev, R. (1999) Kapitalism i Ryssland? Stockholm: ETC Produktion AB.

1 7 4  so c io lo g isk  forskn ing 1 /2 0 0 0



Sjävskattad  hälsa  och våd liga  b e tee n d en

Peto, R., Lopez, A., Boreham, J., Thun, M., Heath, C. (1992) ”M ortality from 
tobacco in developed countries: indirect estimation from national vital sta
tistics”, Lancet 339:1268-78.

Rimashevskaya, N. (red) (1998) Family well-being and health. Project 
(Taganrog 3 .5’. Moskva: Institute for Socio-Economic Studies of 
Population. Russian Academy of Sciences.

Rose, R. (1995) ”Russia as an hour-glass society: A constitution without citi
zens”, East European Constitutional Review  4:34-42.

Rose, R. & McAllister, I. (1996) ”Is Money the Measure of Welfare in 
Russia?”, Review o f Income and Wealth 42:75-90.

Ross, C.E. & Wu, C. (1995) ”The links between education and health”, 
American Sociological Review  60:719-745.

Rush, D. &c Welch, K. (1996) ”The First Year of Hyperinflation in the Former 
Soviet Union: Nutritional Deprivation among Elderly Pensioners, 1992”, 
American Journal o f  Public Health 86:361-367.

Semenciw, R.M., Morrison, H.I., M ao, Y., Johansen, H., Davies, J.W., Wigle, 
D.T. (1988) ”M ajor risk factors for cardiovascular disease mortality in 
adults: results from the nutrition Canada survey cohort” , International 
Journal o f  Epidemiology 17:317-24.

Shkolnikov, V., Leon, D.A., Adamets, S., Andreev, E., Deev, A. (1998)
”Educational level and adult mortality in Russia: an analysis of routine data 
1979 to 1994”, Social Science and Medicine 47:357-369.

Silverman, B. &  Yanowitch, M. (1997) N ew  Rich, N ew  Poor, N ew  Russia. 
Winners and Losers on the Russian Road to Capitalism. New York: M.E. 
Sharpe.

Skog, O-J. (1991) ”Implications of the distribution theory for drinking and 
alcoholism”, s 576-596 i Pittman, D.J. &c Raskin White, H. (red) Society, 
culture and drinking patterns reexamined. New Brunswick, NJ: Rutgers 
Center of Alcohol Studies.

Smith, A.M.A., Shelley, J.M ., Dennerstein, L. (1994) ”Self-rated health: 
Biological continuum or social discontinuity?”, Social Science and 
Medicine, 39:77-83.

Stata Corporation (1999) Stata statistical software: release 6.0. College 
Station, TX: Stata Corporation.

Steptoe, A. (1989) ”The significance of personal control in health and disea
se”, i Steptoe A. &  Appels A. (red) Stress, personal control and health.

so c io lo g isk  forskn ing 1 /2 0 0 0  175



Per Carlson

Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
Syme, S.L. (1989) ”Control and health: a personal perspective”, s 3-18 i 

Steptoe A. &  Appels A. (red) Stress, personal control and health. 
Chichester: John Wiley & Sons Ltd.

Toole, M.J. (1996) ”Editorial: Determining the Nutritional Status of the 
Elderly in Post-Cold War Russia.” , American Journal o f  Public Health 
86:299-301.

Townsend, P. & Davidson, N. (1992) ”The Black report” , s 31-209 i 
Inequalities in health. The Black report and The health divide. London: 
Penguin.

Undén, A-L. & Elofsson, S. (1998) Självupplevd hälsa. Faktorer som påverkar 
människors egen bedömning. Stockholm: Forskningsrådsnämnden (FRN).

United Nations Children’s Fund (1997) ”Central and eastern Europe in tran
sition. Public policy and social conditions. Children at risk in central and 
eastern Europe: perils and promises”, Economies in Transition Studies. 
Regional Monitoring Report 4.

Vågerö, D. & Illsley, R. (1995) ”Explaining health inequalities: Beyond Black 
and Barker”, European Sociological Review  11:219-41.

Whelan, C.T. (1993) ”The Role of Social Support in Mediating the
Psychological Consequences of Economic Stress”, Sociology o f  Health and 
Illness 15:86-101.

Whitehead, M. (1992) ”The health divide”, s 219-437 i Inequalities in health. 
The Black report and The health divide. London: Penguin.

Wilkinson, R. (1996) Unhealthy societies. The afflictions of inequality. 
London: Routledge.

World Health Organisation (1948) Official records o f  the world health orga
nization., 2. Geneve: United nations world health organization, interim 
commission.

Åberg, M. (2000) ”Putnam’s social capital theory goes east: A case study of 
western Ukraine and L’viv”, Europe-Asia Studies 52:295-317.

Abstract
In this paper it is hypothesised that individuals’ ability to cope with the
Russian transition is socially structured and will give rise to health differences
and differences in ‘risk behaviours’. Since self-rated health and mortality
represent different dimensions of public health and since risk behaviours have
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been closely related to mortality, we wanted to examine whether (poor) self- 
rated health on the one hand and risk behaviours on the other can be attribu
ted to different causes. The Taganrog household survey was conducted in the 
form of face-to face interviews and included 1009 individuals and their fami
lies. The survey was carried out January to December 1998. To estimate health 
differences and differences in risk behaviours between groups, logistic regres
sions were performed.

In Taganrog between 1993/94 and 1998, changes in public health, (here 
self-rated health), seem to have been much more dramatic than changes in 
smoking and different in direction than changes in heavy alcohol consump
tion. Moreover, self-rated ‘poor’ health was more common among those 
whose economic situation was worse 1998 than ten years before. However, 
having a poorer economy during the period 1988-1998, does not seem to have 
affected drinking or smoking habits significantly. In general, self-rated health 
seems to be more closely related to three indicators of economic circumstan
ces. Risk behaviours are certainly im portant for the poor state of public health 
in Russia, but may be not closely connected to the economic aspects of the 
transition.

Nyckelord: Russia, transition, self-rated health, alcohol, smoking.
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APPENDIX

Intervjufrågor (Kodningar inom parentes)

Självskattad hälsa
Hur bedömer ni ert allmänna hälsotillstånd?
Utmärkt (0). Bra (0). Tillfredställande (1). Dåligt (1). Mycket dåligt (1). 

Alkoholkonsumtion
Hur m ycket sprit konsumerar du normalt?
Dricker normalt inte (0). Mindre än 0.5 liter/vecka (0). Mellan 0.5 och 1 
liter/vecka (1). Mellan 1 liter och 1.5 liter/vecka (1). Mer än 1.5 liter/vecka (1).

Rökning
Röker du?
Ja, men endast 1-2 cigaretter/dag (1). Ja, 3-10 cigaretter eller motsvarande/dag 
(1). Ja, minst 10 cigaretter eller motsvarande/dag (1). Nej, jag har slutat (0). 
Nej, har aldrig rökt (0).

Ekonomiska svårigheter
Upplevde du ekonomiska svårigheter under din uppväxt?
Nej (0). Ja (1)

Om ni ser tillbaka på de senaste 12 månaderna, har det då inträffat att ni har 
fått förlita er på hjälp utifrån för att kunna betala era löpande utgifter, t. ex. 
hyran, i tid?
Aldrig (1). l-2ggr (2). 3-12ggr (3). M er än 12ggr (4).

Om du ser tillbaka tio år, anser du att dina levnadsförhållanden under denna 
period har...
Försämrats (1). Förbättrats (0). M er eller mindre förblivit desamma (0). 

Sociala nätverk
Ar du medlem i någon av följande organisationer, föreningar eller kom m itté
er?
Fackförening. Politiskt parti (inklusive ungdoms- eller kvinnoorganisationer).
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Religiös sammanslutning. Idrottsförening. Kvinnorgrupp eller institut. 
Hälsoarbete/Röda korset e. dyl.. Ungdomsorganisation, pensionärsförening, 
föräldraförening. M usikförening, orkester, kör eller teatergrupp. 
Bostadsrättsförening, Hyresgästförening. Lokal intresseförening. 
Miljöorganisation. Övriga organsiationer, föreningar, eller kommitteer. Inga. 
(Ja= 1; Nej, ingen alls= 0)

Ungefär hur ofta umgås du med dina närmsta grannar?
Nästan dagligen (1). Varje vecka, men inte dagligen (0). Varje månad, men inte 
varje vecka (0). Några gåner per år, men inte varje månad (0). Inte årligen (0). 
H ar inga grannar (0).

Hur skulle du beskriva relationen mellan familjemedlemmarna ?
Bra, vänskaplig (1). Normal, fridfull (2). Spänd, nervös (3). Bråk, konflikter 
(4). Ensamhushåll (5).

Kontroll över livet
En del människor anser att de har total valfrihet och själv kan bestämma hur 
deras liv blir: Andra anser att vad de själva gör inte har någon egentlig inver
kan på vad som händer med dem. Hur m ycket valfrihet och självbestämman
de anser du att du har när det gäller hur ditt liv blir?
Ingen alls (l)...En hel del (10)
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Självmordsdödligheten i den 
östeuropeiska omvandlingen

AV ILKKA HENRIK MÄKINEN

För endast ett årtionde sedan var ”östblocket” fortfarande en existerande, om 
än förfallande, jätte i den europeiska politiska geografin. N u när dess tidigare 
motvilliga medlemmar ansluter sig till NATO kan det ibland vara svårt att 
komma ihåg att de har minst 40 år av gemensam historia bakom sig.

Inte heller var 1989 ett slut för allt gemensamt: nedmonteringen av soci
alismen har lett till likartade problem i många av länderna. Produktionens pri
vatisering har ledsagats av olika anpassningsproblem från ny arbetsetik till 
omställning av militär produktion. Arbetslösheten har ökat och inkomsterna 
är generellt mer ojämnt fördelade än förut. I många länder kan en ökning i 
alkoholkonsumtionen (och missbruket; Harkin, Anderson & Goos 1997) 
skönjas. Den snabba omställningen från statskontrollerade media till liberal 
mediapolitik har infört ”västliga” värderingar (inkl. extrema sådana) med en 
snabbhet som har lett till farhågor om en ”anomisk” utveckling. Samtidigt har 
själva statens integritet ifrågasatts i flera fall med både fredliga separationer 
och inbördes - och mellanstatliga - krig som följd.

M an bör kanske inte glömma att reformernas avsedda mål har varit att 
ge dessa samhällen en bättre framtid än vad socialismen kunde åstadkomma. 
Bortsett från problemen kan den nya internationella ekonomin och de med
borgerliga fri- och rättigheterna också ge en smula hopp och, i vissa fall, även 
leda till en ”rikemanskris”.

Utvecklingen har varit av stort intresse även ur folkhälsans synvinkel. 
Det mest uppmärksammade fenomenet är förmodligen den drastiska ökning-

Ilkka Henrik M äkinen är fil dr i sociologi och arbetar som forskare vid 
Södertörns Högskola. För närvarande gästforskar han vid European Centre 
on Health o f  Societies in Transition (ECOHOST) i London. Hans forskning 
rör självmord och samhälle, med speciell inriktning på Östeuropa.
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en i dödlighet (speciellt hos män) i flera av de forna sovjetrepublikerna på 
1990-talet, efter nedgångarna 1984-87 (Leon m fl 1997). Detta har naturligt 
nog lett till diskussioner om orsakerna till denna specifika utveckling, men 
också till ett förnyat intresse för det allmänna förhållandet mellan social för
ändring och folkhälsa.

Även om självmordet inte är en sjukdom har suiciddödligheten ingalun
da undantagits utvecklingen. Dess förändringar har ofta varit mycket plötsli
ga (se tabell 1) och deras storlek, så vitt vi känner till, har få föregångare under 
modern tid1. Dock har problemen, trots deras allvarliga natur i sig (Sartorius 
1995, Bille-Brahe 1998) och utvecklingens uppenbara betydelse för förståelsen 
av självmordet i allmänhet, hittills inte blivit beskrivna eller analyserade i den 
mån som man kanske kunde vänta sig.

Det mest synliga (och mest beskrivna) fallet har varit den stora ned
gången i självmordstalen i Ryssland och några andra forna sovjetrepubliker 
1984-87, (Ambrumova & Postovalova 1991, Värnik &  Wasserman 1992, 
Wasserman m fl 1997), som i vissa fall åtföljdes av även större ökningar 
(Wasserman &c Värnik 1994, Sartorius 1995, Mochovikov & Donets 1996, 
Lester 1998, Orlova 1998). På 1980-talet noterades nedgångar även i andra 
öst- och centraleuropeiska länder (Hoffmeister m fl 1990, Kolozsi 1990, 
Horazdovsky 1993), och situationen på 1990-talet har lett till vissa farhågor 
även där (Biro &  Selakovic-Bursic 1996, Gilinskij & Rumjantseva 1998, 
Jarosz 1998).

Suiciddödlighetens förändringar har mer eller mindre sammanfallit med 
de stora sociala ändringarna. Således har tendensen att förklara dem med 
enkla psykologiska orsaker denna gång inte dominerat bland analyserna. 
Även personlighetsbaserade förklaringar såsom ”det postsovjetiska syndro- 
m et” (Mochovikov & Donets 1996, Mochovikov 1998) har satts i samband 
med aktuella sociala temata.

Den oftast föreslagna orsaken till de skiftande självmordstalen har för
modligen varit alkoholkonsumtionen (Ambrumova & Postovalova 1991, 
Wasserman, Värnik &c Eklund 1994, Wasserman & Värnik 1998b), med eller 
utan en beskrivning av den roll som den antas spela i processen2. Andra hypo
teser är den politiska utvecklingen och de optimistiska eller frustrerade käns
lor som den antas ha lett till (Kolozsi 1990, Horazdovsky 1993, Sartorius 
1995, Värnik 1997b, Jarosz 1998), allmänna socioekonomiska förhållanden, 
speciellt arbetslösheten (Gailiené, Domanskiené & Keturakis 1995, Sartorius
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Tabell l. Procentuell förändring av självmordstalet (E950-959 per 100000 
invånare) mellan 1984-89 och 1989-94 i 28 tidigare östblocksländer

Land Förändring 1984-89 Förändring 1989-94

Albanien (1) - +9.5
Armenien (2) 20.0 +29.2
Azerbaidzjan -31.1 -80.6
Bosnien-Hercegovina - -
Bulgarien -3.6 +6.1
Estland -22.5 +60.4
Georgien (3) -4.2 -43.5
Jugoslavien (4) -3.4 +13.6
Kazachstan -25.5 +21.9
Kirgizistan -17.4 +6.5
Kroatien (5) -1.8 +4.1
Lettland -24.6 +58.4
Litauen -25.1 +69.0
Makedonien (6) - -18.3
Moldavien -27.0 +5.9
Polen -19.3 +26.5
Rumänien — +16.5
Ryssland -32.1 +62.0
Slovakien +10.9 -20.9
Slovenien -5.3 -8.0
Tadzj ikistan (7) -25.8 -19.6
Tjeckien -9.3 -2.2
Turkmenistan -17.4 -18.3
Ukraina -20.0 +26.4
Ungern -9.4 -15.1
Uzbekistan -15.7 -18.7
Vitryssland (8) -26.7 +40.6
Östtyskland (9) -18.4 -27.1
1) Albanien 1989-93

2) Armenien 1994: uppskattning baserad på ett standardiserat tal

3) Georgien 1994: uppskattning baserad på ett standardiserat tal

4) Serbien och Montenegro

5) Kroatien 1985-89

6) Makedonien 1991-94; uppskattningar baserade på standardiserade tal

7) Tadzjikistan 1994: uppskattning baserad på ett standardiserat tal

8) Vitryssland 1994: uppskattning baserad på ett standardiserat tal

9) Östtyskland 1990-94: nya länder och Östberlin
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1995, Biro &c Selakovic-Bursic 1996, Jarosz 1998, Orlova 1998), vårdkvalite
ten (Belau 1991, Sartorius 1995, Orlova 1997), förändringar i normer och 
värderingar (Wasserman & Värnik 1994, Orlova 1998), brutna sociala rela
tioner (Orlova 1997), och den ”anomiska” eller anomiskapande omvandling
en i sig (Jarosz 1998) i enlighet med den modell som Durkheim (1992) först 
presenterade. En mer allmän version av det sistnämnda är den (sociala) stress 
som har påståtts påverka flera typer av dödlighet (Shapiro 1995, Sjkolnikov 
m fl 1998, Leon &c Sjkolnikov 1998).

Existensen av s k ”sociala korrelat till självmord” (Sainsbury, Jenkins & 
Levey 1980) som skulle följa eller förebåda självmordstalen i alla tider har 
tidigare ifrågasatts (Mäkinen 1997a). Även den östeuropeiska situationen 
relativiseras åtminstone delvis av Dinkel och Görtler (1994, jfr Schmidtke &  
Weinacker 1994) som visar att skillnaden mellan Öst- och Västtyskland på 
1980-talet mest var ett resultat av stora skillnader hos några ålderskohorter 
(speciellt hos dem födda runt 1930). Dock förutsätts dessa ha sitt ursprung i 
de olikartade (och mer eller mindre politiskt bestämda) livserfarenheterna hos 
dessa kohorter.

Även om man skulle tro på teorin om kulturen som den bestämmande 
faktorn bakom frekvensen av suicidalt beteende och misstro idén om bestän
diga socio-strukturella korrelat till självmord kan den östeuropeiska situatio
nen, där många länder nu går igenom mer eller mindre likartade processer av 
social förändring, fresta en till att försöka identifiera några gemensamma fak
torer för självmordsdödligheten under denna period. Än så länge har analy
serna varit färre än hypoteserna -  med undantag av analyserna av alkohol
konsumtion och självmord av Wasserman, Värnik och Eklund (1994, 1998), 
vilka även de har kritiserats av Lester (1998).

Fördelningen av självmordsdödligheten visar stora och beständiga skill
nader mellan olika länder. Det har gjorts tidigare försök att klassificera de öst
europeiska länderna enligt deras olika ”självm ordstalsprofiler” , såsom 
Smidovitjs (1990) fördelning av sovjetrepublikerna i ”europeiska” och ”asia
tiska” typer. Dinkel och Görtler (1994) har noterat att den östtyska suicid- 
profilen och dess utveckling i stort påminner om den västtyska motsvarighe
ten. Det har även observerats att östslaviska länder uppvisar en tendens till en 
topp i självmordsdödlighet i medelåldern i stället för, eller vid sidan av, den 
vanligare toppen i ålderdomen (Värnik m fl 1998a).

I denna undersökning ses självmordet huvudsakligen som ett kulturellt
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fenomen (Kral 1994). Inte bara självmordstal utan även självmordens fördel
ning i befolkningen varierar stort mellan länderna. Troligen reflekterar denna 
variation handlingens olikartade kulturella innehåll. Eftersom sj älvmor dsdöd- 
ligheten själv har olika mönster i olika länder har vi inte väntat oss att de even
tuella sociala faktorerna skulle påverka den på samma sätt överallt3. I analy
sen kom detta tankesätt till uttryck i den preliminära fördelningen av länder
na i enlighet med deras självmordsprofil.

Syftet med denna undersökning är att försöka bidra till systematisering
en av hypotesbyggandet kring självmord i den östeuropeiska omvandlingen 
genom att beskriva självmordsdödlighetens utveckling i Östeuropa och stude
ra samvariationen mellan förändringarna i några av de hypotetiska orsakerna 
(alkoholkonsumtionen, ekonomin, den allmänna sociala stressen, politiska 
situationen och samhällets (des)organisation; se ovan) och dem i självmords
talen.

Data
Datainsamlingen var behäftad med svårigheter pga tidigare censur av själv
mords- och m orddata i många av länderna (Bardehle & Casper 1990, Värnik 
1997b), avsaknaden av aktuell rapportering, krig, och inte minst den förän
derliga politiska situationen som har tagit bort vissa enheter (stater) och ska
pat andra. Därför begränsades forskningsperioden till 1984-1994. Dessa år 
väntades också sammanfalla bäst med de effekter på självmordsdödligheten 
som vi ämnade utforska. Förändringarna i både oberoende och beroende vari
abler under de båda delperioderna 1984-89 och 1989-94 registrerades i alla 
27 stater som existerade på det forna europeiska östblockets territorium 1994, 
samt i de nya tyska länderna och Östberlin4. Av datatillgänglighetsskäl fick vi 
nöja oss med att använda perioden 1985-89 för ekonomisk förändring samt 
mordtal.

Huvudkällan för alla suiciddata var Världshälsoorganisationen (WHO): 
statistiska årsböcker (World Health Statistics Annual) och databasen Health 
For All. Dessa kompletterades med data från Värniks, Wassermans m fl arbe
ten (Värnik & Wasserman 1992, Wasserman, Värnik &  Eklund 1994, Värnik 
1997a, b) samt från nationella publikationer.

Oavsett tillfälliga skillnader orsakade av osäkra befolkningssiffror och 
data som inrapporterats på olika stadier verkar självmordssiffrorna tämligen 
tillförlitliga. Den allmänna tillförlitligheten av äldre so v jetdata har befunnits
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tillfredsställande av Värnik och Wasserman (Värnik 1997b, Wasserman & 
Värnik 1998a, b), med några frågetecken för de kaukasiska och centralasia
tiska republikerna.

Den huvudsakliga beroende variabeln var de ”säkra” självmordens 
(E950-959 i ICD-9, kategori 173 i 1988 års sovjetiska klassificering) antal per
100.000 invånare och år. Endast sex av 84 observationer saknades helt; i tre 
fall var året inte det exakt riktiga, och i sex fall uppskattades det ostandardi
serade talet med hjälp av ett åldersstandardiserat tal5. Självmordstalens all
männa duglighet och tillförlitlighet har diskuterats mycket sedan 1960-talet 
(O’Carroll 1989). Det största validitetsproblemet i denna studie var utan tve
kan utelämnandet av kategorin med dödsfall med osäker intention (E980-989 
i ICD-9, kategori 175 i 1988 års sovjetiska klassificering), vilken i Västeuropa 
oftast anses innehålla mest självmord (Barraclough &c Hughes 1987), pga osä
kerheten om dess verkliga natur. Antalet fall i denna kategori har stigit dra
matiskt i några länder (Kazachstan, Lettland, Ryssland, Vitryssland) under 
perioden, men än så länge har man inte funnit några tillfredsställande förkla
ringar till fenomenet. Ökningen ledsagas emellertid också av en ökning i de 
”säkra” självmorden. En likhet mellan trenderna för de två kategorierna har 
tidigare noterats för Sovjet (Wasserman &  Värnik 1998a).

De oberoende variablerna var förändringarna i alkoholkonsumtionen, 
den ekonomiska situationen, nivån av allmän patogen social stress, den poli
tiska situationen och den samhälleliga (des)organisationen. Variablerna 
insamlades och/eller konstruerades såsom följer nedan.

Förändringar i alkoholkonsumtionen
Huvudkällan här var de siffror om alkoholens konsumtion per capita som 
hade rapporterats till W HO. Dessa kontrollerades med hjälp av data om för
ändringar i konsumentutgifter på alkoholdrycker, levercirrosdödlighet (där 
det var lämpligt) och andra källor varvid den rapporterade trenden i vissa fall 
fick revideras. I fyra fall gjordes uppskattningarna utan tillgång till offentliga 
uppgifter om konsumtion. I fall där de rapporterade siffrorna motsade varan
dra (tex i Litauen och Ukraina 1989-94) fick variabelvärdet utelämnas. 
Förändringarna delades in i fem klasser från -2  (stor -  mer än 30 procent, 
grovt uppskattat -  nedgång) via 0 (jämn trend, dvs mindre än 15 procent 
ändring åt något håll) till 2 (stor ökning). I den slutliga analysen saknades data 
för 1984-89 från två länder och för 1989-94 från nio.
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Förändringar i den ekonomiska situationen
Uppskattningen av utvecklingen av östblocksekonomierna har traditionellt 
varit mycket svår pga bristen på jämförbara mätmetoder. De forna socialist
ländernas bruttonationalprodukter har visat sig vara överdrivet stora. 
Arbetslösheten, som tidigare ”inte fanns” och vars senare utbredning är svår 
att uppskatta, är kanske inte heller en tillförlitlig indikator. Uppgiften under
lättades genom att forskningsperioden delades itu varvid utvecklingen under 
den första delperioden uppskattades med hjälp av industrins bruttoproduk
tion enligt Världsbankens uppgifter (Marer m fl 1992). Uppskattningarna dif
ferentierades inom Jugoslavien och Sovjetunionen med hjälp av nationell sta
tistik över industrins utveckling. De kontrollerades även mot tillgängliga siff
ror om BNP och utvecklingen av servicesektorns produktion, pga vilka de rap
porterade trenderna kunde revideras något. Huvudmåttet för utvecklingen 
under den andra delperioden var de årliga trenderna i industriproduktionen 
1987-97 enligt Världsbankens statistik. Dessa kontrollerades mot de tillgäng
liga siffrorna på BNP-utvecklingen och arbetslösheten, samt mot andra rap
porter (tex Batalden & Batalden 1997). I de flesta fall kunde en tillförlitlig 
uppskattning nås, men ett fall för 1989-94 (Turkmenistan) måste utelämnas. 
Förändringarna i ekonomin kodades på samma sätt som de i alkoholkonsum
tionen.

Förändringen i nivån av allmän patogen social stress
Eftersom stresshypoteserna behandlar stressen såsom upphovet till flera olika 
slag av dödlighet uppskattades dess existens med hjälp av relativa ändringar i 
den förväntade medellivslängden vid födelsen. Data saknades i tre fall 
(Bosnien-Hercegovina, Jugoslavien (Serbien och Montenegro), Makedonien) 
för 1984 och i ett fall (Bosnien-Hercegovina) även för 1 9 8 9 .1 14 fall var data
året inte det ideala, i åtta fick den totala förväntade livslängden räknas fram 
ur summan av männens och kvinnornas motsvarande siffror (vilket i de flesta 
fall inte torde resultera i några större fel). Några problem med måttet är a) 
dess definitionsenliga förbindelse med självmordsdödligheten och b) dess mul- 
tifaktoriella natur (se Diskussion).

Den politiska situationen (demokratiseringen)
Uppskattningen av demokratiserande förändringar konstruerades med hänsyn 
till fyra grundläggande variabler:
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1. M ajoritetsbefolkningarnas nationella och kulturella rättigheter6’ 7;
2. Möjligheten till fria och allmänna val som skulle resultera i demokra
tiska regeringar;
3. Graden av yttrandefrihet i massmedia, samt
4. Det juridiska systemets oberoende såsom det indikerades av både for
mella (systemets struktur) och informella (kända fall av missbruk av for
mellt oberoende system) kriterier.

Varje enhet gavs ett värde mellan 0 och 4 på denna skala så att värdena för 
ändringarna kunde teoretiskt variera mellan -4  och 4.

Ändring i samhällelig (des)organisation
Det var vår avsikt att fånga in ”laglöshetens” utbredning i de östeuropeiska 
länderna. Den uppskattades med antalet mord och dråp per 100.000 personer 
och år (dvs dödsfall orsakade av mord/dråp som rapporterats till WHO) eller 
snarare sagt med dess relativa ändringar. H är tvingades vi avstå från vissa län
ders uppgifter8 och modifiera andras 9. För de flesta länderna kunde vi emel
lertid finna trovärdiga siffor: data för 1985 saknades från fyra länder, data för 
1989 från ett, och för 1994 från tre. I fem fall var dataåret inte det ideala, och 
i nio fick det ostandardiserade mordtalet uppskattas ur ett åldersstandardise- 
rat tal.

Värden som getts åt förändringarna i alkoholkonsumtionen, den ekono
miska och den politiska situationen finns tillgängliga i bilaga l 10. De många 
problemen i samband med datainsamlingen och bedömningarnas osäkra 
karaktär kan mycket väl ha påverkat resultaten. Bedömningarna av de obero
ende variablernas värden, även om de inte är perfekta, är dock ingalunda osys
tematiska. Det finns dock en möjlighet att resultaten har påverkats av svaghe
terna i datakvaliteten.

Metod
Länderna analyserades först i förhållande till de utvalda indikatorerna av 
självmordsdödlighet genom att de indelades i grupper enligt de viktigaste vari
ablerna varvid flera möjligheter utprovades. Syftet med detta var att finna 
grupper av länder med mer eller mindre likartade självmordsdödlighetsprofi- 
ler i början av studieperioden. För att konstatera huruvida dessa grupper 
bevarades under de olika utvecklingsfaserna, gjordes likadana analyser även 
för periodens mitt- och ändpunkter. Självmordsdödlighetens utveckling i grup
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perna analyserades och beskrevs sedan mer noggrannt för delperioderna 
1984-89 och 1989-94.

Samvariationsanalysen mellan de oberoende variablerna och den huvud
sakliga beroende variabeln, självmordstalet, började med enkla korrelations- 
analyser (Pearsons r och Spearmans r(s) användes enligt de inblandade varia
blernas natur) mellan variabelvärdena11 i ett sammanslaget material som 
sedan delades i perioder och ländergrupper (kluster) för att kartlägga partiel
la korrelationer. En likadan analys gjordes även för ändringarna i värdena av 
de oberoende variablerna och dem i självmordstalen. I en multivariat analys 
utvecklades bästa linjära regressionsmodeller i samma ordning. 
Samverkanseffekter mellan variablerna samt period- och klustereffekter utpro
vades där detta var lämpligt. Modellerna utvärderades efter de ingående vari
ablernas signifikansnivåer, antal fall som de kunde täcka samt den andel av 
varians som de kunde förklara.

Analysresultat
Sj älvmor dsdödlighetspr o f  iler och deras förändringar i länder grupp erna

En preliminär analys av länderna enligt värdena på de huvudsakliga 
självmordsdödlighetsvariablerna 1985, 1989 och 1993 (eller närmaste år) 
resulterade i följande länderkluster:

Länder med högre självmordstal:
1. Gruppen med högre självmordstal och ojämn könsfördelning, består 

av Estland, Kazachstan, Lettland, Litauen, Ryssland, Slovenien, Ukraina och 
Vitryssland. Denna ländergrupp karakteriserades av ett självmordstal som var 
högre än genomsnittet, en högre könskvot12 samt en lägre ålderskvot13.

2. Gruppen med högre självmordstal och jämnare könsfördelning, består 
av Kroatien, Ungern och Östtyskland. Denna grupp skilde sig från den första 
genom den förhållandevis låga könskvoten och en högre ålderskvot. 1994 
uppvisade Östtyskland emellertid starkt sjunkande självmordstal.

Länder med lägre självmordstal:
3. Gruppen med lägre självmordstal och ojämn könsfördelning, består 

av Kirgizistan, Polen, Rumänien (där data för 1984 saknades) och Slovakien. 
Dessa länder uppvisade självmordstal som var lägre än genomsnittet, högre 
könskvoter och lägre ålderskvoter. Moldavien verkar ha genomgått en verklig
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ändring i självmordsdödlighetsprofilen under perioden; självmordsnivån där 
sjönk medan könskvoten steg och ålderskvoten gick ned. Pga detta bytte lan
det klustertillhörighet från grupp 2 ovan (år 1984) till denna grupp 1994.

4. Gruppen med lägre självmordstal och ojämn åldersfördelning, består 
av Bulgarien, Jugoslavien (Serbien &  M ontenegro), M akedonien och 
Tjeckien. I dessa länder förenas ett förhållandevis lågt självmordstal med låg 
könskvot och hög ålderskvot.

5. Gruppen med lägre självmordstal och jämn fördelning där värdena för 
både självmordstalen, dess könskvot och ålderskvot var lägre än genomsnit
tet. H är ingick Albanien, Armenien, Azerbaidzjan, Georgien, Tadzjikistan, 
Turkmenistan och Uzbekistan, dvs forna sovjetrepubliker med mindre ryskt 
inflytande tillsammans med det enda huvudsakligen muslimska landet i 
Europa. Pga de mycket låga självmordstalen i gruppen kunde kvotvärdena 
variera åtskilligt. Detta gjorde klassificeringen litet svårare, men mönstren var 
tydliga och utan systematiska fel.

Albanien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien och Rumänien saknades i den 
första analysen, Bosnien-Hercegovina och Makedonien från den andra, men 
endast Bosnien-Hercegovina i den sista. För 1985 saknades gruppspecifika 
självmordsdata delvis från ytterligare ett land och fullständigt från två; för 
1989 från ett land (Serbien och Montenegro) delvis; för 1993 delvis från ytter
ligare fyra länder och fullständigt från två.

Ländergrupperna skilde sig från varandra på flera olika sätt. En allmän 
komparativ analys av 1985, 1989 och 1993 års data presenteras i tabell 2. De 
gruppvisa utvecklingarna mellan de utvalda tidpunkterna kan sammanfattas 
som följer:

1. I gruppen med högre självmordstal och ojämn könsfördelning sjönk 
självmordstalen stort 1985-89 speciellt för medelålders män. Detta åtföljdes 
av en stor ökning 1989-93, som även omfattade kvinnor och yngre personer. 
Den äldsta gruppen var den mest stabila.

2. I gruppen med högre självmordstal och jämnare könsfördelning var 
självmordstalen stabila 1985-89 och sjönk sedan allmänt något efter 1989, 
särskilt bland medelålders och äldre personer.

3. I gruppen med lägre självmordstal och ojämn könsfördelning tende
rade männens och äldre kvinnors tal att öka något under hela forskningspe
rioden. De totala talen ökade något 1989-93.
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Tabell 2. Genomsnittsvärden av vissa självmordsrelaterade variabler per län- 
dergrupp, 1985, 1989 och 1993

Variabel Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5

Totalt självmordstal 1985 28.3 29.7 13.6 16.7 5.4
Totalt självmordstal 1989 25.1 29.8 13.6 16.3 4.5
Totalt självmordstal 1993 33.4 26.1 14.1 15.6 3.6

Männens självmordstal 198S 47.3 43.9 20.3 20.9 7.7
Männens självmordstal 1985 40.3 42.8 21.5 23.2 6.3
Männens självmordstal 1993 59.0 39.1 23.5 22.0 5.2

Kvinnornas sm-tal 1985 11.5 16.6 5.1 9.0 3.2
Kvinnornas sm-tal 1989 11.5 17.6 6.0 9.5 2.8
Kvinnornas sm-tal 1993 12.9 14.0 5.3 9.4 2.0

Självmordstal 15-24 år 1985 15.9 13.1 9.2 9.2 5.1
Självmordstal 15-24 år 1989 15.6 12.2 9.4 9.1 4.6
Självmordstal 15-24 år 1993 22.5 13.5 9.4 10.6 6.2

Självmordstal 45-54 år 1985 52.9 48.1 27.3 16.7 12.1
Självmordstal 45-54 år 1989 44.7 43.8 26.4 21.7 10.2
Självmordstal 45-54 år 1993 63.5 41.0 27.8 23.3 7.1

Självmordstal 75- år 1985 44.0 76.9 16.7 80.2 11.4
Självmordstal 75- år 1989 45.7 87.9 27.2 64.5 11.0
Självmordstal 75- år 1993 46.6 71.3 23.4 59.1 8.1

Könskvot 1985 4.17 2.76 4.08 2.33 2.44
Könskvot 1989 3.65 2.40 3.72 2.44 2.48
Könskvot 1993 4.57 2.75 4.53 2.32 2.50

Ålderskvot 1985 3.46 6.02 3.13 8.72 4.35
Ålderskvot 1989 3.50 7.27 3.26 7.18 2.98
Ålderskvot 1993 3.03 5.83 3.04 5.60 2.36

Ålderskvot / män 1985 3.97 7.04 3.29 10.25 5.34
Ålderskvot / män 1989 4.43 8.90 3.54 9.30 3.81
Ålderskvot / män 1993 3.48 6.63 3.30 6.05 2.68

Ålderskvot / kvinnor 1985 5.00 7.44 3.28 7.81 # 6.71
Ålderskvot / kvinnor 1989 4.55 9.66 3.63 7.92 ' 5.05
Ålderskvot / kvinnor 1993 3.62 8.71 4.79 8.43 6.74
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4. Gruppen med lägre självmordstal och ojämn åldersfördelning uppvi
sade en kontinuerlig nedgång i de äldres självmordstal, medan de ökade för 
medelålders personer. De totala talen sjönk emellertid.

5. Gruppen med lägre självmordstal och jämn fördelning uppvisade sjun
kande tal under hela perioden i alla grupper förutom den yngsta.

Tabell 3. Korrelationer mellan nivåerna mord, förväntad livslängd, politiska 
fri- och rättigheter samt självmordstal i tidigare östblocksländer 1984-94

Korrelation med självmordstalet:

Variabel r/r(s) p(r/r(s))

Mordtal alla tidpunkter 0.43 0.0001
Mordtal 1985 0.50 0.0152
Mordtal 1989 0.22 ej sign.
Mordtal 1994 0.60 0.0016

Förväntad livslängd alla tidpunkter -0.11 ej sign.
Förväntad livslängd 1984 0.04 ej sign.
Förväntad livslängd 1989 0.16 ej sign.
Förväntad livslängd 1994 -0.24 ej sign.

Politiska fri- och rättigheter alla tidpunkter 0.23 0.0394
Politiska fri- och rättigheter 1984 0.27 ej sign.
Politiska fri- och rättigheter 1989 0.51 0.0062
Politiska fri- och rättigheter 1994 0.64 0.0003

1) Spearmans rangkorrelationskoefficient användes för korrelationerna med uppskattningen av 

politiska fri- och rättigheter.

Självmordstalens ledsagare: enkla korrelat 
S t a t i s k a  a n a l y s e r

Användbara data om nivåerna fanns bara för tre av de oberoende variabler
na: mordtalet, den förväntade livslängden och den uppskattade graden av 
politiska fri- och rättigheter. Dessa korrelerade med självmordstalen i enlighet 
med tabell 3.

Inget av korrelaten uppvisade en stabil signifikant relation med själv
mordstalen. Korrelationen mellan mord och självmord, signifikant positiv i 
det totala materialet, sjönk mellan 1984 och 1989 för att återkomma 1994. 
Den positiva korrelationen mellan graden av demokrati och självmordstalet 
verkade växa fram med tiden när demokratiseringsprocessen fortsatte och 
skillnaderna mellan länderna blev större.
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Tabell 4. Korrelationer mellan förändringar i alkoholkonsumtionen, den eko
nomiska utvecklingen, mordtalen, den förväntade livslängden, de politiska 
fri- och rättigheterna samt förändringar i självmordstalen i tidigare öst- 
blocksländer 1984-94

Korrelation med självmordstalet:

Förändring i r/r(s) p(r/r(s))
(1)

Alkoholkonsumtion, båda perioderna 0.54 0.0002
Alkoholkonsumtion 1984-89 0.43 0.0418
Alkoholkonsumtion 1989-94 0.40 (<0.10)

Ekonomisk utveckling, båda perioderna -0.39 0.0051
Ekonomisk utveckling 1984-89 -0.45 0.0293
Ekonomisk utveckling 1989-94 0.08 ej sign.

Mordtal, båda perioderna 0.23 ej sign.
Mordtal 1984-89 0.16 ej sign.
Mordtal 1989-94 0.02 ej sign.

Förväntad livslängd, båda perioderna -0.56 0.0001
Förväntad livslängd 1984-89 -0.55 0.0063
Förväntad livslängd 1989-94 -0.44 0.0216

Politiska fri- och rättigheter, båda perioder 0.41 0.0026
Politiska fri- och rättigheter 1984-89 -0.23 ej sign.
Politiska fri- och rättigheter 1989-94 0.26 ej sign.

1) Spearmans rangkorrelationskoefficient användes för korrelationerna med de uppskattade 

förändringarna i alkoholkonsumtionen, den ekonomiska utvecklingen samt de politiska fri- och 

rättigheterna.

D y n a m i s k a  a n a l y s e r

Analysen utvidgades sedan till förändringarna i variabelvärdena, varvid alla 
de fem oberoende variablerna kunde användas. Korrelationerna uträknades 
för båda delperioderna (1984-89 och 1989-94) samt för sammanslagna data.

Analysen av ändringarna bekräftade det tidigare framförda synsättet 
enligt vilket korrelaten till självmordsdödlighetens nivå och dess ändringar 
inte behöver vara identiska (Mäkinen 1997a). Inget av korrelaten kunde hel
ler uppvisa en stabil relation med dessa båda. Ökningarna i alkoholkonsum
tionen och minskningarna i den allmänna sociala stressen (förväntade livs-
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längden) verkade ha samband med samtidiga ökningar i självmordstalen.
För att kunna konstatera huruvida dessa samband återfanns i alla län- 

dergrupperna upprepades analysen också i de grupper som presenterats ovan 
(ej redovisat här). Det blev därvid klart att korrelationerna styrdes mest, om 
än inte helt, av gruppen med högre självmordstal och ojämn könsfördelning, 
i vilken ändringarna i alla fem variablerna korrelerade höggradigt signifikant 
med dem i självmordstalen.

Sammanfattningsvis verkade förändringarna i förväntad livslängd korre
lera signifikant negativt med ändringar i självmordsdödlighet med undantag 
av den grupp av länder som kännetecknades av låga självmordstal och jämn 
fördelning, och där de flesta länderna var antingen kaukasiska eller centrala
siatiska forna sovjetrepubliker. Den förväntade livslängden som sådan verka
de dock inte ha samband med basnivåerna på nationella självmordstal. 
Ekonomiska ändringar korrelerade också negativt med dem i självmordstalen 
i de flesta länderna. Denna korrelation verkade emellertid ha funnits endast 
under de sista åren av den socialistiska perioden, 1984-89. Efter den ekono
miska omvandlingen försvann sambandet.

Beträffande alkoholkonsumtionen verkar dess ändringar ha ledsagat 
dem i självmordsdödligheten endast i grupp 1 med höga självmordstal och 
ojämn könsfördelning. I denna grupp hade även demokratiseringen starkt 
samband med en ökning i självmord, liksom dess nivå korrelerade positivt 
med den av självmord i alla länder 1989 och 1993. Slutligen korrelerade 
mordnivån starkt positivt med den av självmord vid två tillfällen, men korre
lationen försvann i mellanperioden. Ändringarna i mordtalen hade även de 
signifikant samband med dem i självmord endast i den första ländergruppen.

En närmare undersökning av förhållandena mellan variablerna i den för
sta ländergruppen bekräftade att de starka sambanden inte orsakades av avvi
kare eller andra statistiska artefakter. Däremot var alla variablerna period
mässigt begränsade: 1984-89 verkade alkoholkonsumtionens utveckling, till
sammans med ekonomisk utveckling och demokratisering skilja bäst mellan 
ändringarna i självmordstal inom denna grupp. 1989-94 ersattes dessa varia
bler av utvecklingen i mord och den förväntade livslängden. Även om korre
lationerna inte kan kallas falska, är de utan tvekan begränsade.

Självmordstalens ledsagare: försök med flera variabler
Nästa steg var en simultan analys av alla oberoende variabler. Linjär regres-
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Tabell 5. Den bästa linjära regressionsmodellen för samtliga länder över båda 
perioderna (R2=0.497)

Oberoende variabel ß-estimat sf (ß) p

Intercept -7.64 3.73 0.048

Förändring i 6.31 2.57 0.019
alkoholkonsumtion

Förändring i förväntad -3.06 1.50 0.048
livslängd

Förändring i -2.08 0.80 0.013
alkoholkonsumtion *
Förändring i förväntad 
livslängd

sion användes för att finna en modell som bäst skulle kunna beskriva relatio
nerna mellan ändringarna i dessa och dem i självmordsdödligheten. Den bästa 
modellen för alla länder och båda perioder återfinns i tabell 5 (endast rele
vanta variabler visas i varje modell).

Den bästa kombinationen av oberoende variabler var den av alkohol
konsumtion, förväntad livslängd, och deras samverkan. Vid en indelning av 
materialet i de två perioderna fick vi två olika modeller, som endast hade alko
holkonsumtionen gemensamt.

Korrelationsanalyserna tydde på att relationerna mellan variablerna

varierade stort mellan ländergrupperna. Således gjordes analysen i de ovan
nämnda grupperingarna. Antalet observationer var så litet att analysen bara 
kunde göras för båda perioderna tillsammans.

Dessa analyser, som redovisas i bilaga 2 14, bekräftade den splittrade bil
den. Modellen var mycket stark i grupp 1, dock inte helt tillfredsställande då 
den inkluderade en ren periodeffekt. Inte i någon annan grupp kunde alko
holkonsum tionen användas som en signifikant oberoende variabel. 
Ekonomisk utveckling återfanns i modellerna för två ländergrupper med 
huvudsakligen centraleuropeiska länder, dock med olika tecken. Ändringarna 
i den förväntade livslängden och demokratiseringen fanns båda med som sig
nifikanta prediktorer i modellen för ländergrupp 315 . För de två sista länder-
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grupperna kunde ingen tillfredsställande modell alls kombineras av de obero
ende variablerna.

För att kontrollera för möjligheten att splittringen blivit orsakad av det 
mycket ringa antalet fall i många av grupperna återanalyserades några kom 
binationer av ländergrupper tillsammans. Härvid visade det sig att grupperna 
2, 3 och 4, som nästan helt bestod av centraleuropeiska länder, inte kunde 
kombineras eftersom det inte fanns någon gemensam modell med signifikan
ta prediktorer för dem. Grupperna 2 och 4 kunde emellertid kombineras, och 
den nya modellen var starkare än någon av dem som konstruerats för dem 
enskilt. För en kombination av dessa grupper och grupp 1 kunde en gemen
sam modell med ett R2-värde (0.926) mitt emellan dess två komponenter pro
duceras. De mest signifikanta prediktorerna här var ändringarna i den för
väntade livslängden och i mordtalet.
De enstaka oberoende variablernas korrelationer med självmordstalets 
ändringar i dessa 16 länder anges i tabell 7. Urvalet av länder ändrade inte 
korrelationerna på något grundläggande sätt (jfr med tabell 4 ovan) om man 
bortser från den nu kraftiga signifikansen i korrelationerna (både negativa och 
positiva beroende på period) mellan mordtalets ändringar och dem i själv
mordstalet.

Denna modell kunde bäst täcka det största antalet fall. Den var även 
högsignifikant under båda perioder (R2=0.916 resp. 0.944, utan mordtalets

Tabell 6. Den bästa linjära regressionsmodellen för ländergrupperna 1, 2 
och 4 båda perioderna (R2=0.926)

Oberoende variabel ß -estimat sf (ß) p

Förändring i alkoholkonsumtionen 4.41 1.71 0.0186

Förändring i den förväntade -5.06 1.10 0.0002
livslängden

Demokratisering -4.96 1.71 0.0092

Förändring i mordtalet * Period (1) 0.17 0.05 0.0015

1) En dummyvariabel med värde 0 for 1984-89 och 1 for 1989-94.
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periodeffekt16). Korrelationen (r) mellan de predicerade och observerade vär
dena (inkl. dem som predicerades utifrån en bristfällig modell) var 0.95 
(p<0.0001). Den enda anomalin var det föränderliga förtecknet hos ändring
en i mordtalet (negativt under den första perioden, positivt under den andra). 
Residualerna korrelerade inte signifikant med den beroende variabeln. 
Modellen - och de variabler den innehöll - skulle ha varit signifikant (R2= 
0.812) även om ländergrupp 3 hade lagts till. Det predicerade värdet för

Tabell 7. Korrelationer mellan förändringarna i alkoholkonsumtion, den 
ekonomiska utvecklingen, mordtalen, den förväntade livslängden, de politis
ka fri- och rättigheterna samt förändringarna i självmordstalen i ländergrup- 
perna 1, 2 och 4 1984-94

Korrelation med självmordstalet:

Förändring i r/r(s) p(r/r(s))
(1)

Alkoholkonsumtion, båda perioderna 0.72 0.0001
Alkoholkonsumtion 1984-89 0.60 0.0232
Alkoholkonsumtion 1989-94 0.31 ej sign.

Ekonomisk utveckling, båda perioderna -0.74 0.0001
Ekonomisk utveckling 1984-89 -0.55 0.0337
Ekonomisk utveckling 1989-94 -0.30 ej sign.

Mordtal, båda perioderna 0.76 0.0001
Mordtal 1984-89 -0.66 0.0105
Mordtal 1989-94 0.75 0.0020

Förväntad livslängd, båda perioderna -0.91 0.0001
Förväntad livslängd 1984-89 -0.58 0.0310
Förväntad livslängd 1989-94 -0.88 0.0001

Politiska fri- och rättigheter, båda perioder 0.49 0.0062
Politiska fri- och rättigheter 1984-89 -0.11 ej sign.
Politiska fri- och rättigheter 1989-94 - 0.01 ej sign.

1) Spearmans rangkorrelationskoefficient användes för korrelationerna med de uppskattade 

förändringarna i alkoholkonsumtionen, den ekonomiska utvecklingen samt de politiska fri- och 

rättigheterna.
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Moldavien under den senare perioden, liksom de för Polen, Rumänien och 
delvis också för Slovakien, skulle emellertid ha varit gravt felaktiga. De obser
verade och predicerade värdena finns tillgängliga i bilaga 317 .

Modellen testades också för den möjlighet att den större variationen hos 
ändringarna i förväntad livslängd och mordtalet (som hade mätts på inter
vallnivå medan andra oberoende variabler var på ordinalnivå) kunde ha orsa
kat deras framstående placeringar i modellen. Resultaten var klart negativa, 
dvs bekräftade ej denna farhåga.

Modellerna bör uppfattas som försök att kombinera de ”bästa” varia
blerna. Multikollinearitetsproblemet är dock överväldigande stort: i hela 
materialet är ändringarna i nästan alla oberoende variablerna signifikant rela
terade till varandra såsom framgår av tabell 8.

Tabell 8. Korrelationer mellan förändringarna i alkoholkonsumtion, den eko
nomiska utvecklingen, mordtalen, den förväntade livslängden, de politiska 
fri- och rättigheterna samt förändringarna i 28 östblock, båda perioderna

Korrelationer (och deras p-värden; (1)) 

med förändringarna i:

Förändringarna ii Alk Ekon Mord Liv Pol

Alkoholkonsumtion
P(r(s))

1.00 -0.49 0.20 -0.50 0.56
0.0000 0.0007 ej sign. 0.0005 0.0001

Ekonomisk utveckling 
p(r(s»

1.00 -0.48 0.58 -0.32
0.0000 0.0006 0.0001 0.0158

M ordtal 1.00 -0.57 0.32
0.0000 0.0001 0.0263p(r/r(s)))

Förväntad livslängd 
p(r/r(s»

1.00 -0.35
0.0000 0.0114

Politiska fri- och rättigheter 
P(r(s))

1.00
0.0000

1) Spearmans rangkorrelationskoefficient användes för alla korrelationer där de uppskattade 

förändringarna i alkoholkonsumtionen, den ekonomiska utvecklingen och de politiska fri- och 

rättigheterna var inblandade.
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Diskussion
Det finns, såsom ovan nämnts, vissa osäkerheter om de siffror som använts 
här. Den största av dessa rör de självmord som kanske finns dolda i kategorin 
av ”osäker intention”, vars användning har ökat mycket kraftigt i vissa län
der sedan 1989. I många av länderna här är dock hängningen, mindre sanno
lik att felklassificeras, den metod som de flesta väljer (Vojtsechovitj & Redko 
1994, Gailiené, Domanskiené &  Keturakis 1995, V ärnikl997a, Jarosz 1998).

Resultaten av denna undersökning bör ses som provisoriska i väntan på 
bättre analyser. De baseras på små mängder data där allt kanske inte är helt 
tillförlitligt, uppskattningarna ibland svåra och multikollinearitetsproblemen 
legio. De grundläggande resultaten är dock pålitliga. För att kontrollera de 
graderade uppskattningarna av ändringarna i alkoholkonsumtionen, ekono
min och den politiska situationen återanalyserades de med användning av 
färre värdeklasser. Detta påverkade emellertid inte resultaten mycket.

Samhällsomvandlingen och självmordsdödligheten
Allmänt sett kan vi inte identifiera någon generell självmordsdödlighetstrend 
för hela Östeuropa, inte heller för de forna sovjetrepublikerna. De tidigare öst- 
blocksländerna kunde delas in i fem grupper på basis av deras självmords- 
dödlighetsprofiler (självmordsdödlighetens nivå och dess kön/åldersfördel
ning). I tre av dessa tenderade självmordstalen sjunka mellan 1984 och 1994, 
i en ökade de 1989-94, och i en både sjönk (1984-89) och ökade (1989-94) de 
på ett sätt som har fått mycken uppmärksamhet och lett till senare diskussio
ner om förhållandet mellan självmord och samhällets omvandling.

Alla de undersökta länderna har emellertid gått igenom likartade 
omvandlingar under perioden. Av våra resultat framgår tydligt att snabba 
samhällsförändringar i sig nödvändigtvis inte leder till flera självmord, något 
som inte rimmar särskilt väl med Dürkheims klassiska teori (1992). En för
klaring till detta skulle kunna vara den förmedlande roll som spelas av kultu
ren (som reflekteras i de olika självmordsdödlighetsprofilerna): likartade soci
ala faktorer kan leda till olika resultat i olika sociala omgivningar. En annan 
tydlig slutsats (i samklang med Durkheim) är att det verkligen finns krafter 
som ligger utanför det individuella medvetandet och som ändå påverkar indi
videns benägenhet att begå självmord på det mest konkreta sätt. Huruvida 
dessa sedan utövar sitt inflytande genom allvarlig psykopatologi eller några 
mindre allvarliga former av mental ohälsa utgör ett intressant tema för vidare 
forskning.
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Indelningen av östeuropeiska länder
Indelningen av länderna baserades på självmordsdödlighetens form som vi 
trodde reflekterade kulturella skillnader i förhållande till död genom själv
mord. Den producerar också ett mer eller mindre tydligt kulturellt-geografiskt 
mönster. Smidovitjs hypotes om ”europeiska” och ”asiatiska” typer fick visst 
stöd eftersom de flesta av de forna sovjetrepublikerna verkligen lät sig inde
las i två huvudgrupper: en med höga självmordstal och ojämn könsfördel
ning, som omfattade alla ”europeiska” republiker (utom Moldavien) samt 
Kazachstan (med en stor rysk minoritet), och en grupp med låga självmord
stal och jämn fördelning som bestod av sex kaukasiska och centralasiatiska 
republiker.

Indelningen i profilgrupper förändrades inte väsentligt under den ibland 
stormiga undersökningsperioden. Således verkar kraften hos de mer beståen
de nationella mönstren i självmordsdödligheten (Diekstra 1993, M äkinen & 
Wasserman 1997) ha bekräftats än en gång. Det verkar också som om dessa 
i sig inte har förändrats i den allmänna samhällsförändringen.

Tolkning av modellen
Självmordsdödlighetens nivå och dess ändringar behöver inte nödvändigtvis 
förklaras av samma fenomen. Nivån kanske bestäms av de aspekter av sam
hället som bara ändras mycket långsamt (Mäkinen 1997a). A andra sidan har 
det funnits internationella trender, som de under det första världskriget 
(Chesnais 1977/78) och den stora depressionen (Sainsbury, Jenkins &  Levey 
1980), vilka har påverkat suiciddödligheten i de flesta europeiska länderna 
mycket starkt även om det kanske inte skett på ett bestående sätt. Inte heller 
i vår analys fanns det mycket konsistens mellan de statiska och dynamiska 
korrelationerna.

Inga universella bestämningsfaktorer av självmord återfanns bland de 
aktuella oberoende variablerna. Det var dock möjligt att konstruera en 
modell i vilken förändringarna i den förväntade livslängden alkoholkonsum
tionen, demokratiseringen och mordtalet (med periodeffekt) förklarade mer 
än 92 procent av variationen i självmordstalens förändringar i mer än hälften 
av länderna under båda delperioderna, och som också behöll sin styrka över 
tid. Överlag var modellens prediktiva värde överraskande stort. Detsamma 
kan sägas om dess beständighet över perioderna särskilt med tanke på de 
mycket dramatiska händelserna i ländergrupp 1. I detta hänseende klarade
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den sig mycket bättre än försöken att finna motsvarande ”sociala korrelat till 
självmord” för 18 västeuropeiska samhällen på 1960-1980-talen (Sainsbury, 
Jenkins, och Levey 1980; M äkinen 1997a).

Det verkar som om skillnaderna i självmordstalens utveckling kunde 
relateras till de ovannämnda variablerna i en flervariabelanalys. Frågan varför 
dessa variabler inte verkar kunna predicera talen alls lika väl i alla länder utgör 
ett intressant forskningstema för framtiden. Kulturella skillnader kan säkerli
gen betyda att de faktorer som påverkar självmordstalens ändringar också 
varierar (såsom individuella motiv gör (Bhatia m fl 1987)), men denna hypo
tes skulle kanske inte utvidgas okritiskt till den geografiskt och kulturellt när
stående grupp 3 (Moldavien 1989-94, Polen, Rumänien, Slovakien) även om 
den kanske utgör en riktig tolkning av frånvaron av goda modeller för grupp 
5 (Albanien tillsammans med de kaukasiska och de flesta centralasiatiska län
derna)18.

Begreppet ”allmän patogen social stress” skulle här sammanfatta den 
ospecifika, icke-medicinska, icke-ekonomiska faktor som många författare 
(Shapiro 1995, Watson 1995, Bobak & M arm ot 1996, även Bobak m fl 1998) 
i något varierande termer antagit påverka dödlighetssiffrorna i Östeuropa 
stort. Det kanske förvånar att den förväntade livslängden vid födelsen, som 
skulle indikera nivån av denna hypotetiska konstruktion, visade sig vara den 
mest signifikanta prediktorn i modellen. Stresshypotesen, oavsett dess exakta 
form, kunde kanske förbinda den förväntade livslängden med självmordsdöd- 
ligheten. Härvid skulle dock källorna till den ”allmänna stressen” ligga utan
för modellvariablerna, vilket kunde vara problematiskt i sig. Andra begrepp, 
såsom ”allmänna anpassningsproblem” (Wasserman & Värnik 1994) eller 
”nytraditionella anpassningsform er” (Watson 1995), inte nödvändigtvis 
begränsade till dessa områden, kunde vara användbara här.

En möjlig förklaring kunde naturligtvis ligga i den definitionsmässiga 
relationen mellan självmordsdödligheten och den förväntade livslängden: 
ändringarna i självmordsdödligheten påverkar även den allmänna dödligheten 
och därmed den förväntade livslängden. Självmordens del i den allmänna död
ligheten är dock inte stor. Enligt Notzon o a:s (1998) uppskattning var själv
mordens andel av ändringen i den ryska dödligheten mellan 1990 och 1994 
5.2 procent. Även om denna andel kan vara något högre när det gäller den för
väntade livslängden, är den för liten för att ensam orsaka samvariation.

Den förväntade livslängden antas också allmänt påverkas av en mängd
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faktorer (Notzon m fl 1998), och den påverkas också av andra omständighe
ter än stress, bland dem hälsovårdens nivå. För att döma av kommentarer om 
den tidigare nivån av psykiatrisk vård i Östeuropa (Värnik & Wasserman 
1992) verkar det dock kontraintuitivt att anta att dess försämring ensam 
kunde orsaka en självmordsvåg. Enligt Leon m fl (1997) kan den försämrade 
servicen inte förklara ändringarna i den allmänna hälsosituationen heller.

Vilka de exakta relationerna mellan ändringarna i den förväntade livs
längden och självmordsdödligheten än är så verkar deras allmänna nivåer inte 
alls ha samband med varandra (se tabell 3). De eventuella effekterna kan vara 
begränsade till en period av (kanske specifik) förändring. Sambandet är intres
sant, men behöver närmare granskning.

Ändringarna i mordtalet, den näst mest signifikanta variabeln, var en 
positiv prediktor av självmordstalens ändring i hela materialet. Denna variabel 
ändrade dock sin riktning mellan den första (negativ) och andra (positiv) del
perioden. En preliminär tolkning av detta fenomen kunde vara att en viss 
mängd av oordning i ett totalitärt samhälle -  indikerad av ökningen i m ordta
len -  kunde vara ett ”livstecken” (tanken går tillbaka till Durkheim (1992)) 
medan de större ökningarna under den andra delperioden skulle vittna om en 
vitalitet som urartar till desorganisation (Jarosz 1998). Det som förenar mord- 
och självmordstalen skulle vara den allmänna atmosfären, hoppfull aktivitet 
eller kaos, som båda skulle finna sina återverkningar på individnivån. Således 
verkar de två delperioderna kräva något olika förklaringar. Det lilla antalet 
observationer är emellertid ett definitivt hinder till närmare undersökningar på 
vår nivå.

Demokratiseringen, ett korrelat till självmordstal i sig själv (se tabellerna 
3-4), blev en negativ prediktor då påverkningarna från de tre ovanstående fak
torerna hade tagits hänsyn till. Hypotesen om demokratiseringens (eller i alla 
fall hoppets) välgörande verkan fick således något ytterligare stöd.

Betydelsen av alkoholkonsumtionen, som tidigare undersökts av bl a 
Wasserman, Värnik och Eklund (Värnik 1997b, Wasserman & Värnik 1998b, 
Wasserman, Värnik &  Eklund 1994, 1998) bekräftades även här, nu för en 
större grupp av länder. Den verkade dock inte vara någon huvudfaktor bland 
de höggradigt samvarierande prediktorerna. Det mest intressanta fyndet i kau- 
sala termer var att alkoholkonsumtionen behöll sin position även när ekono
miska och politiska ändringar fördes in i modellen -  den verkade inte vara en 
enkel reflektion av dessa.

s o c io lo g isk  forskn ing 1 /2 0 0 0  201



Ilkka Henrik M äkinen

Ekonomisk utveckling verkade ha mindre direkt inflytande på själv
mordstalen än vad man kanske i allmänhet trott. Dess beteende i modellerna 
varierade. Tolkad i durkheimska termer kunde detta också betyda att alla 
typer av ändring kunde leda till fler självmord (Durkheim 1992). Sådan tolk
ning är emellertid inte i samklang med det mest allmänna resultatet av denna 
undersökning som visar på mycket olika utfall av ekonomiska omvandlingar. 
Absoluta ekonomiska ändringar korrelerar inte heller signifikant med 
ändringarna i självmordstalen.

Det höga R2-värdet av modellen kan naturligtvis också förklaras med 
det ringa antalet fall, det heuristiska valet av mätperioderna, multikollineari- 
teten (simultana utvecklingar) och enheter på aggregerad nivå.

Obesvarade frågor
Den mest omedelbara forskningsuppgiften är att utvidga denna rudimentära 
analys till specifika befolkningsgrupper, fler enheter och möjligen också till 
andra tidsperioder. Regionala utvecklingar är av stort intresse här. Med hjälp 
av bättre data kunde kanske även den ekonomiska ojämlikheten (de oprivile
gierade gruppernas storlek samt trenderna hos olika grupper och sektorer -  
såsom jordbruket -  som genomgår snabb förvandling) undersökas. Inte min
dre viktigt är undersökningar om kulturella och attitydförändringar i sam
band med den politiska och ekonomiska transformationen -  de kunde i bästa 
fall kasta ljus över de samband som upptäckts här. Det största problemet blir 
troligen deras avgränsning, operationalisering och inte minst urskiljning från 
mer konkreta sociala faktorer. Även självmordsdödlighetens kohortstruktur 
behöver analyseras. Olyckligtvis kan flera östeuropeiska länder också erbjuda 
möjligheter att prova hypoteser om krigstida självmordsdödlighet.

Allra mest brådskande är dock problemet med fall med ”osäker inten
tion” . Om andelen självmord bland dem skulle vara densamma som kunde 
normalt väntas i många västländer är problemet även större än vad som nu 
verkar vara fallet.

Noter
1 För att finna en svensk motsvarighet till de 50-70%-iga ökningarna i självmordsdödligheten i 

Ryssland och de baltiska länderna 1990-94 får man gå tillbaka ända till 1815-18 (+2/3), eller 

1918-21 (+55%). Ökningen i öst började dock från en redan hög nivå.

2 Vojtsechovitj och Redko: ”Ökningen i alkoholismen, i sig själv en ’underlättande faktor för
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självmord’ (J.P. Lisitsyn, P.I.Sidorov, 1990), blir nu en katalysator i den ’sociopsykologiska missan

passningen av personligheten’ (A.Ambrumova, 1983) som ett resultat av de ekonomiska proble

men, den försämrade livskvaliteten och utbredningen av mikrosociala konflikter” (1994, s.57, 

min översättning).

3 För skillnaden mellan dödlighetens nivå och form se t ex Vassin & Costello 1997.

4 För korthetens skull används nedan ”Östtyskland” om detta område även efter 1990.

5 Det åldersstandardiserade talet kunde inte användas eftersom det var otillgängligt i än fler 

fall. Detta var inte heller nödvändigt då ändringar i den allmänna åldersstrukturen knappast 

skulle hinna påverka dem i självmordstalen under en tioårsperiod. Felen torde vara små.

6 Inkl. frånvaron av allvarliga interna eller internationella konflikter.

7 Med tanke på de allmänt odemokratiska styrformerna i de olika länderna skulle en fråga om

minoriteternas rättigheter knappt gett några poäng, därtill kommer att frågan fångar upp skillna

den mellan t ex ryssar eller rumäner, som inte utsattes för ett speciellt nationellt förtryck, och å 

andra sidan t ex ester och litauer, som också fick finna sig i det under sovjettiden.

8 Georgien rapporterade endast 0.4 fall per 100.000 år 1994, en mycket låg siffra som måste 

kontrolleras innan den kan accepteras.

9 Azerbaidzjans siffror fram till 1994 verkade även innehålla offer för kriget om Nagorno- 

Karabach (eller för interna konflikter): annars är siffran över 100/100000 för män svår att förstå, 

även om krigsoffren borde klassificeras i en egen kategori (E990-999 i ICD-9). Eftersom siffrorna 

1995 (året efter vapenstilleståndet i Nagorno-Karabach) föll med 4/5 användes detta år i stället.

10 Bilagorna publiceras separat på hemsidan hos Stockholm Centre on Health of Societies in 

Transition (SCOHOST) vid Södertörns högskola, adress http://www.sh.se/scohost/ilkka.htm.

11 Pga osäkerheten om de absoluta nivåerna av alkoholkonsumtion och ekonomisk utveckling 

utelämnades dessa från analyserna.

12 Definierad som kvoten mellan männens och kvinnornas självmordstal.

a3 Definierad som kvoten mellan självmordstalen hos de åldersgrupper som enligt fördelningen

i tioårsgrupper (15-24, 25-34, 35-44» 45-54» 55-64, 65-74, 75-) hade det högsta resp. lägsta 

självmordstalet. Höga värden här ledsagas ofta av höga tal för den äldsta åldersgruppen. 

a4 Bilagorna publiceras separat på hemsidan hos Stockholm Centre on Health of Societies in 

Transition (SCOHOST) vid Södertörns högskola, adress http://www.sh.se/scohost/ilkka.htm. 

a5 Här testades även verkningarna av den hypotes enligt vilken det rumänska självmordstalet 

skulle ha sjunkit 1984-89. Enligt Cozman (1995) sjönk talen snabbt i Cluj-Napoca, som under 

denna period var huvudstad för landets högsuicidområde. Grupp 3 omanalyserades med anta

gandet av en 30%-ig nedgång. Korrelationerna ändrades i stort sett inte; i regressionsanalysen 

föll däremot demokratiseringen bort som en signifikant variabel. Ändringarna i förväntad livs

längd och ekonomi uppnådde ett anpassat R2-värde på 0.571.

Signifikansen av enstaka variabler varierade emellertid stort i periodvisa analyser. 

a7 Bilagorna publiceras separat på hemsidan hos Stockholm Centre on Health of Societies in 

Transition (SCOHOST) vid Södertörns högskola, adress http://www.sh.se/scohost/ilkka.htm.
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18 En annan tänkvärd möjlighet till denna brist är det faktum att det ringa absoluta antalet fall

i de flesta av dessa länder gör de procentuella ändringarna mer slumpartade än i länder med

högre självmordstal.
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Abstract
Suicide Mortality in the Eastern European Transition
The current paper seeks to systematize the discussion on the causes of the 
changes in Eastern European countries' suicide mortality during the last 15 
years by analyzing the changes in relation to some common causes: alcohol 
consumption, economic changes, "general pathogenic social stress", political 
changes and social disorganization. It is found that the development in suici
de has varied between in different countries, and that the same causes cannot 
apply to all of them. However, the relation between suicide mortality and soci
al processes is obvious. A model consisting of general stress, democratization, 
alcohol consumption and social disorganization (with a period-dependent
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effect) predicted fairly accurately the percentual changes in the suicide rates in 
16 out of the 28 Eastern Bloc countries in 1984-89 and 1989-94, while it fai
led to do so for Albania, Poland, Romania, Slovakia and the Caucasian and 
Central Asian newly independent states. The data are subject to many poten
tial sources of error: the small number of units and the large multicollinearity 
between the independent variables may bias results. Nevertheless, the results 
indicate that the changes in Eastern European suicide mortality, both its decre
ases and increases, may be explained with the same set of variables. However, 
more than one factor is needed, and the multicollinearity will continue to pose 
a problem.

Key words: alcohol, Eastern Europe, homicide, mortality, Russia, suicide
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recension

AV PER MÅNSON
Sociologiska institutionen, Centre for Russian and East European Studies 
(CREES), Göteborgs universitet

Shevtsova, Lilia (1999) Yeltsin's Russia: M yths and Reality. Washington,
D.C: Carnegie Endowment for International Peace

När Boris Jeltsin avgick som president för den ryska federationen på nyårsaf
ton 1999 avslutades en epok i Rysslands historia, en epok som brukar kallas 
den postkommunistiska eran. Nu, när Ryssland fått en ny president i Vladimir 
Putin, kan denna postkommunistiska epok sägas vara över, och Ryssland trä 
der in i vad som kan kallas en post-postkommunistisk era. Detta innebär att 
de nära tio år som Jeltsin ledde Ryssland kan betraktas som historia, och att 
ett slags bokslut över Jeltsinepoken kan börja skrivas.

På en konferens med temat ”Russia and Europe - The Common Future” 
som utrikesdepartem entet och Utrikespolitiska Institutet arrangerade i 
Stockholm i oktober förra året framträdde en ung ryska vid namn Lilia 
Shevtsova och höll ett intressant föredrag om den politiska situationen i 
Ryssland. Med stor sakkunskap och ett tydligt engagemang i ämnet diskute
rade hon Boris Jeltins Ryssland under 1990-talet. För de som inte var närva
rande eller som vill fördjupa analysen finns en bok av henne med titeln 
Yeltsin's Russia: M yths and Reality. Boken kan rekommenderas på det var
maste. Den är både välskriven och intressant, inte minst som en initierad redo
görelse av utvecklingen från Jeltsins väg till makten under Gorbatjovs sista år 
till början av 1999 då dumavalet i december förra året och presidentvalet i år 
började kasta sin skugga över den ryska politiken. De flesta av de politiska 
huvudaktörerna under Jeltsinepoken finns med i det ofta intrikata spel som 
kom att utforma den nya ryska demokratin. Av naturliga skäl finns varken 
president Vladimir Vladimirovitj Putin eller det pågående Tjetjenienkriget 
med i boken, och det skulle ha varit intressant att se hur dessa fenomen hade 
integreras i Shevtsovas analys.

Den bild man får av den politiska utvecklingen i Jeltsins Ryssland är att
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det inte fanns några utarbetade planer inför ”systemskiftet” när de så kallade 
demokraterna tog över hösten 1991. Det mesta som skedde var ett resultat av 
en kombination av å ena sidan de nya makthavarnas orealistiska förhopp
ningar om att privatiseringen av produktionsmedlen skulle lösa alla ekono
miska problem, och å andra sidan det politiska maktspelet runt den nya ”tsa
ren” i Kreml. Dessa två processer flätades in i varandra och ledde till ett gigan
tiskt överförandet av tidigare statlig egendom till mer eller mindre dolda grup
peringar och ”rövarbaroner” . Resultatet vet vi: Den ryska staten blev allt fat
tigare och hamnade i händerna på en skickligt intrigerande president, som när 
hans makt hotades inte drog sig för att göra "utrensningar" i sin omedelbara 
närhet och när hans popularitet var som lägst bara kunde använda kommu
nistspöket för att bli omvald 1996. Som Jeltsin medgav när han avgick på 
nyårsafton (och därmed på ett suveränt sätt skrev in sitt namn i historieböck
erna) så skedde det många ”misstag” under hans tid som Rysslands ledare. 
Frågan man ställer sig efter att ha läst Shevtsovas bok är om det verkligen var 
misstag, eller om det snarare handlade om ett klassiskt maktspel med gigan
tiska ekonomiska värden inblandade, ett maktspel som bättre kan förstås med 
hjälp av Macciavelli och mindre med demokratiteorier eller ekonomiska teo
rier.

Yeltsin's Russia slutar för drygt ett år sedan då Jevgenij Primakov just 
blivit premiärminister. Shevtsova menar i sin framtidsprognos att det är möj
ligt att ”m aktpartiet” , dvs kretsen runt Jeltsin, enas runt Primakov som presi
dentkandidat, och att han då har en god chans att vinna det nyligen hållna 
presidentvalet. Som alla vet har det hänt en hel del sedan dess, och därför ver
kar hennes slutsats att om Primakov blir ny president så blir presidentvalet år 
2004 det avgörande då Ryssland "slutgiltigt får chansen att fullborda den 
omvandling som hittills huvudsakligen har genomförts av en åldrande elit som 
växte upp under kommunismen" (sid 268) något felaktig (Primakov ställde 
inte ens upp i presidentvalet). N är Jeltsin efter flera byten på premiärposten 
slutligen utsåg Putin till sin efterträdare i augusti 1999 var det få som anade 
att man då såg Rysslands blivande president i den skygge före detta säker
hetschefen. Så här i efterhand verkar valet dock mera logiskt, och till skillnad 
från Primakov -  som är äldre än Jeltsin och gjorde sin politiska karriär på att 
vara ”sjuk” vid viktiga politiska tillfällen och inte var känd för sin handlings
förmåga -  är Putin i många ryssars ögon just en sådan ledare som landet behö
ver. Ung och energisk, fjärran från det bombastiska uppträdande som alltmer
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kännetecknade Jeltins fåtaliga offentliga framträdande, representerar han en 
generation som uppfostrades under Brezjnev, blev vuxen under Gorbatjov och 
fick maktpositioner under Jeltsin. Vilket av intrycken som är viktigast för 
Putin återstår att se. Även om Shevtsovas bok således har blivit förbisprungen 
av utvecklingen är den mycket intressant och läsvärd. Hennes karakteristik av 
Jeltsins år vid makten och av hans bidrag till den ryska historien är inte min
dre talande bara för att han avgått:

Den ryske presidenten är en högst motsägelsefull politisk ledare. Det är i själva verket 
svårt att i dag skilja verkligheten från myterna - myter som Jeltsin själv har varit med 
om att skapa. Det är svårt att identifiera vilka av hans mångfaldiga förkroppsliganden 
som speglar hans djupare övertygelser och vilka som tvingades på honom av omstän
digheternas makt. Jeltsin började som reformator, men slutade som ledare för en kom
prometterad regim som de flesta ryssar nu beskriver som en ”maffiastat” eller en ”kri
minell oligarkisk kapitalism”. Han har lyckats klara av ett otroligt antal personliga 
omvandlingar: först kommunist, sedan populist, sedan liberal och demokrat som till
intetgjorde sovjetimperiet. Senare antog han rollen som vald monark medan hans följe 
styrde landet (s 269).

Den stora frågan är nu om det nya post-postkommunistiska Ryssland under 
Putin kommer att kunna utvecklas till ett mera ”norm alt” land än det varit 
åtminstone sedan den ryska revolutionen 1917. Med ”norm alt” menar jag 
inte en kopia av ett västerländskt samhälle, utan ett samhälle som kan bevara 
sin egenart och ändå erbjuda sina medborgare ett drägligt liv, inflytande över 
politiken och möjlighet att utforma sina livsprojekt utan allt för stor inbland
ning från staten. Såsom tsarregimen lämnade ett tungt arv till bolsjevikerna 
och kommunistregimen lämnade ett tungt arv till Jeltsins regim, lämnar nu 
Jeltsinepoken sitt eget tunga arv till Putin. Kanske kommer rysslandskännaren 
Tibor Szamuelys visdomsord ”av alla bördor som Ryssland måste bära, tyngst 
och mest obarmhärtig av allt är tyngden av det förgångna” åter att prägla lan
dets utveckling. I så fall är en ingående kunskap om Jeltsins Ryssland nöd
vändig, och som politisk analytiker är det få som överträffar Shevtsova.
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recension

AV LARS BJÖRLIN
Avdelningen för historia vid Södertörns högskola

Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej Paczkowski, 
Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin Remi Kauffer, Pierre Rigaulof, Pascal 
Fontaine, Yves Santaman, Sylvain Boulouque (1999) Kommunismens svarta 
bok . Borgå (Finland): Bokförlaget DN

Vilken roll har kommunismen spelat i 1900-talets historia? Frågan är inte ny, 
den har återkommit med jämna mellanrum. Och den aktualiseras varje gång 
nya forskningsresultat kommer fram, inte sällan förstärkt av intresset från 
media. Senast har debatten handlat om kommunismens brott mot medbor
garna i de egna staterna. Övergrepp i kommunismens namn är ett känt feno
men sedan slutet av första världskriget. Vilken tilltro man då satte till den 
information som sipprade ut till väst från Ryssland sedan bolsjevikerna under 
Lenin 1917 tagit makten och hur partiledare och statschefer agerade är i 
många stycken ännu oklart. Utrensningarna i Sovjetunionen i slutet av 1930- 
talet, föregångna av offentliga rättegångar, kunde följas på plats. Men såg man 
också vad som samtidigt ägde rum i det sovjetiska samhället - och ville man 
se? Nikita S. Chrustjevs avslöjanden vid SUKP:s XX partikongress i februari 
1956 av förföljelser och terror under Stalins tid skakade omvärlden när talet 
väl en gång blev känt. För de insatta var Chrustjevs utspel ett försök att dis
tansera sig från det förflutna, en för den dåvarande sovjetiska ledningen, 
inklusive Chrustjev själv, omöjlig uppgift. Han och männen runt honom hade 
själva medverkat i den repressiva apparaten. Men ändå tycks Chrustjevs tal ha 
drabbat många i västvärlden. Så kunde exempelvis ledningen för Sveriges 
Kommunistiska Parti läsa Chrustjevs anförande på den sovjetiska ambassaden 
i Stockholm först senare under våren 1956. Enligt uppgifter blev en av leda
möterna i den svenska partistyrelsen så skakad att han för en tid drog sig till
baka från alla sina politiska uppdrag. Det finns ingen anledning att tro att 
reaktionen inte var äkta. Men hade man inte sett? Hade man inte hört?

De nya möjligheterna till forskning som följde i och med att arkiven i det
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forna Östblocket i slutet av 1980-talet blev tillgängliga också för forskare från 
väst har givit oss tillfälle att ingående pröva den kommunistiska världens ställ
ningstaganden på olika politiska arenor. Antalet publikationer som behandlar 
den kommunistiska världen - böcker, uppsatser, källpublikationer, register - 
växer i snabb takt. Det är ett resultat av den stora öppenhet som präglade 
forskningsmiljön under de första åren efter Sovjetunionens sammanbrott. 
Möjligheterna att få ta del av tidigare hemligstämplade handlingar var då när
mast obegränsade. Och forskningsintresset uppvisade en påfallande bredd. 
Det handlade om problem kring centrum och periferi, finansieringsfrågor, ille
gal verksamhet, biografica, det kommunistiska blocket under Kalla Kriget och 
mycket annat. Till detta kom frågorna om mål och medel i den kommunistis
ka politiken: vilka medel använde de kommunistiska regimerna i sin m aktut
övning? Och vidare -  vilken roll hade Sovjetunionens kommunistiska parti 
intagit i den kommunistiska världsrörelsen? Det var gamla problem - men när 
arkiven öppnades ställdes frågorna på nytt och vi bereddes möjligheter att 
tränga djupare in kommunismens samhällssystem.

Kommunismens förbrytelser utifrån arkivdokument
Det är sedan länge känt att de kommunistiska regimerna utövade olika former 
av terror och repression för att upprätthålla sin maktställning. Men även om 
själva fenomenet är känt så tränger sig ändå frågan fram: vilken plats hade ter
rorn i de kommunistiska systemen? Vilken omfattning hade den, hur drabba
de den och vilka drabbades av den? Det är frågor som den franske historikern 
Stéphane Courtois och hans medförfattare nu på nytt ställer i det omfattande 
och till dags dato mycket omdebatterade arbetet Kommunismens Svarta Bok. 
Den Svarta Boken, Le livre noir, utkom på franska 1997 och har sedan dess 
översatts till en rad språk också till ryska. Den finns sedan 1999 på svenska i 
Jan Stolpes översättning och med ett mycket läsvärt förord av Arne Ruth.

Terror, förtryck och övergrepp är det genomgående temat i denna nära 
800 sidor tjocka bok. Tyngdpunkten i forskningen ligger på frågorna om sta
tens övergrepp mot sina medborgare. Boken är inte något avslutat arbete. 
Historikern Nicolas Werth begränsar i uppsatsen ”En stat mot sitt folk” sin 
insats i boken till, som han säger, en inventering av sitt källmaterial. Andra 
uppsatser är än mer prövande då källor i stor utsträckning ännu inte är till
gängliga och forskningen ännu befinner sig i ett inledande skede. Svarta Boken 
skall alltså inte ses som resultatet av en avslutad forskning utan mer som en
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övergripande dokumentation av olika former av förtryck mot enskilda m än
niskor, mot grupper av medborgare och mot hela befolkningsskikt inom den 
kommunistiska världen. Häri ingår också frågor som berör problem om hur 
kommunister förföljde kommunister.

Terrorns drivkrafter
Boken är indelad i fyra avdelningar - Ryssland/Sovjetunionen från 1917, de 
kommunistiskt dominerade öststaterna från tiden efter andra världskriget, 
kommunismen i Kina och i de sydostasiatiska staterna. I fristående uppsatser 
behandlas också kommunismen i Latinamerika (Cuba) samt i de afrikanska 
staterna. Dessutom diskuterar bokens huvudredaktör Stéphane Courtois till
sammans med Jean-Louis Panné frågan om Kommunistiska Internationalens 
(1919-1943) verksamhet på temat terror och förtryck. I det fallet handlar det 
explicit om hur kommunister förföljde och utrotade kommunister.

Svarta boken kan ses som en katalog av grymheter begångna i kommu
nismens namn. Det tycks inte ha funnits någon gräns för vilka former för
trycket kunde ta sig. Håller vi oss till Sovjetunionen och det av Sovjetunionen 
dominerade östblocket varierade formerna för förtryck och terror alltifrån tra 
kasserier och tortyr till nackskott. Men det är ändå svårt att förstå varför ter
rorn tog sig sådana uttryck, än svårare att förstå dess omfattning. N är jag 
läser Svarta Boken tycks det mig som om grymheterna och dödandet tidvis 
gled beslutsfattarna ur händerna, terrorn kom så att säga att leva sitt eget liv 
vilket innebar att, hur makabert det än kan låta, misstag begicks. Den vikti
gare frågan måste emellertid vara: vilka mål ville man uppnå med terrorn som 
instrument? Både i Sovjetunionen och i Central- och Syderuopa har ekono
miskt motiv spelat en viktig roll - i Sovjetunionens fall gällde det att uppbringa 
arbetskraft för att påskynda den industriella utvecklingen. I flera kommunis
tiskt styrda länder i Central- och Sydeuropa förlädes arbetslägren i omedelbar 
anslutning till platser där gruvbrytning och annan produktion ägde rum. I 
Sovjetunionen tycks även ekonomiska motiv ha legat bakom även utrensning
arna inom den jordbrukande medelklassen, kulakerna, som inleddes vid 1920- 
talets slut. I det fallet förefaller det emellertid också ha handlat om att på ide
ologiska grunder utradera en självägande bondeklass som på något sätt kunde 
förmodas bli ett hinder på vägen mot de mål den kommunistiska ledningen 
avsåg att förverkliga. Utrikespolitiska ställningstaganden tycks också ha vägts 
in inför beslut att förflytta hela befolkningsgrupper i gränsregionerna mellan
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öst och väst, befolkningsgrupper som det kommunistiska systemet inte ville 
sätta sin tillit till. Och när författarna talar om övergrepp och förtryck hand
lar det alltså inte bara om de miljontals individer eller grupper som tvingades 
bryta upp ur sina vardagsmiljöer för att förpassas som tvångsarbetskraft till 
gigantiska arbetsplatser (kanalbyggen, gruvbrytning, oljeproduktion etc) i 
områden där klimatet ofta var oerhört krävande och där levnadsvillkoren var 
omänskliga och möjligheterna att överleva minimala. Tjistkaprocesser för att i 
delinkventen inympa den rätta läran och bestraffningar under de mest vidriga 
former ingick också i vapenarsenalen. I Kina och i vissa östeuropeiska stater 
tycks ”omskolning” under lägervistelse ha spelat en mer framträdande roll för 
att bryta ner människor. Denna omskolning skedde under djupt förnedrande 
former. Den anklagade tvingades att förneka sina mest grundläggande värde
ringar, (familj, religion etc) och inte sällan förekom att den anklagade dessut
om själv skulle medverka i tortyr av sina medfångar. Men utrensningar inne
bar också att enskilda, grupper och hela befolkningsskikt avrättades - u trota
des - därför att de inte passade in i det nya, det kommunistiska samhället.

Boken är illustrerad med kartor och fotografier. Bildmaterialet är inte 
särskilt stort men tillräckligt talande för att vi skall få en uppfattning om vilka 
grymheter som utspelades under skenet av att bygga upp det framtida lyckli
ga kommunistiska samhället.

De två tyngsta uppsatserna
Två av bokens uppsatser tycker jag väger tyngre. Den första är Nicolas Werths 
stora bidrag under rubriken ”En stat mot sitt folk” och den andra är Karol 
Bartoseks om repressionen i Central- och Sydeuropa.

W erth arbetar med problem en kring terror och repression i 
Sovjetunionen från oktoberrevolutionen 1917 och fram mot vår egen tid. Han 
bygger sin framställning på den senaste forskningen på området men också på 
numera tillgängliga källor i den ryska statens arkiv (GARF) i Moskva. Han 
stryker under att hans forskningsresultat är preliminära. Hans forskningsre
sultat ger emellertid möjligheter att dra vissa om än försiktiga slutsatser. 
Bortser vi i sammanhanget från förtryckets olika former menar Werth att det 
med hans resultat går att upprätta en kronologi över repressionens faser och 
att något närmare precisera det kvantitativa inslaget i terrorns olika uttrycks
former. Werth framhåller att terrorn inte var konstant, att regimens järngrepp 
över sovjetmedborgarna under vissa perioder kunde lätta. Men terrorn åter
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kom, Werth talar om cykler med en inledande fas under inbördeskriget 1918 
och några år framåt, under de första åren av 1930-talet och senare hälften av 
1930-talet. Repressionen tycks tillta när hotet från omvärlden bedömdes växa. 
Det finns självklart stora och svåra problem i Nicolas Werths forskning. Han 
bygger sin framställning på ett omfattande statistiska material ur ryska arkiv. 
De ryska arkivens sifferuppgifter över kvoter, över transportmöjligheter, över 
människor som skulle förpassas, över fångar i arbetsläger och i andra straff
kolonier och över avrättade ger ett intryck att vara mycket väl grundade. 
Siffror som gör anspråk på att vara riktiga presenteras i källmaterialet på enta
let när. Det mycket exakta siffermaterialet ger bilden av en effektiv byråkrati 
som fullgjort sina uppgifter, av skickligt genomförd planering, av precision i 
verksamheten. Werth pekar emellertid på faran som ligger i dessa mycket 
exakta statistiska uppgifter. De ger en illusion av verklighet framhåller han. 
För att bedöma de siffror som arkivmaterialet presenterar är det naturligtvis 
viktigt att veta något hur de kommit till och varför de kommit till. Det kan
ske inte är möjligt att få några svar. Men jag tycker att man måste ställa frå
gor av typen hur det var praktiskt möjligt för de som verkställde besluten som 
tog sig uttryck i olika former av terrorhandlingar att också föra den statistik 
som vi idag kan ta del av. H ur gick det till? Sköt man först och räknade sedan?

Och hur kunde man räkna människor som i hundratusental skulle för
flyttas? Hur räknade man fram de nya grupper, de nya kvoter (det rörde sig 
uppenbart ofta om många tusental människor) som skulle förpassas till ex 
Gulag? Liksom Nicolas Werth ställer jag mig frågan vad siffrorna ur Gulags 
arkiv visar. Är det siffror från faktiskt verkställda beslut eller redovisar man 
tillrättalagda siffror att presenteras för de överordnade organen för att visa att 
kvoterna var fyllda? Frågan är väl om något svar på den typen av frågor kan 
ges. Men oavsett det, jag tror de är viktiga att ställa.

Nicolas Werth drar ännu inga långtgående slutsatser i sin forskning. Han 
prövar teserna om det tillrättalagda välordnade sovjetiska samhället, de verk
ställande organens effektivitet, den stalinistiska ordningen contra tesen om 
brister i planeringen, oordningen och ur vissa aspekter ”kaos i produktions
systemet” .

I satellitstaterna blev efter andra världskriget den sovjetiska formen för 
behandling av oliktänkande och andra ”samhällets fiender” förebild. Flera av 
de kända ”rättegångarna” som ägde rum mot kommunister i Central- och 
Sydeuropa åren närmast efter andra världskriget var ett led i konflikten mel
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lan Tito och den kommunistiska ledningen i Moskva. Dödsstraffen duggade 
tätt. Och bakom stod vad Karol Bertosek kallar ”den moskovitiske storebro
dern” . Men Bartosek prövar också andra förklaringar till varför kommunister 
med stöd i Moskva bekämpade kommunister i Central- och Sydeuropa. 
Bartoseks hypotes är tentativ. ”Sovjetblocket förberedde sig för krig, det för
beredde krig i Europa...” I det Kalla kriget var processerna mot Rajk, Slansky 
och andra ett led i kampen mot den amerikanska imperialismen. Och i det per
spektivet kom bl a Tjeckoslovakien att få en central plats i den sovjetiska utri
kespolitiken - som vapenleverantör inför det, som man från sovjetisk sida 
menade, oundvikliga kriget. Att ställa kommunister inför rätta var vad 
Bartosek kallar en ” likpedagogik” . Att anklaga de mest kända kommunister
na för att vara amerikanska agenter och efter välregisserade rättegångar avrät
ta dem var ett sätt för Moskva att demonstrera sin styrka. Att någon i den 
kommunistiska världsrörelsens ledning skulle ha tro tt att anklagelserna var 
riktiga ifrågasätter Bartosek naturligtvis.

Kominterns inflytande
Stéphane Courtois" och Jean-Louise Pannés bidrag om terrorn  i 
Kommunistiska Internationalen redovisar egentligen inte så mycket ny kun
skap om förhållandena inom den kommunistiska världsrörelsen. Den politik 
som Kominterns ledning, Exekutivkommittén, förde för att påskynda den 
revolutionära utvecklingen i Europa är tidigare förhållandevis väl känd. Under 
1990-talet har flera studier tagits fram som visar Kominterns förbindelser med 
sektionerna i Västeuropa och de krav som ställdes från Moskvas sida. Den 
forskningen innefattar också dramatiken i den kommunistiska rörelsen sedan 
Sovjetunionen och Tyskland ingått icke-angreppspakten i augusti 1939.

M en 1990-talets forskning ger knappast någon entydig bild av 
Kominterns agerande. Det engelska kommunistpartiet tycks ha kunnat agera 
förhållandevis självständigt och kommunistpartierna i Skandinavien agerade 
under större delen av 1920-talet under tämligen självständiga former, må vara 
att ledningen i Moskva vid upprepade tillfällen försökte öka sitt inflytande 
också i Skandinavien. Det är först från övergången till 1930-talet som den 
kommunistiska rörelsen i Skandinavien mer definitivt inordnas under 
Kominterns ledning.

I Courtois och Pannés bidrag förlorar vi något av den mångfacetterade 
taktik som Kominterns ledning trots allt var förmögen att prestera under tiden
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fram mot andra världskrigets utbrott för att öka sitt inflytande i världsrörel- 
sens sektioner. Det fanns andra sätt att utöva terror än att avrätta folk. På vil
ket sätt kunde Internationalens ledning utöva inflytande över dem som 
genomgått kaderutbildningen i Moskva, över de som studerat vid olika utbild- 
ningsanstalter i Moskva? Vad betydde det att Moskva ekonomiskt understöd
de den kom m unistiska verksam heten i Västeuropa? Jag tro r att 
Kommunistiska Internationalens övergrepp mot ”de egna” måste prövas mot 
bakgrund av de förhållanden där dessa egna var verksamma. Och förs ett 
sådant resonemang tror jag att man också måste ställa frågor kring vad 
Sovjetunionens ledning och därmed Komintern, önskade uppnå i sina förbin
delser med omvärlden - att exempelvis byta diplomatiskt erkännande mot 
möjligheter till handelsutbyte? Att undvika att rubba den utrikespolitiska 
balansen i det egna närområdet? Det hindrar emellertid inte att någon form av 
repression ändå gjorde sig gällande. I de nordiska länderna var kommunismen 
i bolsjevikisk mening svag, vid sidan om den socialdemokratiska grenen av 
arbetarrörelsen. Finland utgör ett undantag. Men detta till trots drabbades 
också de nordiska länderna av Tredje Internationalens terrorhandlingar. 
Också i Norden förföljde kommunister kommunister även om det skulle dröja 
en bit in på 1930-talet. Den danske kommunisten Arne Much-Pedersens öde 
är väl känt och de svenska s.k. Kirunakommunisternas öden håller på att kart
läggas. Flera finska kommunister, aktiva i den nordiska kommunistiska rörel
sen, en Edvard Gylling, en Yrjö Sirola, en Allan Wallenius, alla tre verksam
ma i den kommunistiska rörelsen i Norden under mellankrigstiden, drogs med 
i utrensningarna i slutet av 1930-talet. Allan Wallenius, mycket aktiv i början 
av 1920-talet för att lotsa in Sveriges Kommunistiska Parti i den kommunis
tiska gemenskapen, sköts 1942. Terrorn tog sig uttryck på många sätt, den var 
inte alltid så omfattande, men var den ändå inte lika avskräckande?

Svenska frågetecken
Courtois" och Pannés uppsats reser emellertid ett särskilt problem som jag 
tycker blir viktigt i sammanhanget. Med stöd i min egen forskning skulle jag 
vilja ställa frågan på följande sätt: vad visste de svenska kommunisterna om 
vad som pågick och vad tänkte de när deras forna vänner inte längre var i 
livet? Svenska vänstersocialister/kommunister måste redan i början av 1920- 
talet ha anat vad som pågick, även om man knappast kan ha haft någon mer 
ingående kunskap om vidden av de utrensningar som ägde rum under inbör
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deskriget i Ryssland. Men vad visste Sven Linderoth, SKP:s ordförande mellan 
åren 1930 och 1951 och en ofta sedd gäst i Moskva, vad visste Hilding 
Hagberg, Fritjof Lager och Gunnar Öhman, samtliga medlemmar i SKP:s led
ning? Jag tror man skall utgå från att de visste mer än de ville tala om. Och 
rimligtvis måste det ha varit så att rädslan över att själva drabbas fanns hos 
dem, liksom hos många kommunister i Västeuropa. Så bör exempelvis led
ningen för Sveriges Kommunistiska Parti ha fått en föraning när man kallades 
till Moskva 1930/31 vid tiden för den s.k. Vändningen för att stå till svars för 
den politik som bedrevs i Sverige. Och kanske mötena med Kominterns led
ning under de tidiga 30-talet kan förklara varför den dåvarande svenska par
tiledningen med emfas hävdade att de bolsjeviker som satt på de anklagades 
bänk under processerna 1936-1938 verkligen gjort sig skyldiga till brott, en 
uppfattning som Hilding Hagberg emellertid reviderade i sina postumt utgiv
na memoarer 1995 (Hagberg 1995). Fanns skräcken där? Det vet vi inte. Men 
man kan notera att svenska kommunister under senare delen av 1930-talet 
under sina resor till Moskva inte på något vis försökte dölja vart man var på 
väg. Var det så att svenska kommunister ville så att säga meddela myndighe
terna att man var på väg till Moskva? Kunde det vara en garanti för att man 
skulle bli efterfrågad om man inte återvände inom rimlig tid?

De här frågorna är menar jag relevanta också för tiden efter andra 
världskriget. Vad visste man i SKP:s ledning om Rajk-processen, om Slansky- 
processen? Var man okunnig eller tvingades man att godta det ”dubbla språk
b ru k ” som blev så vanligt i den kom m unistiska världen? Sveriges 
Kommunistiska Parti ingick inte i Kominform - men man följde verksamheten 
nära. H ur nära återstår att se. Men skall jag luta mig mot Karel Bartoseks tes 
om sovjetisk utrikespolitik i Kalla kriget som orsak till övergrepp mot kom
munister i Centraleuropa så bör resonemanget leda fram till att kommunis
terna i Sverige spelade en underordnad roll. I det neutrala Sverige kunde kom
munister medverka med agitation för fortsatt neutralitet mellan stormakts- 
blocken. Men i den faktiska politiken spelade kommunisterna en mer tillba- 
katrängd roll. I den situationen måste den socialdemokratiska regeringen ha 
varit av betydligt större intresse för den kommunistiska statsledningen i 
Moskva. Men då måste man också ställa frågan: hur agerade regeringar i sina 
kontakter med Sovjetunionen. Uttalade man sina fördömanden, tog man 
avstånd - eller lät man ändamålet - i Sveriges fall kanske neutralitet i konflik
ten mellan stormakterna - helga medlen?
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Stéphan Courtois och hans medförfattares bok reser en rad frågor som 
kräver fortsatt forskning. Men Courtois pekar också på att det finns en m ora
lisk dimension i de problem som behandlas. Vad visste man - och om man vis
ste vad sade och gjorde man? Jag är tveksam till om man annat än i undan
tagsfall skall använda den historiska kunskapen från det förgångna i någon 
form av senkommet åtal mot de som en gång var med. Är inte risken att vi 
ham nar snubblande nära den katolska kyrkans krav på bikt eller varför inte 
1930-talets sovjetiska bekännelseprocesser? Däremot vill jag stryka under det 
stora behovet av forskning på området för att om möjligt öka vår kunskap om 
mekanismer som leder fram till terror i ideologiers namn.
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