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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
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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
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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-

s o c io lo g isk  forskn ing 1 /2 0 0 0  59



Martin Åberg

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
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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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