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Abstract 

Efter att Ukraina erhållit självständighet från Sovjetunionen har landet i flera omgångar 

försökt att bli av med det kommunistiska arvet men även upplevt flera revolutioner, varav en 

resulterade i hundratalet döda, en avsatt president, Krimhalvön ockuperat och ett inbördeskrig 

med tusentals döda i landets östra del. Därmed har etablerandet av en nationell identitet blivit 

än viktigare för Ukraina. Ukrainas parlament har därför stiftat nya lagar som förbjuder 

kommunistiska samt fascistiska symboler. Dessa lagar är kontroversiella då de förbjuder 

kommunistpartiet att verka i landet och därmed även utgör de ett hot mot yttrandefriheten. 

Genom appliceringen av Jeffrey C Alexanders teori om kulturellt trauma och Piotr Sztompkas 

tolkning av den samt med kvalitativa intervjuer utförda i Lviv samt Odessa i Ukraina där 

situationen undersökts samt komparerats i de båda städerna så bekräftar den här uppsatsen att 

invånarna i Odessa upplever ett kulturellt trauma på grund av dekommuniseringen som pågår 

i landet. Dekommunisering, som innebär avskaffandet av kommunismen och dess ideologi 

samt symboler. 

 

Nyckelord: Ukraina, Nationell Identitet, Kulturellt trauma, Sovjetiskt arv, 

Dekommunisering. Monument, Vladimir Lenin, Stepan Bandera. Lviv, Odessa. 

Antal tecken:63351 
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1 Introduktion 

Sedan Sovjetunionens upplösning i december 1991 och Ukraina erhöll självständighet har 

landet sökt efter sin egna nationella identitet. Det sovjetiska arvet och dess identitet har varit 

en stor del av mångas vardag i Ukraina även efter självständigheten. Men även den Ukrainska 

nationella identiteten har vuxit sig starkare. Det uppstod ett ideologiskt tomrum i många av de 

tidigare kommunistiska staterna när hela östblocket föll samman. I och med detta börjades ett 

arbete av nationellt identitetskonstruerande. Ukraina som varit stark påverkat av sovjetiskt 

inflytande hamnade därmed i ett kulturellt dilemma mellan traditioner och en chans till 

nystart.  Ukraina har vid flera tillfällen försökt att stifta lagar för att bli kvitt kommunismen 

och det Sovjetiska arvet men de har varit tandlösa. De monument, gatunamn och föremål med 

de mest kontroversiella personerna och symbolerna som förknippats med kommunismen och 

Sovjetunionen demonterades tidigt bort, men en väldigt stor del har också fått vara kvar tills 

idag. Särskilt i Ukrainas södra och östra delar, vilka historiskt har tillhört Ryska Imperiet. 

Ukraina har sedan självständigheten 1991 försökt närma sig EU samtidigt som de har försökt 

upprätthålla goda relationer med Ryssland. När Ukrainas dåvarande president Viktor 

Janukovytj hastigt vänder i frågan och väljer att inte skriva under ett frihandelsavtal med EU i 

november 2013 så uppstår massprotester som senare blivit känt som EuroMaidan då Viktor 

Janukovytj tvingades fly till Ryssland. Under den proeuropeiska revolutionen EuroMaidan 

december 2013 fällde demonstranter monument tillägnade Lenin i Kiev och sedan dess har 

aktivister i fler städer tagit efter. Fenomenet, Leninopad som betyder fallet av Lenin, är inte 

unikt för Ukraina då Lenin försvunnit från flertalet andra länder som har varit en del av 

Sovjetunionen eller Warszawapakten tidigare och blivit självständiga länder och sedan gjort 

sig av med det kommunistiska arvet. Efter att Ukraina splittrats än mer under 2014 genom 

Rysslands annektering av Krimhalvön och det följande blodiga inbördeskriget i landets östra 

del Donbass, så har Ukrainas regering tagit ett ordentligt krafttag mot kommunismen och det 

sovjetiska arvet i landet i högsta grad.  

Den nionde april 2015 antog Ukrainas parlament, Verkhovna Rada fyra nya lagar som bland 

annat förbjuder kommunistiska och fascistiska symboler, så resulterade det i att Ukraina nu 

tagit i med hårdhandskarna angående vad som ska vara den nya gemensamma nationella 

identiteten. I praktiken så innebär lagarna att nazistiska, fascistiska och kommunistiska 
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symboler, sovjetiska flaggor, sovjetiska hymner, kommunistpartiets emblem, monument som 

hedrar kommunistiska ledare eller kommunism i allmänhet, namn på städer, byar, gator, torg, 

tunnelbanestationer och offentliga byggnader som har med kommunism eller sovjetunionen 

att göra är förbjudna och får enligt lag inte längre någon plats i den ukrainska 

historieskrivningen eller det ukrainska samhället. Detta har lett till många namnbyten på gator 

och torg men även byar och städer samt att sovjetiska och kommunistiska symboler och 

monument börjat städas bort i stor omfattning. Samtidigt så erkänner och hyllar lagarna de 

som kämpade för Ukrainas självständighet mellan 1917-1991 och gör det även illegalt att 

kritisera organisationer och personer som kämpade för Ukrainas självständighet. Samtidigt 

med lagarna så infördes den globalt använda termen och historieskrivningen om Andra 

världskriget 1939-1945, istället för den sovjetiska historieskrivningen om det Stora 

fosterländska kriget 1941-1945. Monument som befinner sig på kyrkogårdar eller som hedrar 

de uppoffringar den sovjetiska befolkningen genomled under det Stora fosterländska kriget 

innefattas dock inte av lagarna. Fram till 21a november 2015 så var det upp till de politikerna 

på lokal nivå att implementera och verkställa lagarna, om detta inte sker så har provinsiella 

myndigheter auktoritet att verkställa lagarna fram till den 21a maj 2016 och även om dessa 

misslyckas utföra sitt arbete efter det datumet så är det upp till Ukrainas regering att lagarna 

verkställs. Om någon bryter mot lagarna så kan man bli förbjuden att verka i media eller få 

fängelsestraff på upp till fem år. (Ukrainas institut för nationellt minne, 2015) 

 

Lagarna är minst sagt kontroversiella eftersom de även förbjuder det ukrainska 

kommunistpartiet att verka i landet eller bildandet av något parti med kommunistisk ideologi. 

Detta har fått stora reaktioner i den internationella kontexten och enligt Organisationen för 

Säkerhet och Samarbete i Europa, OSSE, är införandet av lagarna ett hot mot yttrandefriheten 

och pressfrihet i Ukraina:  

 

“It is discouraging for freedom of expression and media freedom advocates that the law has 

gone into effect, despite various calls to safeguard these basic rights”(OSCE, 2015). 

  

Samtidigt hävdar Ukrainas äldsta och mest aktiva organisation, Kharkivbaserade gruppen för 

skydd av mänskliga rättigheter som är en av, The Kharkiv Human Rights Protection Group, 

att lagarna effektivt kriminaliserar offentliga uttryck för åsikter som innehas av många 

ukrainare. (KHRPG, 2015) 
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Den 18 december 2015 meddelade även Venedigkommissionen att Ukrainas lagar om 

dekommunisering inte uppfyller europeiska lagstiftningsstandarder. De var särskilt kritiska till 

förbud mot kommunistiska partier: 

 

"The law is too broad in scope and introduces sanctions that are disproportionate to the 

legitimate aim pursued. Any association that does not comply with Law No. 317-VIII may be 

banned, which is problematic with regard to every individual’s freedom of association. This is 

particularly the case when it comes to political parties, which play a crucial role in ensuring 

pluralism and the proper functioning of democracy," (InterfaxUkraine, 2015) 

 

Även ledaren för separatisterna i icke erkända Folkrepubliken Donetsk Alexander 

Zakharchenko uppgav i februari 2016 när flera städer i Ukraina döptes om enligt de nya 

lagarna att: när dessa städer kommer att vara under deras jurisdiktion så kommer de att döpas 

om till sina namn de hade för dekommuniseringen (Pravda.ua 2016). 

 

I maj 2015 uppgav även Polens president Bronisław Komorowski att straffet för att diskutera 

rollen av ukrainska nationalistiska organisationer OUN-UPA och personer anknutna till dessa 

organisationer skulle vara skadligt för polska-ukrainska relationer (unian.info 2015). 
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2 Syfte och problemställning 

Tidigare forskning utförd om nationell identitet i Ukraina utförd av Yulia Yurchuk visar att 

sammanbrottet av Sovjetunionen anses av många som en serie traumatiska händelser. De 

problematiska händelserna som följde sammanbrottet skapade en utmanande process för 

invånarna som kom att leva i det postsovjetiska samhället. Särskilt vad gäller frågan om att 

göra upp med sitt förflutna (Yurchuck, 2012:73). Kapaciteten, menar Yurchuk att hantera 

denna situation beror helt på situationen i varje enskilt samhälle före uppbrottet av 

Sovjetunionen och följande ser denna process olika ut beroende på i vilken före detta 

Sovjetrepublik en väljer att undersöka. Denna process beror inte enbart på det förflutna utan 

även på kapaciteten och viljan i det nya, självständiga landet att genomföra en 

demokratisering av samhället, etablerandet av trovärdiga och legitima institutioner såväl som 

en grad av samarbete av civilsamhället och en attityd från densamma att acceptera 

förändringar (Yurchuck, 2012:73).  Vissa av dessa förändringar som civilsamhället måste ta 

itu med är förståendet av historia vilket ibland kan innebära en omvärdering av det förflutna, 

att tala om bortglömda eller i många fall nedtystade delar av historien har därför en viktig 

funktion i processen. Likväl menar Yurchuk att processen med att ta itu med och hantera sitt 

förflutna är starkt sammankopplat med social tillit och att i ett samhälle med låg tillit till 

statliga institutioner så sker processen med att ta itu med sitt förflutna, äger rum i, och 

befolkningen har större tilltro till platser alternativa till statsfinansierade institutioner som 

skolor, universitet och museer (Yurchuck, 2012:73). Istället så tenderar befolkningen i sådana 

situationer att skapa en trovärdig bild av historien genom andra källor så som 

familjeberättelser, filmer och litteratur med flera. (Yurchuck, 2012:73) 

Det finns enligt Yurchuk två läger i kampen om det korrekta förflutna där ena sidan hyllar det 

sovjetiska och å den andra sidan finns ett läger som hyllar det Ukrainska nationalistiska och 

därför anses Ukraina vara ett delat land i många hänseenden men särskilt vad gäller etnicitet, 

språk, kultur och historia (Yurchuck, 2012:75).  

Med anledning av Rysslands annektering av Krim och fortsatta stridigheter i Donbass men 

även oroligheter i övriga Ukraina däribland Odessa, som också hade sitt egna EuroMaidan 

med veckolånga protester som ledde till sammandrabbningar mellan aktörer stödjande 

antingen Euromaidan eller anti-maidan och den mest våldsamma sammandrabbningen utanför 
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Kiev skedde utanför och inuti fackföreningshuset i Odessa den andra maj 2014 med över 40 

döda och flera hundra allvarligt skadade. Följande har jag därför valt att undersöka hur 

befolkningen i två städer, Lviv och Odessa förhåller sig till de nya lagarna och hur dessa lagar 

utkristalliserar sig i verkligheten. Lviv som ligger i västra Ukraina som är symbol och förebild 

för resten av Ukraina vad gäller kampen mellan väst och öst och inte erfarit några 

våldsyttringar under denna konflikt. Samt så är Lviv den minst sovjetinfluerade och mest 

europeiska staden i Ukraina och har varit del av andra imperier som Österrike-Ungern, Polen 

samt Sovjetunionen och i dag Ukraina så är den ukrainska identiteten där extra utmärkande i 

jämförelse med resten av landet. Det vill säga befolkningen pratar ukrainska i större 

utsträckning, hyllar ukrainsk poesi och litteratur men även krigshjältar som Stepan Bandera 

som är från regionen, och UPA, vilka kämpade för Ukrainas självständighet från först 

Nazityskland och sedan Sovjetunionen. (Yurchuck, 2012:77). Då Odessa historiskt har tillhört 

det ryska imperiet samt Sovjetunionen så är mitt antagande att befolkningen i staden har en 

starkare rysk identitet samt att nostalgin över Sovjetunionen är starkare. Staden bär även den 

sovjetiska utmärkelsen som hjältestad för sina uppoffringar under stora fosterländska kriget 

(Yurchuck, 2012:78). Därför har jag valt att utföra en komparativ fallstudie där jag kom att 

jämföra invånarna i dessa städers åsikter vad gäller de nya lagarna om förbudet mot 

fascistiska samt kommunistiska symboler. Samt hur lagarna tillämpas och uppfattas i 

verkligheten med namnbyten och borttagning av sovjetiska symboler och monument då jag 

tror att de kan skilja sig ganska kraftigt åt i de båda städerna. Uppsatsen har därför som mål 

att undersöka och försöka förklara hur och varför åsikterna skiljer sig angående de nya 

lagarna bland medborgarna i Lviv och Odessa.  

 

Min problemställning lyder följande: Hur har lagarna som förbjuder fascistiska samt 

kommunistiska symboler lett till kulturellt trauma i Lviv respektive Odessa och hur 

utkristalliserar sig dessa trauman i respektive stad? 
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2.1 Uppsatsens struktur 

Denna uppsats börjar med en presentation av tidigare forskning sedan ett avsnitt om metod 

och forskningsdesign sedan följer en presentation av det teoretiska ramverket som uppsatsen 

bygger på och hur den använts som verktyg till mina intervjuer presenteras. Sedan följer en 

kort historisk bakgrund av Lviv respektive Odessa för att få en djupare förståelse för 

invånarna i dessa städer samt har den en viktig påverkan för förståelsen av åsikterna. I samma 

stycke finns även en kort presentation om hur dekommunisering har utförts i de båda 

städerna. Denna sektion är med för att skapa ett förtydligande av den lokala situationen för 

läsaren, och därmed en förståelse för uppsatsens resultat. Därefter kommer resultatet av 

utförda intervjuer där svaren på intervjufrågorna presenteras från först Lviv och sedan Odessa. 

Sedan följer en analys av svaren på intervjufrågorna där resultatet ställs i förhållande till mitt 

teoretiska ramverk och en komparation av svaren genomförs där jag samtidigt kommer svara 

på min frågeställning. Sedan följer en slutsats av uppsatsen. 

 

2.2 Metod och forskningsdesign 

Till min uppsats har jag valt att utföra kvalitativa fältstudier med intervjuer och kommer 

jämföra befolkningens uppfattningar i städerna Lviv och Odessa i Ukraina. Jag har valt att 

genomföra fältstudier med intervjuer därför att det kan ge ett mer detaljerat samt djupare 

perspektiv i komplexa frågor om situationen i de båda städerna, med särskilt fokus på 

nationell identitet. (Bronéus 2011:145) 

 Jag har valt att inte använda mig av kvantitativa metoder då jag finner att svaren som 

personerna jag kommer intervjua har en tendens att feltolkas och inte uppfyller mitt syfte med 

min studie. Jag eftersöker heller inget statistiskt resultat för att kunna beskriva situationen och 

processen som Ukraina just nu genomgår med dekommunisering kan man säkert förklara med 

hjälp av kvantitativ metod, men jag är av uppfattningen att svaren på intervjufrågorna och 

resultatet kan bli omöjliga att tyda. Den största utmaningen som konfronterar intervjuare med 

hjälp av en komparativ metod är att det kan finnas skillnader i fallstudier om hur osäker 

forskningsmiljön är och hur känslig forskningsämnet anses vara av dem som deltar i studien, 
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eller av makthavare i det land där forskningen är, genomförs. I fredsforskning, till skillnad 

från många andra discipliner som kan befinna sig i flyktiga sammanhang, är 

forskningssammanhanget inte osäkert av en slump, men avsiktligt. Det är en brännpunkt som 

fredsforskning belyser när det gäller frågor relaterade till krig och fred samt liv och död. Detta 

är fallet för de flesta studier om forskningsteman som är i fredsforskning, till exempel studier 

av politiskt våld, om försoningsprocesser och om väpnade grupper såsom paramilitärer, 

rebeller eller gerillor (Höglund 2011:114). Nivån av osäkerhet gällande forskningen bestäms 

av vilken typ av konflikt det är som studeras, och när forskningen utförs. Eftersom konflikten 

i Donbass vid skrivande stund är frusen och ännu inte avslutad kan det därför vara extra 

känsligt eftersom tillfrågade kan ha en personlig koppling till konflikten. Likt Höglund 

beskriver kan forskningens kontext ha en tendens att förändras om konflikten utvecklas i nya 

riktningar: en upptrappning av konflikten kommer att göra saken värre och nedtrappning i 

allmänhet förbättra forskningssammanhanget. (Höglund 2011:114) 

 

2.3 Val av angreppsmetod 

Komparativa studier är ofta mellan stater, men kan också omfatta jämförelser inom en stat, 

vilka kan vara mellan olika rebellgrupper, administrativa enheter såsom provinser och 

kommuner, eller sociala, etniska och religiösa grupper (Höglund 2011:115). Jag har däremot 

valt att utföra komparativa studier inom ett land där befolkningen i huvudsak utgörs av 

östslaver, även om både Lviv och Odessa kan ses som multietniska städer. Eftersom 

fältstudier kräver betydande resurser och kunskap om det lokala sammanhanget, är det ofta en 

klok forskningsstrategi att göra jämförelser inom ett eller två länder, åtminstone för enskilda 

forskare, snarare än att ta alltför många länder inom ett specifikt forskningsprojekt. Därför 

föll valet på Lviv och Odessa därför att de båda städerna ligger i samma land men är väldigt 

olika på många sätt. Tiden kan också vara en viktig faktor. Jämförelser kan göras, till 

exempel, mellan olika regeringar eller händelser över tid. (Höglund 2011:115) För 

komparativa studier gäller den centrala frågan val, vilket ger en ram för jämförelse. Det 

innebär för det första en identifiering av variationen i resultatet som ska förklaras. Resultat 

kan, till exempel vara nivån av våld i efterkrigstida samhällen eller variationer i resultaten av 

en försoningsprocess. Jag har kommer dock att beskriva hur ett land som befinner sig i 
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konflikt samtidigt gör upp med sitt förflutna och strävar efter att bli kvitt kommunismen och 

det sovjetiska arvet och svårigheterna med detta. För det andra handlar det om att identifiera 

de fall som i själva verket är jämförbara och där det förväntas att liknande kausala processer 

pågår. Med andra ord måste ett antagande göras om enighet för att säkerställa att jämförelsen 

görs mellan fenomen som faktiskt är jämförbara. Vad som anses vara jämförbara är starkt 

beroende av frågeställningen. Det vanligaste tillvägagångssättet i komparativa studier är att 

välja fall som är så lika som möjligt, för att antagandet inte ska påverka vad som ska 

förklaras. Det är därför som jag valt att jämföra två städer som befinner sig inom samma stats 

gränser, och är relativt lika varandra men ändå skiljer sig mycket åt i många hänseenden. 

Denna strategi kan göra det lättare att urskilja inverkan av specifik faktor eller förhållanden 

under studien. Ett alternativt tillvägagångssätt är att göra jämförelser mellan fall från olika 

situationer, såsom olika sociala, kulturella och geografiska sammanhang. Grundtanken är att 

fall bör väljas från så olika sociala system som möjligt och om vanliga orsaker eller sociala 

processer kan hittas trots dessa kontraster ger forskningsdesignen starka argument för att 

bygga en teori om resultaten. (Höglund 2011:116) 

 

2.4 Begränsningar och fördelar med fältstudier 

Inom ramen för en intervju, är det viktigt att skapa en bekväm och uppmuntrande atmosfär, så 

att den intervjuade känner sig säker på att dela information och känner sig respekterad. Det är 

också mycket viktigt att den som intervjuar visar att han eller hon lyssnar aktivt och visar 

empati. Intervjuaren har ett stort ansvar att se till att information som samlats in från 

personliga erfarenheter tolkas korrekt och med respekt, och att kontinuerligt fatta beslut som 

är etiskt jordade. Genom att ständigt komma ihåg att någon kan ta illa vid sig eller komma till 

skada, kan detta undvikas. (Brounéus 2011:145) 

I genomförandet av fältstudier är det samtidigt väldigt viktigt att tänka på svårigheter och 

utmaningar som kan uppstå. Först och främst är det viktigt att intervjuaren inte är partisk i 

förväg, och att den undviker onödig partiskhet genom att ställa ledande frågor eller frågor 

baserade på etiska eller praktiska överväganden (Höglund 2011:128). Därför anser jag att det 

var högst relevant att jag förklarade för de personer jag valde att intervjua varför jag har valt 

att genomföra just denna studie och hur jag senare kommer använda materialet. Det var därför 
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även viktigt att jag som intervjuare kom förberedd till intervjun, och är flexibel och 

anpassningsbar och självklart artig och tacksam mot den person som är där för att bli 

intervjuad. Hur intervjuer genomförs och hur intervjuaren kan få tillgång till information 

beror på vilken typ av konflikt det handlar om samt de lokala förhållandena. Eftersom att Lviv 

och Odessa inte ligger i området där de värsta stridigheterna pågår så var det under lugna 

former jag kunde genomföra mina intervjuer på stadens universitet. Likt Höglund föreslår 

(Höglund 2011:128).  Så är det bra att samarbeta med lokala eller internationella 

organisationer. Eftersom jag har spenderat mycket tid i Ukraina har jag därför goda kontakter 

i både Lviv och Odessa vilka var till stor hjälp när jag genomförde mina fältstudier. De 

hjälpte mig med bland annat med att komma i kontakt med personer som de trodde skulle 

vara av intresse för mitt arbete.  

 

Som Höglund även menar kan identiteten av forskaren vara av särskild betydelse i 

fältforskning. Hur uppfattas forskarens identitet i olika forskningsmiljöer och av 

intervjupersoner? Hur det påverkar den information som delas av deltagarna i intervjuer, 

fokusgrupper eller enkäter? Egenskaper som kan påverka uppfattningen av forskaren avser 

nationalitet, ålder, kön och hudfärg eller andra saker som utgör en del av utseendet på 

forskaren. Frågor som rör forskarens identitet har ofta tagits i en debatt om forskaren hör 

hemma i kontexten eller är en så kallad outsider. Denna debatt belyser fördelarna och 

utmaningarna i att göra forskning som en infödd forskare kontra utanförskap när det gäller 

kulturella sammanhang och identitet. Medan den inhemska forskaren kan ha fördelar när det 

gäller språk och tillgång på grund av en bättre förståelse för hur samhället fungerar, kan 

utomstående dra nytta av lokalbefolkningens uppfattning om en som främling. Den 

utomstående forskaren ses i många fall som en sympatisk och berörd person och är av detta 

skäl väl mottagna. Emellertid kan den typ av information som delas med en utomstående 

skilja sig från en insider på grund av högre nivåer av förtroende mellan de svarande och 

infödda forskarna. Ändå kan det i vissa fall vara lättare att dela information med utomstående, 

eftersom att de inte kommer att finnas kvar i området eller det landet studien utförs i. 

(Höglund, 124). Detta fenomen upplevde jag i båda städerna främst det faktum att jag som 

kom från Sverige var insatt i att det pågår en dekommunisering av landet och 

intervjupersonerna svarade gärna på mina frågor. 
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2.5 Avgränsningar 

Målet med denna studie är att förstå samt beskriva hur den lokala befolkningen i Lviv 

respektive Odessa upplever och efterlever de lagar som förbjuder fascistiska samt 

kommunistiska symboler i Ukraina sedan den nionde april 2015. Detta sker genom en 

komparativ studie för att undersöka om och hur uppfattningar kan skilja sig angående dessa 

lagar, i ett och samma land. Tidsperioden som denna studie ämnar är från den nionde april 

2015 till trettionde maj 2016 medan fältstudien utfördes under maj månad 2016. Målet med 

denna studie är således inte att kritisera lagarna eller tillståndet i landet, utan enbart analysera 

och beskriva situationen som invånarna i de respektive städerna upplever den. Denna studie 

har även med en kort historisk bakgrund om de respektive städerna vilket fungerar som en 

förklarande ansats om hur de två städerna skiljer sig åt och hur dess historia har format 

invånarna och visar sina tydliga spår även idag. Samt så följer en kort beskrivning hur 

genomförandet av dekommuniseringen skett i respektive stad. Intervjuerna i studien är utförda 

med tjugo studenter, uppdelat på tio stycken i varje stad, som studerar vid universitet i de 

båda städerna. Jag är medveten om att jag hade kunnat få ett annat resultat om jag utfört ett 

större antal intervjuer med större eller annan målgrupp men för detta krävs både mer tid och 

medel och därmed denna begränsning. Jag är dock av uppfattningen att antalet intervjuer är 

tillräckligt många för att kunna studera och beskriva den rådande situationen och synen på 

dekommuniseringen bland befolkningen i Lviv respektive Odessa. 
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3 Teoretiskt ramverk 

För att förstå den stora omställningen från Sovjetunionens historia och nationella identitet till 

övergången till det nya postsovjetiska, självständiga Ukraina och de nya narrativen har jag 

valt att applicera Jeffrey C. Alexanders teori.  Jeffrey C. Alexanders menar att kulturellt 

trauma sker när medlemmar i ett kollektiv känner att de har utsatts för en fasansfull händelse 

som lämnar outplånliga sår i deras gruppmedvetande, såren som finns i deras minnen kommer 

för alltid att ändra deras framtida identitet på ett oåterkalleligt sätt. (Alexander 2004:1) Jag 

kommer också utgå ifrån Piotr Sztompkas tolkning av kulturellt trauma. Piotr Sztompka 

beskriver kulturellt trauma och dess förändring över tid. Han menar att den traumatiska 

förändringen tycks uppvisa fyra egenskaper. (1) Den kännetecknas genom en specifik 

hastighet. Det uppenbara fallet är den förändring som är plötslig och snabb, inträffar inom en 

spännvidd av relativt kort tid för en given typ av process. Till exempel: revolution är snabb i 

förhållande till historisk tid även när det tar veckor eller månader. Ju mindre uppenbara fall, 

som också faller under samma rubrik av plötslig och snabb förändring är den process som är 

långvarig och kumulativ men så småningom når en tröskel av mättnad bortom vilken det visar 

sig vara fundamentalt nytt. Situationen verkar plötsligt vara outhärdlig och producerar en 

chock genom insikten om något som ignorerades innan. Det första fallet är en chock av 

plötsliga händelser, och i det andra fallet finns en chock av plötslig medvetenhet om annars 

längre processer. Att dessa händelser sker plötsligt är en gemensam nämnare i båda fallen. I 

Ukrainas fall är den första variabeln mer talande för det aktuella läget, vilket gör att jag 

förhåller mig till denna. (2) Den andra egenskapen har att göra med dess omfattning. Det är 

vanligtvis något omfattande antingen i den meningen att det berör många aspekter av 

personliga livet eller att det påverkar många aktörer och att det blir många åtgärder som följd. 

(3) Förändring präglas av en särskild aspekt, antingen i den meningen att det är en radikal, 

djup, eller grundläggande förändring att den berör de centrala aspekterna av det sociala livet 

eller att det påverkar universella erfarenheter både offentliga och privata. Till exempel skiftet 

i dominerande värden, överföring av makt eller förändringen av ordningen i hierarkier som i 

sin tur ändrar grunden i samhället, medan ökningen av brottslighet och korruption försämrar 

samband med vardagen, hotar levnadsstandarden för varje samhällsmedlem. (4) Den fjärde 
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egenskapen i traumatisk förändring har att göra med den specifika mentala ram med vilken 

den uppfattas av människor som är i misstro mot samhället. Denna variabel vilar på distinkta 

traumatiska händelser, till exempel oväntade, eller just chockerande händelser som kan utlösa 

detta, till exempel en kraftig devalvering av valutan eller dödsfall inom familjen eller 

bekantskapskrets orsakat av staten eller annan aktör (Sztompka 2004:158-159). 
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4 Historisk bakgrund 

4.1 Historisk bakgrund Lviv 

I dag så lever det ungefär 750 000 invånare i Lviv som ligger i västra Ukraina. Lviv 

grundades som ett fort under 1300-talet och har sedan dessa varit del av många imperier och 

riken. Bland annat Österrike-Ungern under namnet Lemberg, Polen under namnet Lwów, 

Men även ockuperat av Nazityskland under en kort period samt Ukrainska Rådsrepubliken 

inom Sovjetunionen och sedan 1991 självständiga Ukraina under namnet Lviv. 

(Amar,2015:24-25). 

Vid krigsutbrotten 1939 tillhörde staden i Polen och efter att Nazityskland tågat in i landet den 

första september så flydde många polska invånare till Lwów. Först så ockuperades staden av 

tyska trupper och sedan den 22a september av röda armén överenskommet i Molotov-

Ribbentroppakten (Amar, 2015:44). Lviv var därmed under sovjetisk kontroll i ungefär två år 

från 1939 fram till Nazitysklands attack på Sovjetunionen den 22 juni 1941 vilket gjorde att 

Sovjetiska trupper flydde från staden. Under tre år var Lviv under tysk ockupation och den 

återfick namnet Lemberg. Under dessa år såg staden många pogromer på främst judar och 

polacker och andra icke önskvärda av den nazityska regimen. Samtidigt såg staden ett försök 

av nationalistiska ukrainare att bilda en självständig stat. (Amar, 2015:89) 

Sovjetiska trupper intog återigen Lviv i juli 1944 (Amar, 2015:143) och efterkrigstidens Lviv 

blev en nyckelstad i kampen mellan eliter i västra och östra Ukraina. Medan nationalister från 

västra Ukraina hade en vision om att föra sin version om den ukrainska staten österut, en stat 

som skulle vara auktoritär med hänseende till nazityskland medan ukrainare från de östra 

delarna av landet föredrog ett Ukraina som var stalinistiskt och underlydande den ryska 

storebrodern. Därför var det extra tydligt i Lviv än i någon annanstans i landet att det fanns en 

delning bland befolkningen om vem de ansåg vara befriaren och ockupanten. (Amar, 

2015:145) 
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Efterkrigs- Lviv blev navet och symbolen för sovjetiseringen i västra Ukraina. Det som 

utmärker Lviv är att staden blev omgående industrialiserad, till skillnad från den västra 

vitryska staden Grodno, som är jämförbart med Lviv som en ny erövring från andra 

världskriget, men som låg i vitryska sovjetrepubliken. Denna process fortsatte in på 1960-

talet, men dess formande skedde i de omedelbara efterkrigsåren. Lvivs industrialisering 

producerade inte bara fabriker och de saker det tillverkade, men formade befolkningen som 

bodde i staden. Lvivs lokala styre noterade 1950 de tre mest grundläggande frågorna om 

efterkrigstiden: industrialiseringen av Lviv, kollektiviseringen av dess natur och ideologiska 

arbetet, vilket innebär kampen mot den ukrainska nationalismen och utbildning av 

arbetstagare för att följa Lenins parti-Stalin. (Amar, 2015:185). Lviv, som är den minst 

sovjetinfluerade staden i hela det forna Sovjetunionen var först inom unionen att ta ner 

stadens Leninmonument redan 1990 innan sovjetunionen föll. På platsen han stod uppfördes 

istället ett monument till nationalskalden Taras Shevchenkos ära. (Liebich & Myshlovska 

2014:756). Sedan upplösningen av Sovjetunionen har staden tillhört Ukraina. 

 

4.1.1 Dekommunisering Lviv 

Som nämnt ovan så upplevde Lvivs oblast en dekommunisering redan på 1990-talet då 

kommunistiska symboler och allt som förknippades med Sovjetunionen och monument som 

föreställer hackan och skäran och röda stjärnor men även de tillägnade Lenin städades bort. 

Men några som inte förknippades så starkt med kommunism och Sovjetunionen och mindre 

ideologiska symboler fick vara kvar. Bland annat monumentet tillägnat den sovjetiska 

kosmonauten Valentina Tereshkova, den första kvinnan i rymden samt författaren Stepan 

Tudor.  Trots detta så röstade i maj 2015 den lokala regeringen i Lviv för att ta bort alla 

symboler som förknippas med den totalitära regimen och därmed ska samtliga monument och 

även monumentet tillägnat Valentina Tereshkova bort enligt lagarna som förbjuder 

kommunistiska symboler.  (RBC.ru, 2015). Ett drygt år senare, den nionde maj 2016, på den 

Sovjetiska högtiden segerdagen, då kapitulationen av och segern över Nazityskland firas i stor 

utsträckning i forna sovjetrepubliker så försökte högerradikala aktörer riva monumentet 

tillägnat Tudor, men polisen hindrade dem från att fullborda rivningen. (RBC.ua, 2016). 

Samtidigt så har det sedan Ukrainas förra president Viktor Yuschenko bestämde att erkänna 

Stepan Bandera som Ukrainas Hjälte 2010 så har en gata i Lviv fått namnet Stepan Bandera 
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Ukrainas Hälte-gatan (Liebich & Myshlovska 2014:750). Samt så har mer än 40 statyer och 

monument rest till Stepan Banderas ära i Lviv, Ivano-Frankivsk, Ternopil oblast men även 

Rivnensk och Volynska oblast som är geografiskt långt från det som traditionellt brukar kallas 

för Bandera-land. (Liebich & Myshlovska 2014:751) 

 

4.1.2 Historisk bakgrund Odessa 

Mykola Riabchuk myntade uttrycket 2002 om två Ukraina, det vill säga ett europeisk och ett 

sovjetisk. Symbolerna för denna delning är städerna Lviv och Donetsk. Men även en tydlig 

delning mellan väst och öst. (Richardson, 2008:7-8) Under 1700-talets senare del så 

expanderade det ryska imperiet under tsarinna Katarina den andra söderut i vad som är dagens 

Ukraina och 1764 så grundades provinsen Novorossija. (Richardson, 2008:25) Den första 

bosättningen Khadzibei, där dagens Odessa är beläget är daterat till början av 1400-talet och 

var bebott av tatarer. Under det tidiga 1700-talet så tillhörde området det Ottomanska riket. 

Katarina den andra gick i krig med Ottomanska riket för att kunna lägga beslag på detta 

territorium norr om svarta havet. (Richardson, 2008:29) Efter framgångsrika segrar i strider 

mot det Ottomanska riket så grundades Odessa av Katarina den andra och det Ryska Imperiet 

år 1794. Staden blev väldigt betydelsefull för det Ryska Imperiet på grund av sitt strategiska 

läge vid svarta havet och närheten till medelhavet och handelsvägar till Europa. (Richardson, 

2008:30) Med anledning av detta så växte Odessa ekonomiskt och storleksmässigt och i 

mitten av 1800-talet så var Odessa det Ryska Imperiets tredje största stad efter Moskva och 

Sankt Petersburg och staden industrialiserades och fortsatte att växa. (Richardson, 2008:31) 

Första världskrigets utbrott 1914 som följdes av oktoberrevolutionen 1917 och senare 

inbördeskrig drabbade Odessa hårt som senare införlivades i Sovjetunionen. Under andra 

världskriget så var Odessa ockuperat av Rumänska trupper då Hitler lovat Rumänien området 

som kompensation för Transsylvanien vilket Rumänien förlorat till Ungern. När krigslyckan 

vände för Nazityskland så vägrade Rumänien att deportera judar och andra icke önskvärda 

personer till koncentrationsläger och därför överlevde många av Odessas judar förintelsen och 

de kunde leva i fred och den judiska befolkningen har satt en stor prägel på Odessa som en 

multietnisk stad. Efter andra världskriget så riktades resurser till att återuppbygga stadens 

infrastruktur och ekonomi och dess läge vid svarta havet gjorde att Odessa blev en mycket 

populär turistdestination för många sovjetmedborgare. Sedan upplösningen av Sovjetunionen 
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1991 så har staden tillhört Ukraina, men den ryska och även den sovjetiska identiteten har 

varit fortsatt stark i staden. I dag bor ungefär en miljon människor i Odessa (Richardson, 

2008:32) 

 

4.1.3 Dekommunisering Odessa 

Efter att aktivister i samband med EuroMaidan fällt ett monument tillägnat Vladimir Lenin i 

Ukrainas huvudstad Kiev den åttonde december 2013 så gjorde aktivister i Odessa oblast 

samma sak dagen efter och fällde ett monument tillägnat Lenin och sedan dess har mer än 

femtio statyer tillägnat Lenin i Odessa oblast försvunnit. (Leninstatues, 2016). De flesta har 

demonterats olagligen genom att aktivister nattetid vandaliserar samt avlägsnar monumenten 

genom privata medel som lyftkranar och bilar. Ett fåtal statyer har även demonteras på 

uppdrag av den lokala regeringen, i bland annat Ilichevsk. (Odessa-Life, 2014). Denna metod 

är inte unik för Odessa oblast utan har förekommit i många andra städer i Ukraina. Ett annat 

uppmärksammat fall är då den tjugoandra april 2016 genomfördes en liknande aktion i Odessa 

oblast utförda av okända män i Ukrainsk militäruniform mitt på ljusa dagen och delar av den 

lokala befolkningen strömmade till platsen och slagsmål utbröt (Dumskaya,2016). I Odessa 

har de även på grund av lagarna rekonstruerat ett monument tillägnat Lenin till att bli en staty 

föreställande Darth Vader, skurk på den mörka sidan i Star Wars-filmerna (Dumskaya, 2015). 

I enighet med lagarna så har den lokala regeringen i april 2016 genomfört namnbyte på tio 

gator som tidigare hade namn som förknippats stark med Sovjetunionen till något som är 

förknippat starkare med Ukraina. (Prestupnosti, 2016) 
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5 Resultat 

5.1 Intervjuer Lviv 

Bakgrund 

 

Under våren 2016 genomförde jag intervjuer med tio personer som var bosatta i Lviv med 

frågor angående den pågående dekommuniseringen i landet. Jag valde att genomföra 

intervjuer med studenter som studerar internationella relationer samt statsvetenskap vid Lvivs 

nationella universitet Ivan Franko, då jag är av uppfattningen att de har större tillgång till 

information och är mer engagerade i vad som försiggår i landet i större utsträckning än 

personer som inte studerar eller har studerat vid ett universitet. Då merparten av befolkningen 

talar ukrainska i Lviv så hade jag med mig en svenskspråkig tolk som kunde översätta åt mig 

men kunde jag genomföra alla intervjuer förutom en på ryska. Alla tillfrågade identifierade 

sig som etniska ukrainare och föredrog att prata ukrainska och det var sällan de pratade men 

alla tillfrågade förstod och talade utmärkt ryska. 

 

Uppfattning om de nya lagarna  

 

Angående lagarna som förbjuder fascistiska samt kommunistiska symboler tyckte samtliga 

tillfrågade att det var positivt att lagarna tillkommit men att de inte påverkade dem i särskilt 

stor utsträckning i Lviv då de flesta gator, torg samt monument och kommunistiska symboler 

städats bort redan under 1990-talet. Majoriteten av de tillfrågade ansåg också att 

genomförandet av lagarna förmodligen är mer märkbara i de östra delarna av landet men de 

tyckte att det var bra att de städade bort monument och statyer samt att de fick nya namn på 

gator och torg som är relevanta för Ukrainas historia och nationella identitet och inte 

Sovjetunionens eller Rysslands. När jag frågade om Stepan Bandera och vilken betydelse han 

hade för dem så var majoriteten positivt inställda till honom och hans gärningar och de flesta 
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såg honom som en hjälte och en kämpe för Ukrainas självständighet. Även om många 

påpekade att hans gärningar var oklara och att det var svårt att lita på historieböcker, särskilt 

från den här tidsperioden, så var han ändå någon slags hjälte från Lviv men även för hela 

Ukraina. När jag ställde frågor angående Vladimir Lenin och hans betydelse för dem så 

svarade majoriteten att han var grundaren av Sovjetunionen och bilden av honom var inte 

särskilt positiv och många påpekade att han aldrig ens varit i Ukraina. Många av de tillfrågade 

ansåg att Lenin var en symbol för tyranni och massmord.  De ställde sig även kritiska till 

varför han fortfarande stod staty på så många platser i landet trots att Ukraina varit 

självständigt i så många år. När jag frågade om de hade släktingar som fallit offer för 

nazismen så svarade samtliga att de alla hade någon släkting eller förfader som på något vis 

levt i Lviv under kriget eller deltagit i strider mot nazisterna. När de tillfrågades om de har 

släktningar som fallit offer för kommunismen fick jag blandade svar. Några av de tillfrågade 

hade släktingar som på ett eller annat sätt kämpat för ett självständigt Ukraina medan andra 

hade släktingar som bara levt med den rådande situationen och fortsatt att identifiera sig som 

ukrainare och levt efter ukrainska traditioner fast som medborgare i Sovjetunionen. 

 

Åsikter om Ukraina efter EuroMaidan 

 

På frågan om EuroMaidan hade lett till det bättre eller det sämre så får jag även där blandade 

svar. En del ansåg att det var nödvändigt att stå upp för Ukrainska värderingar och att en gång 

för alla säga ifrån mot Ryssland och närma sig EU medan andra svarar att EuroMaidan inte 

har lett till några som helst förändringar till det bättre utan att de det ledde fram till kriget som 

pågår i Donbass och att den politiska situationen med Ryssland men även EU hade kunnat 

lösas på ett demokratiskt och fredligt sätt. Samtliga av de tillfrågade känner nära bekanta eller 

släktingar som har deltagit eller deltar i konflikten i Donbass och det märks på många sätt i 

samhället att det pågår en konflikt i öster. Bland de tillfrågade har polis och rättsväsende högt 

förtroende, särskilt den nya polisen som etablerats sedan den nya regeringen tillkommit i 

Ukraina. De tillfrågade är medvetna om och upplever att korruption fortfarande existerar i hög 

utsträckning i alla lager och aspekter av det Ukrainska samhället men att det är ett problem 

som måste lösas tillsammans och att det inte går att bli kvitt den bara för att en ny president 

valts, men de menar att den nya regeringen måste statuera exempel och visa landets invånare 

vad som gäller. Angående högre utbildning i Ukraina så ställer sig de flesta skeptiska till den 

och menar att det är i princip samma utbildningssystem fortfarande som var på sovjettiden 

och att även korruptionen här är märkbar och att samtliga av de tillfrågade har någon gång 
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under sin studietid behövt muta professorer vid universitetet för att kunna fortsätta med sina 

studier. 

 

5.2 Intervjuer Odessa 

Bakgrund 

 

I Odessa valde jag att genomföra intervjuer med tio studenter som studerar internationella 

relationer och statsvetenskap vid Odessas nationella Universitet I.I Mechnikov. På frågan 

vilken nationell tillhörighet de ansåg sig vara så svarade ett fåtal att de var ukrainare och 

föredrar att prata ryska men kan även tala ukrainska om det behövs medan majoriteten 

svarade att de identifierade sig vara Odessiter, det vill säga att de är födda och uppvuxna och 

bor i Odessa samt att de pratar uteslutande ryska och de identifierar sig inte som etniska 

ukrainare, men de kan tala ukrainska om de måste. De beskrev även Odessa som en 

ideologiskt delad stad mellan öst och väst men att alla i staden pratar ryska och om man hör 

någon tala ukrainska i staden så betyder det antingen att de inte kommer från Odessa eller att 

det är en politisk markering och ett ställningstagande var de har sina sympatier. 

 

Uppfattning om de nya lagarna  

 

Angående förbudet mot fascistiska och kommunistiska symboler så var de flesta av den 

uppfattningen att det var synd samt onödigt att städa bort något som påminde dem om 

historien och vilken betydelse Odessa haft i historien. Några av de intervjuade var födda och 

uppvuxna i en stad som ligger nära Odessa under namnet Ilichevsk som syftar på Lenins 

fadersnamn Ilich, som enligt de nya lagarna nyligen bytt namn till Tjornomorsk. De 

intervjuade hävdade att de förmodligen aldrig skulle vänja sig vid det nya namnet och att de 

aldrig skulle få för sig att säga de var från Tjornomorsk utan de kommer även i fortsättningen 

att säga Ilichevsk. Angående att den Ukrainska regeringen städar bort statyer och monument 

samt ändrar namn på gator och torg men även städer och byar så tyckte majoriteten att de 

kunde ta bort de flesta av monumenten och byta namn på gator och städer om de var 

förknippade med någon person som utfört något negativt eller som kunde uppröra folk, 
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exempelvis Felix Dzershinsky som var grundare av den hemliga polisen Tjekan och ökänd för 

utrensningar under revolutionen och under Stalins terror. Men de tillfrågade ansåg att de 

kunde behålla namn som förknippades med något bra som utförts, exempelvis Sovjetunionens 

hjälte och första människan i rymden Jurij Gagarin och de menar att allt med Sovjet var inte 

dåligt och det var därför klokt att behålla några monument eller gatunamn för att påminna 

framtida generationer om Ukrainas historia som en del av Sovjetunionen. Bland de tillfrågade 

i Odessa så var Stepan Bandera inte omtyckt överhuvudtaget. Samtliga var av åsikten att det 

var märkligt att han bland flera andra kontroversiella personer nu enligt lag blivit Ukrainas 

nya nationella hjältar och att det var illegalt att kritisera personer och organisationer som 

kämpat för Ukrainas självständighet under 1917-1991. Samtidigt var de av uppfattningen att 

de som har Stepan Bandera som förebild i övriga landet är radikala nationalister och 

förmodligen inte uppskattar de ukrainare som väljer att tala ryska istället för ukrainska. 

Uppfattningen av Vladimir Lenin bland de tillfrågade var varken positiv eller negativ utan 

snarare så svarade de flesta att han hade varit en viktig person för grundandet av 

Sovjetunionen och att han var en person som hade haft stor betydelse för Ukraina även om 

han aldrig varit i landet. De flesta svarade även att deras farföräldrar och i vissa fall föräldrar 

hade en mer positiv inställning och var nostalgiska och även ansåg att de hade levt ett bättre 

liv under Sovjetunionen än i dagens Ukraina och att de äldre generationerna såg Lenin mer 

som en positiv ledare än den unga generationen. Reaktionerna angående Leninmonumentet 

som gjorts om till en staty föreställande Darth Vader var bland de tillfrågade blandad. En del 

tyckte att det var ett roligt och kreativ sätt att bevara statyn på om den nu tvunget skulle bort, 

andra tyckte att det var onödigt att röra upp negativa känslor hos den äldre generationen. På 

frågan om de tillfrågade hade släktingar som fallit offer för nazismen så var svaren att alla 

hade på något vis en släkting eller familjemedlem som antingen deltagit i strider eller varit 

bosatta i Odessa under kriget. På frågan om de har släktingar som fallit offer för 

kommunismen så får svaret att de flesta hade haft det bra under Sovjetunionen men att det 

varit tumult i landet under sena 80-talet och vissa hade släktingar som stupat under 

Sovjetunionens krig i Afghanistan mellan 1979-1989. 

 

Åsikter om Ukraina efter EuroMaidan 

 

När jag frågar om de tycker att det blivit bättre i Ukraina efter EuroMaidan så fick jag väldigt 

spridda svar. Några tyckte att det var synd att relationen med Ryssland blivit så dålig och att 

det nu pågår ett krig i Donbass på grund av revolutionen som negativt medan andra tyckte att 
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revolutionen var viktig för att närma sig EU och för att en gång för alla bli kvitt korruptionen i 

landet som genomsyrar alla samhällsnivåer och institutioner. Samtliga tillfrågade känner 

någon släkting eller bekant som är inkallad i den ukrainska armén eller som deltar i konflikten 

i Donbass och de känner till folk som har stupat där. Tilltron för polis samt rättsväsende är 

lågt bland de tillfrågade och även här poängterar många att det är fortsatt korrupt trots en 

nyinrättad poliskår. Många påpekade även att det var många oklarheter kring våldsamheterna 

och branden i fackföreningshuset som ägde rum den andra maj 2014 i anslutning till 

EuroMaidan och de menar att de som var skyldiga borde straffas men ingen har ännu gripits 

för det inträffade. De tillfrågade menar att det nästan är som att dagens regering erkänner det 

inträffade eftersom de agerar så passivt i frågan. 

Förtroendet för dagens president Petro Poroshenko med regering i Ukraina är även den låg 

och de tillfrågade tror att Ukraina har en lång väg kvar att gå för att komma i närheten, i 

levnadsstandard samt nivån av demokrati i jämförelse med länder som är medlemmar i EU. 

Samtliga tillfrågade anser dessutom att utbildning vid universitet och högskolor i landet är 

undermåliga och att även här förekommer korruption i stor utsträckning för att kunna delta i 

undervisning eller för att få bra betyg på avslutade kurser. 
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6 Komparativ Analys 

Med anledning av de utförda fältstudierna i Lviv respektive Odessa med syftet att undersöka 

om och hur invånarna i städerna upplever ett kulturellt trauma i samband med 

implementerandet av de nya lagarna som sedan den nionde april 2015 förbjuder 

kommunistiska samt fascistiska symboler så kommer jag här i analysen visa på likheter och 

skillnader mellan städerna. De jämförs i fallande ordning och följer Piotr Sztompkas fyra 

egenskaper om kulturellt trauma som presenterats i avsnittet om teoretiskt ramverk. 

 

(1) 

Det första kriteriet av Piotr Sztompkas tolkning av kulturellt trauma är att det sker en 

förändring som inträffar snabbt och plötsligt och eftersom dekommunisering i Lviv har pågått 

sedan 1990-talet med borttagande av monument samt omdöpandet av gatunamn och torg 

anser jag därmed att processen inte något fenomen som sker snabbt utan det är en långvarig 

process som sker på ett sätt som inte upplevs som negativ av de tillfrågade 

intervjupersonerna. Även om dekommunisering kanske blir en chock av plötslig medvetenhet 

så är den i det positiva laget i Lviv. De tillfrågade upplever att dekommuniseringen är 

någonting positivt och bör genomföras i hela landet och jag menar därför att de inte faller in 

under det första kriteriet enligt Sztompkas teori om kulturellt trauma. 

 

Då invånarna i Odessa oblast såg flertalet statyer tillägnade främst Lenin störtas av icke 

legitima aktörer redan innan lagarna tillkommit så var de redan upprörda innan lagarna 

verkställdes. Då lagarna om dekommunisering tillkom bara ett år efter EuroMaidan som 

implementerades omgående efter den 9e april så anser jag att invånarna i Odessa faller under 

det första kriteriet om kulturellt trauma där Sztompka menar att en plötslig och snabb 

förändring inträffar som påverkar invånarna i ett samhälle på ett negativt sätt. De drabbas 

därför att de inte är nöjda med varken borttagandet av monument tillägnade Lenin samt 

erkänner de inte namnbytet av den intilliggande orten Ilichevsk. Samt övriga förändringar 

som skett sen och den situation som Ukraina befinner sig i sedan den nya regeringen tillträdde 

är också en bidragande faktor. 
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(2) 

 Den andra egenskapen vilket berör vardagslivet och att det personliga livet påverkas samt det 

faktum att många aktörer samtidigt påverkas negativt av förändringar i ett samhälle stämmer 

inte in på de personer jag intervjuat i Lviv då de tycker att lagarna som förbjuder 

kommunistiska symboler och att det pågår en ordentligt dekommuniseringi Ukraina är 

någonting positiv. 

 

Då den andra egenskapen berör vardagslivet och det personliga livet anser jag att invånarna i 

Odessa uppfyller den andra egenskapen då statyer och monument som varit en del av deras 

vardag och identitet hela livet städas bort är som att den Ukrainska regeringen inte erkänner 

deras identitet och städar även bort även den. Det faktum att staden Ilichevsk som de har 

refererat till och identifierat sig med i hela sina liv plötsligt inte längre är legitimt. Till 

exempel så står det i deras pass att de är födda i Ilichevsk och detta måste nu ändras för att 

deras identifikationshandlingar ska vara giltiga.   

 

(3) 

 Även den tredje egenskapen av Sztompkas tolkning av kulturellt trauma där den uppfylls 

genom skiftet av dominerande värden eller överföring av makt eller förändring av hierarkier 

där genomförandet och implementeringen av lagarna innebär många förändringar för Ukraina 

som helhet, så är denna process inte märkbar i Lviv då borttagandet av arvet från 

kommunismen och Sovjetunionen för har pågått sedan innan landet blev självständigt och 

även om de tillfrågade är missnöjda med korruptionen och brottsligheten i landet så verkar de 

ändå vara relativt nöjda med situationen. Samtidigt uppfyller invånarna inte kriteriet för att 

lagarna inte innefattar korruption. 

 

När det gäller Odessa så uppfyller invånarna det tredje kriteriet då tidigare regeringar i 

Ukraina och även det lokala styret har låtit monument och statyer samt namn på orter, gator 

och torg som invånarna identifierar sig med, bestå. Men den nyvalda president Poroshenko 

och hans regering så ska alla monument och gator och torg heta något på ukrainska eller något 

annat som egentligen inte har något med Odessa att göra och det sovjetiska som så många 

identifierar sig med, ska bort. Även det faktum att Stepan Bandera numera officiellt enligt lag 

är nationens hjälte är något som många människor som bor i Odessa har svårt att finna sig 

med.  Samt att nivån av korruption och brottslighet förmodligen är oförändrad sedan 
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regimskiftet så ökar den misstroendet hos och hotar levnadsstandarden för varje 

samhällsmedlem. 

 

(4) 

Den fjärde egenskapen av kulturellt trauma uppfylls inte i Lviv. Även om befolkningen är 

besvikna och i misstro gentemot regeringen av anledningar som att samhället är korrumperat 

eller att den inhemska valutan är svag, så upplever de inte detta på grund av att det pågår en 

dekommunisering i landet utan av rent missnöje och därför så anser jag att invånarna i Lviv 

inte upplever något kulturellt trauma enligt Sztompkas egenskaper. 

 

Den fjärde egenskapen av kulturellt trauma uppfylls i Odessa då invånarna känner sig svikna 

av och upplever en misstro till staten på grund av lagarna som de infört. Samtidigt som 

Ukrainas valuta, gryvjna har upplevt en kraftig devalvering som följd eftersom internationella 

storföretag undviker att investera i Ukraina efter EuroMaidan och Rysslands annektering av 

Krimhalvön samt inbördeskriget som fortsätter i Donbass. Samt att många av de tillfråga 

kände någon eller är var bekant med personer som dött i fackhusbranden den andra maj 2014 

är även det en bidragande faktor då Ukrainas regering är ansvarig för utredningen där det inte 

har hänt någonting. Därtill att bekanta och anhöriga till de intervjuade faktiskt slåss i kriget 

som utkämpas i Donbass mellan proryska separatister samt trupper trogna Ukrainas regering. 

Eftersom detta ökar misstron gentemot regeringen bland invånarna så gör det att den fjärde 

egenskapen upplevs i Odessa. Det faktum att många inte litar på eller känner misstro mot 

staten för att korruptionen är så påtaglig i Ukraina gör att ännu ett av kriterierna uppfylls. 
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7 Slutsats 

I den här uppsatsen så har processen av dekommunisering i Lviv och Odessa i Ukraina 

presenterats, komparerad och analyserats med hjälp av Jeffrey C Alexanders teori om 

kulturellt trauma och Piotr Sztompkas tolkning av den teorin. Problemställningen i början av 

uppsatsen var har lagarna som förbjuder fascistiska samt kommunistiska symboler lett till 

kulturellt trauma i Lviv respektive Odessa och hur utkristalliserar sig dessa trauman i 

respektive stad. Jag genomförde kvalitativa fältstudier med intervjuer i maj månad 2016, för 

att ta reda på vad invånarna i Lviv samt Odessa hade för åsikter angående 

dekommuniseringen som pågår i Ukraina och hur den påverkar dem och hur de upplever den. 

Analysen är utförd med hjälp av Sztompkas fyra egenskaper om kulturellt trauma visar att 

invånarna i Odessa uppfyller samtliga fyra egenskaper för kulturellt trauma medan invånarna i 

Lviv inte uppfyller någon. Även om befolkningen i Lviv är positivt inställda till lagarna som 

förbjuder kommunistiska samt fascistiska symboler och inte upplever att de är utsatta för 

kulturellt trauma, så betyder inte det att de inte är missnöjda med situationen i landet. Bland 

annat att Ukrainas ekonomi är väldig dålig och korruptionen som fortfarande är väldigt 

omfattande i alla nivåer av det Ukrainska samhället. Samt det faktum att det faktiskt pågår ett 

krig långt borta i öst som påverkar den lokala befolkningen i landet då många av deras vänner 

och anhöriga är inkallade i armén och soldater som kommer tillbaka från fronten inte alltid 

mår så bra. De svaren jag fick på mina intervjufrågor som utförts med studenter så anser jag 

att befolkningen i Odessa upplever ett kulturellt trauma eftersom de uppfyller samtliga 

kriterier enligt Sztompkas teori om kulturellt trauma. Jag upplever dock Odessa som en 

ideologiskt delad stad, dels på grund av incidenten i fackföreningshuset den andra maj 2014 

men även på grund av kriget i Donbass så upplever jag att befolkningen är väldigt splittrad. 

Även om alla i talar ryska så möter jag ändå några personer utanför mina intervjuer som har 

valt att inte prata ryska längre utan enbart talar ukrainska av politiska och ideologiska skäl. De 

hävdar dessutom att man inte kan leva ett normalt liv i Odessa och samtidigt tala ukrainska 

samt ha ukrainska värderingar och har därför valt att flytta därifrån. Detta är ett av många 

exempel på hur den ukrainska och ryska befolkningen i Ukraina glider allt längre ifrån 

varandra. Odessa har visserligen historiskt varit en rysk stad men det ska bli intressant att se 
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vad dessa lagar kan göra för den gemensamma nationella identiteten i Odessa, men även 

många andra städer i Ukraina som har ännu starkare sovjetisk samt rysk identitet än Odessa. 

Vad gäller förbud mot nazistiska samt fascistiska symboler såg jag flertalet då jag utförde 

mina fältstudier. Azovbataljonen vilka har varghaken som förbandssymbol vilka numer är en 

del av den ukrainska armén, hade rekryteringstält på torgen i både Lviv och Odessa och 

delade ut rekryteringsblad med diverse symboler på, som enligt lag är förbjudna. De lagar 

som nu finns för att skapa en ny nationell identitet verkar skapa mer problem än vad de gör 

nytta. Dels kommer det att kosta skattebetalare i Ukraina men även så begår lagstiftare i 

Ukraina mord på sin gemensamma historia. Dessa lagar tillintetgör inte bara chanserna att 

föra en riktig och trovärdig historisk undersökning utan debatten om UPA och Stepan 

Bandera och andra aktörer som kämpat för Ukrainas självständighet blir illegala att kritiskt 

granska. Det tvingar också en stor del av den ukrainska befolkningen att hålla tyst om och 

skämmas över sin identitet eller det faktum att de bryter mot lagen för att de uttrycker sina 

åsikter i sitt egna land. Med tanke på de många klyftor och utmaningar som Ukraina står för, 

dels den omfattande korruptionen samt den dåliga ekonomin men även Rysslands annektering 

av Krim och dess krig som förs av ombud i Donbass där Ukraina har kommit att bli en 

spelplan mellan ideologier där liberaldemokratiska väst står mot det allt mer auktoritära 

Ryssland. Där Rysslands försök att få en splittring ukrainare emellan lyckas så är jag av 

uppfattningen att dessa lagar som är till för att skapa en ny nationell identitet samt ena landet 

och städa bort Sovjetunionen och förbjuder kommunistiska samt fascistiska symboler gör den 

här splittringen av ett och samma land att splittringen och relationen mellan ukrainare och 

ryssar inom Ukraina blir än sämre. Vår uppfattning av det förflutna, dess hjältar och våra 

liksom grunden för vår förståelse av framtida trender, sätts av officiell historieskrivning och 

statens politiska minne. De finns vid sidan av personliga minnen av individer och kollektivt 

minne av sociala grupper, vilket återspeglas i memoarer och många muntliga historiekällor 

som ofta bevarar en annan förståelse av historiska händelser. Politiska strategier för att 

visualisera historia, minne och ideologiska riktlinjer har alltid varit och förblir det starkaste 

sättet att påverka en persons verklighetsuppfattning, och utvärdering av åtgärder och 

historiska fakta. Därför är det viktigt att skapa en nationell identitet där man försöker 

inkludera alla i befolkningen, annars riskerar staten att kollapsa med den. 
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9 Appendix 

Intervjufrågor 

 

1. Känner ni att ni har en nationell/etniskt tillhörighet?  

2. Vilket språk föredrar ni att prata? 

3. Tycker ni att förbudet mot fascistiska och kommunistiska symboler är bra för 

Ukraina? 

4. Tycker ni att lagarna är bra eller dåliga för Ukraina? 

5. Vad tycker ni angående de städer och gator med mera som byter namn? 

6. Vad för typ av namn borde de byta till? 

7. På vilket sätt märker ni att lagarna påverkar? 

8. Vem är Stepan Bandera för er? 

9. Vem är Vladimir Lenin för er? 

10. Har ni släktingar som fallit offer för nazismen? 

11. Har ni släktingar som fallit offer för kommunismen? 

12. Tycker ni att EuroMaidan ledde till det bättre för Ukraina? 

13. Litar ni på polis och rättsväsendet Ukraina? 

14. Har ni förtroende för nuvarande regering i Ukraina? 

15. Anser ni att korruption existerar i Ukraina? 

16. Tycker ni att utbildningen i historia i Ukraina är tillräcklig? 

 

 

 


