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Abstract 

A tentative historicalpolicy analysis is developed to generate knowledge about local government 
policies and political legitimacy, as well as to contribute to policy analysis methodology. Social 
indicators, institutions and actors are used to gain knowledge about the phenomena. What 
local governments do to deal with and try to solve local problems is assumed to contribute 
to political legitimacy. The basic question that structures the thesis is to investigate whether, 
and to what extent, problem-orientated and "problem-effective" local government policy can 
contribute to political legitimacy. 

Time-series analysis shows that social malaise problems (poverty and unemployment) have 
fluctuated over the last 120 years, increasing in some periods and/or communities and 
decreasing in others. In contrast, problems concerning health and the environment decreased 
over the same period. 

Social policies appear to be closely related to local problems during the first hundred years 
(i.e. from 1874-1970), which indicates that local government policy is problem-orientated. 
After 1970 the connection between problems and social policy starts to loosen up. During 
the 1980s local infrastructure and industrial policy begin, for the first time, to follow social 
malaise problems in the municipalities. Earlier, infrastructure policy grew when problems 
were small or decreasing. 

The analysis indicates that municipalities were generally more successful in coping with 
local problems a hundred years ago. Health policies appear to have contributed towards 
solving local health problems up until 1970. Social malaise policies, on the other hand, have 
not directly contributed to solving local problems. Indirecdy, however, the latter type of 
policies contributed to economic development and promoted the development of local 
industry during the first hundred years. After 1970, only certain aspects of social malaise 
policies show positive effects on local problems. Instead, these policies generally seem to 
have exacerbated local problems. Attempts to resolve social problems, together with social 
service delivery, turn out to become part of the problem. 

The interpretation that legitimacy can be reached through problem-orientated and 
problem-effective policies has some empirical support in the period prior to 1900 and today. 
However, under predemocratic regimes, as well as during periods when democracy was highly 
centralized, the support for, and trust in, legality seems to be the dominate source of political 
legitimacy. 

Key Words: Political legitimacy, local problems, problem-orientated, problem-effective, local 
government policy. 
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Förord 

Efter närmare femton års arbetslivserfarenhet från skolans och företagshälsovårdens värld 
frågade jag mig vad som kunde förklara den känsla av maktlöshet och uppgivenhet som jag 
tyckte mig finna i delar av det svenska samhället. Många med mig upplever att förtroendet 
för styrelseordningen och makteliten börjar svikta. Att problemen kan ha att göra med hur 
samhället och framförallt den offentliga maktutövningen fungerar i praktiken är rimligt att 
anta. Det bör finnas en koppling mellan hur framgångsrikt ett samhälle är med att komma 
tillrätta med centrala samhällsproblem och det förtroende regimen och dess företrädare kan 
vinna hos medborgare. Detta antagande bör självklart prövas, vilket jag också försöker göra 
i avhandlingen. 

Det är inte lätt att få perspektiv på vår samtid och vissa förhållande kan vara svåra att 
förstå idag. I ett längre historiskt perspektiv, eller i jämförelse med andra delar av världen, 
framstår ju många av dagens svenska samhällsproblem som små. Samtidigt framträder en 
klyfta mellan den dominerande retoriken och praktiken. I retoriken har vi den bästa av alla 
tänkbara samhällsordningar; i en demokratisk välfärdsstat skall ingen behöva uppleva de 
problem som en stor del av befolkningen brottades med tidigare. Men trots att välfärdsstaten 
satsat omfattande resurser på att försöka lösa centrala samhällsproblem finns många av 
problemen kvar. Därutöver uppmärksammas ständigt nya problem och utmaningar som 
konkurrerar om den offentliga sektorns begränsade resurser. Hur ska man kunna förstå hur 
Sverige på samma gång är ekonomiskt "rikare" än någonsin (åtminstone fram till början av 
1990-talet), att vi upplever växande samhällsproblem och en förtroendekris för etablerad 
politik? Forskningen bör på olika sätt försöka ge perspektiv på den tid vi lever i och en 
fördjupad förståelse för dagens problem, inrättade problemlösningar och legitimitetsproblem. 

Mitt sätt att närma mig detta problemkomplex har varit att blicka bakåt och undersöka i 
vilken utsträckning offentlig policy svarat på lokala samhällsproblem och analysera hur detta 
påverkat legitimitetsutvecklingen. Strävan har varit att försöka bidra till en bättre förståelse 
för (lokalpolitikens möjligheter och begränsningar när det gäller att (åter) skapa politisk legitimitet. 
Om jag i någon mån lyckats med detta genom att sprida mer ljus över dagens 
problemlösningar och legitimitetsproblem, samt belysa ett sätt på vilket man kan börja 
komma tillrätta med dem, får läsaren bedöma. Jag behöver hur som helst inte längre klandra 
mig för att inte ha försökt. 

Utan Benny Hjerns stöd och handledning skulle denna avhandling aldrig ha skrivits. 
Benny har varit min handledare under större delen av avhandlingsarbetet och han har hela 
tiden uppmuntrat mig att använda statsvetenskaplig forskning till at t problematisera den 
etablerade ordningen och visat att han trott på mina försök att utveckla en historisk policyanalys. 

viii 



Att handleda en doktorand som väljer delvis otrampade stigar kräver kompetens och 
öppenhet för okonventionella angreppssätt. Tack för allt stöd och all hjälp under 
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Historisk policyanalys och legitimitetsproblem 

Under senare år har förtroendet för formella politiska institutioner och makthavare minskat.1 

Det har också tilltron till välfärdsstatens förmåga att leva upp till löften om generell välfärd. 
När arbetslösheten stiger i början av 1990-talet och jämförs med 1930-talet och när 
medborgare uppmanas till privat pensionssparande, demonstreras välfärdsstatens oförmåga 
att infria löften om centrala lösningar på några av 1900-talets viktiga samhällsproblem.2 

Samtidigt minskar tilltron till kommunernas förmåga att leverera utlovad service. Men, 
legitimitetsproblem är inget nytt fenomen. Många föreställer sig emellertid att legitimitets
problem inte kan framträda i demokratier. Men i Sverige och andra demokratiska 
välfärdsstater uppmärksammar fler och fler det problemet (Habermas 1975, Offe 1984, Held 
1989, Hjern 1992, Möller 1996). Fortfarande framstår dock tanken på att det kan finnas 
former av illegitim demokrati som närmast omöjlig för de flesta. 

En grundföreställning inom demokratisk teori är att demokratiska institutioner skall 
legitimera offentlig maktutövning (Lipset 1966:61, Held 1989:102f., Lundquist 1992:205, 
Montin 1995:39).3 När allt fler vänder etablerade demokratiska institutioner ryggen, kan detta 
tolkas som att en av de viktigaste legitimitetsgrunderna i demokratiska välfärdsstater förlorar 
styrka. Demokratiteori, som utgår från att demokratiska procedurer legitimerar 
maktutövningen, får allt mindre empiriskt stöd. Men det betyder inte att medborgare 
nödvändigtvis tar avstånd från demokrati som regimtyp. Om "kartan" (demokratiteori) och 
"terrängen" (verkligheten) inte stämmer överens behöver man nya "kartor" för att kunna 
orientera sig. Avhandlingen gör ett försök att börja rita nya "kartor" som bättre speglar 
mångfald och förändringar i "terrängen". 

Få hävdar att demokratiska processer räcker för att legitimera maktutövning, men de flesta 
uppfattar "procedurerna" som viktigast. Att den legitimitetsgrunden är otillräcklig är 
uppenbar mot slutet av 1900-talet. Välfärdsstaten har försökt skapa en bild av sig "själv" som 
en folkets tjänare där maktutövningen tonats ner. Bland annat därför saknas entydiga svar på 
frågan varför människor underordnar sig eller samtycker till demokratisk maktutövning 
(Weber 1983, Maciver 1965, Niklasson 1992, Rothstein 1997). Men demokratisk makt
utövning bör, som varje form av maktutövning, granskas kritiskt. Alla regimer förändras. 

Det tar tid att bygga upp förtroende. Sociala, ekonomiska eller politiska förändringar kan 
också efterhand rasera stödet för en ordning (Maciver 1965:206, Deutsch 1972:28, Habermas 
1984:126f.). För att få perspektiv på vad som bygger upp politisk legitimitet kan ett längre 
tidsperspektiv behöva anläggas. Det saknas inte teoretiskt formulerade legitimitetsgrunder 
(Habermas 1975:46£, Petersson 1987:125f., Wiberg 1988:117£, Held 1989:101, Lundquist 
1992, Hermansson 1994, Rothstein 1997), men för att komma närmare en förståelse av 
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dagens legitimitetsproblem bör olika legitimitetsgrunder (hypoteser) undersökas empiriskt. 
Några försök att använda policyanalys för att sprida ljus över offentlig policy och politisk 

legitimitet i ett längre historiskt perspektiv rapporteras inte i litteraturen (Dror 1983:75, 
Parsons 1995). Avhandlingen vill därför pröva att utveckla en historisk policyanalys för att få 
perspektiv på dagens politiska problemlösningar och legitimitetsproblem. Policyanalys har 
hittills använts i analyser av kortare policyprocesser, men inom policyanalys finns angreppssätt 
som skulle kunna anpassas och användas på historiskt material. För att öka kunskapen om 
politisk legitimitet och upptäcka möjligheter att "lösa" välfärdsstatens legitimitetsproblem bör 
olika vägar prövas. Den historiska policyanalys som utvecklas i avhandlingen prövar en väg, 
den konkreta problemlösningens legitimeringsväg. Utvecklas policy nära lokala samhällsproblem och 
kan offentliga institutioner lösa problemen? 

Etablerad politik och legitimitet 

Legitimitet är viktigt för alla regimer, inklusive demokratiska. Den svenska folkomröstningen 
om EU-medlemskap visar att formella demokratiska beslut inte räcker för att legitimera (ny) 
maktutövning. Demokratiska beslut och procedurer har definitionsmässigt jämställts med 
legitimitetens vägar, men elitledd institutionalisering och styrelseomvandling har ofta ett 
legitimitetsunderskott. I Sverige måste EU:s institutioner och maktutövning i efterhand också 
försöka vinna medborgarnas stöd. Medborgare vill först se bevis på att nyordningen 
befrämjar den utveckling som utlovats. Att EU:s institutioner och problemlösningar har olika 
stöd i Europa tyder på att denna (ny)ordning kan legitimeras. 

Många medborgare resignerar idag inför möjligheten att påverka samhällsutvecklingen 
genom etablerade politiska kanaler. De väljer att på egen hand, eller som brukare, påverka 
värdefördelningen i stat och kommuner (SOU:l990:44, s. 213, SOS Levnadsförhållanden 
1996:90). Andra orienterar sig mot privata projekt av olika slag och vänder politiken ryggen. 
Att slutet av 1900-talet är en brytningstid som präglas av osäkerhet och viss uppgivenhet finns 
det många tecken på.4 Trots formella demokratiska kanaler står grupper i samhället utanför 
eller känner främlingskap inför den etablerade politiska ordningen, bl.a. vissa ungdoms
grupper, arbetslösa och invandrare. Dagens politiska institutioner inrättades för att ge makt 
och skydd åt gårdagens utsatta grupper, men idag ger den etablerade ordningen inte ett stabilt 
skydd åt dagens utsatta. I vissa fall uppfattas den till och med som hinder, som när arbetslösa 
försöker ta sig in på arbetsmarknaden. 

Görs rätt saker idag och vem bestämmer vad som är rätt verksamhet för den offentliga 
sektorn? När skatter och avgifter inte räcker till all verksamhet som efterhand inrättats, måste 
det vara oklokt att rationalisera och sakta strypa all verksamhet med samma osthyvelsprincip. 
Vilken glädje har medborgare av en effektivare verksamhet om den inte är önskad? Till 
oprövade marknadsanpassade rationaliseringsprogram och uppföljningssystem knyts ofta 
stora förhoppningar. Men frågan om hur välfärdsstatens institutioner och problemlösningar 
skall anpassas till det ekonomiska utrymme som finns, eller som kan skapas, är något som inte 
bör överlämnas åt professionella administratörer eller konsulter. När så görs kan man fråga 
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sig om inte demokratin är på väg att glida medborgarna ur händerna. 
Attityderna till välfärdsstatens institutioner är ibland motsägelsefulla.5 Misstron mot (och 

stödet för) den etablerade politiska ordningen och offentliga problemlösningar skiljer sig 
mellan olika grupper. Vidare upplevs inte legitimitetsproblemen på samma sätt i alla 
kommuner (Möller 1996, SOS Levnadsförhållanden 1996:90, s. 301). Legitimitet kan vinnas 
på olika sätt och den dominerande legitimitetsgrunden kan förändras. Politisk legitimitet 
framstår som ett dynamiskt och sammansatt fenomen och bör undersökas som sådant. 

När formella kanaler inte räcker för att legitimera demokratisk maktutövning och 
välfärdsstatens problemlösningar förlorar stöd, finns det skäl att undersöka andra sätt att 
försöka lösa kollektiva problem, andra styrelseordningars potential. För att få perspektiv på 
välfärdsstatens legitimitetsproblem och legitimitetsutveckling, kan en väg vara att sätta in 
dagens samhällsproblem och problemlösningar i ett historiskt perspektiv och fråga sig om, 
och hur, befolkningen kom tillrätta med lokala problem, när staten inte förväntades stå för 
välfärden. Det är i lokalsamhällen som problemen i p raktiken först behöver hanteras och 
lösas, oavsett vem som bestämmer vad som är framgångsrika offentliga problemlösningar. 

Förtroende för olika institutioner och politiska ordningar grundas både på myter och 
kunskaper om faktiska förhållanden. När tilltron till välfärdsstaten minskar, är det inte säkert 
att det är faktiska förändringar som ligger till grund för omvärderingen, det kan också vara 
myter om välfärdsstaten som påverkar legitimiteten. Det finns mot slutet av 1900-talet en 
klyfta mellan vad välfärdsstaten kan uträtta och medborgares förväntningar på vad den bör 
uträtta. Det visar sig bl.a. i återkommande krav på att staten skall skapa nya jobb. När staten 
försöker komma tillrätta med problem den sagt sig kunna lösa, stämmer inte längre många 
medborgares förväntningar med verkligheten. Det tyder på att det kan vara myter om 
välfärdsstaten som haft politisk legitimitet. Men i längden kan inte politisk legitimitet uppnås 
om myt och verklighet befinner sig för långt ifrån varandra. 

Makten över symboler och mått på politisk och ekonomisk utveckling blir allt viktigare. 
De flesta privata och offentliga organisationer arbetar idag strategiskt med att påverka 
massmedia och allmänhet i syfte att skapa rätt bild av den egna verksamheten (Petersson & 
Carlberg 1990:160). Men legitimitet för politisk maktutövning skapas inte genom kortsiktiga 
försök att få till stånd en positiv image med hjälp av marknadsföringsknep. Legitimitet tar tid 
att bygga upp och påverkas sannolikt mer av vad stat och kommuner uträttar. 

En grundtanke i avhandlingen är att det finns en koppling mellan offentlig policy och 
politisk legitimitet. Policyns närhet till lokala problem och dess effektivitet kan tänkas påverka 
det stöd maktutövning och styrelseordning får. Men den betydelse kommunal policy haft och 
har för politisk legitimitet kan inte avgöras på förhand. Det är en fråga som måste undersökas 
empiriskt. I avhandlingen är det endast en legitimitetsgrund eller legitimeringsväg som 
kommer att undersökas mer ingående. I den historiska policyanalysen söks efter policy och 
institutioner som inrättas för att komma tillrätta med lokala samhällsproblem idag och för 100 
år sedan. Om policyn utvecklas nära lokala samhällsproblem (försörjnings-, hälso- och bostads
problem) och är framgångsrik, antas den kunna bidra till politisk legitimitet. Omvänt fungerar 
inte den konkreta problemlösningens legitimeringsväg, när policy inte utvecklas nära lokala problem 
eller när policyn inte lyckas komma tillrätta med problemen. 
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Lokalt förekommer idag en mobilisering kring upplevda missförhållanden utan uttalad 
strävan att ändra den etablerade styrelseordningen. Hur befolkningen i kommuner, 
kommundelar, byar och bostadsområden försöker komma tillrätta med lokala problem och 
utmaningar ger oftast inga stora rubriker i pressen. Men hur folket styr sig självt, grundtanken 
i demokratin, bör analyseras på flera sätt, inte enbart i förhållande till formella 
demokratikriterier (Petersson 1994:177). 

Massmedia och medborgare riktar förväntningar på att staten, med kommunen som 
redskap, ska kunna lösa de lokala samhällsproblemen. Men att generellt tala om 
kommunernas problem, som om alla kommuner vore lika, kan vara ett hinder för att förstå 
dagens problem och möjliga lösningar. Olika kommuners förutsättningar att komma tillrätta 
med lokala problem kommer därför att undersökas närmare i avhandlingen. 

Det finns nästan alltid olika uppfattningar om vad som är ett samhällsproblem och 
framgångsrik problemlösning (Petersson & Carlberg 1990:14). Lokala försörjningsproblem 
framträder inte heller på samma sätt i Lycksele eller Botkyrka. Svårigheter att försörja sig utan 
bidrag från staten och EU kan upplevas som försörjningsproblem i Lycksele, medan 
otillräckliga språkkunskaper kan vara försörjningshinder i Botkyrka.6 Inom olika kommuner 
kan det också finnas skilda uppfattningar om vilka missförhållanden som bör bli föremål för 
policy, vilket gör olika delar av statlig policy relevant i olika kommuner. Vad som uppfattas 
som (lokala) samhällsproblem och framgångsrik policy påverkas av många faktorer: tid, plats, 
kunskap, värderingar, etc.. Det går därför inte att hänvisa till att det finns objektiva, 
vetenskapliga samhällsproblem och problemlösningar (Dery 1984:30). Utgångspunkten i 
avhandlingen är att det saknas en överordnad kunskapsgrund, från vilken forskningen kan 
närma sig samhällsproblem, policy och legitimitet. När forskare närmare sig dessa fenomen 
kan någon aktörs synsätt väljas eller så kan forskaren själv stipulera kriterier. I avhandlingens 
historiska policyanalys prövas båda sätten att analysera fenomenen. Vems problemsyn som 
ligger bakom etablerade problemlösningar görs till en empirisk fråga. 

Svårigheten att förstå hur vi ska kunna komma tillrätta med dagens samhällsproblem kan 
bland annat bero på att problemen och tänkbara lösningar diskuteras på en alltför generell 
nivå. När offentlig sektor och välfärdsstat begreppsliggörs som ett integrerat system, försvåras 
samtidigt möjligheten att identifiera problemen. När politisk legitimitet betraktas ur ett lokalt 
perspektiv, framträder flera ordningar eller nivåer: en överstatlig, en statlig och en mer eller 
mindre självständig kommunal nivå. Tilltron till de olika nivåerna är inte lika runt om i landet 
(SOS Allmänna valen 1994, SOS Levnadsförhållanden 1996:90, Möller 1996), därför bör 
nivåerna hållas isär när offentlig policy och politisk legitimitet analyseras. 

Om välfärdsstater inte kan lösa några av 1900-talets samhällsproblem på hemmafronten, 
är det då troligt att överstatliga problemlösningar kommer att lyckas bättre? Europeiska eller 
globala problemlösningar kan behövas för gränsöverskridande problem, men på 
välfärdsstatens kärnområden (social-, hälso- och utbildningområdet) är det inte en självklar 
väg att gå, om befolkningens medverkan och stöd skall vinnas. När staten förlorar kontroll 
och legitimitet är det inte nödvändigtvis överstatlighet, som är lösningen på alla problem. 

Välfärdsstatens legitimitetsproblem bör, och det är avhandlingens utgångspunkt, vändas 
till en utmaning att undersöka förutsättningar för nya och gamla problemlösningsmetoder. 
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En historisk undersökning av kommuners förutsättningar och försök att komma tillrätta med 
lokala samhällsproblem kan ge perspektiv på inrättade problemlösningar och legitimitets
problem. Skall en sådan undersökning bli meningsfull, kan den inte begränsas till kommunens 
formella ställning i det politiska systemet. Makt- och ansvarsfördelning mellan stat och 
kommun förändras fortlöpande. Den faktiska och önskade rollfördelningen kan tidvis ligga 
långt från den formella. I den offentliga debatten diskuteras dessa frågor från olika 
ideologiska utgångspunkter. Kanske en historisk policyanalys kan hjälpa till att höja debatten 
över ideologiska skiljelinjer och bidra med ett underlag som kan ge perspektiv på etablerad 
politik och legitimitetsproblem. 

Noter kapitel 1 

1. Gilljam & Holmberg (1995:85ff.) visar i olika valundersökningar att förtroende för partier och politiker 
minskar från 1968. 63% av medborgarna har litet eller mycket litet förtroende för politiker 1994. Samtidigt 
är valdeltagandet högt i Sverige. Det skapar utrymme för skilda tolkningar. Knappt nio av tio medborgare 
(86,7% 1994) deltar i riksdagsvalen, ett par procent färre i kommunal- och landstingsvalen (Allmänna valen 
1994 del 1,2). Om valdeltagande undersöks på grupp- eller kommunnivå framträder tecken på 
legitimitetsproblem. Invandrarnas valdeltagande sjunker alltsedan 1976 första året de får rösta i 
kommunalvalen. År 1991 deltar endast fyra av tio invandrare i kommunalvalen, mot sex av tio 1976. Svagt 
integrerade invandrargrupper röstar inte i samma utsträckning som andra grupper. Det tyder på att en växande 
grupp kommunmedborgare inte känner sig delaktiga i det politiska systemet (Bäck & Håkansson 1994). 

2. Strävan efter välfärd genom staten har ifrågasatts från olika normativa utgångspunkter, bl.a. genom att 
statens ansvar från vaggan till graven försvagar enskildas och familjers initiativkraft. Enligt Jürgen Habermas 
är det civilsamhällets frivilliga sammanslutningar som skapar mening och gemenskap i tillvaron. När 
välfärdsstatens administrativa apparat breder ut sig på det socio-kulturella området sker samtidigt en 
"nedslitning av kulturella värden" (Habermas 1984:171). Också från andra utgångspunkter kritiseras d en 
marknadsekonomiska tillväxtmodell som välfärdsstaten är en del av. Den hotar icke-materiella värden som 
livskvalitet och ekologisk balans. Välfärdsstaten kritiseras vidare för att reproducera en manlig ordning som 
inrättar trygghetssystem som företrädesvis gynnar män (Eduards 1990). 

3. Grundtanken är att demokratisk maktutövning rättfärdigas genom demokratiska institutioner och 
procedurer eftersom en opposition alltid kan förändra maktutövningen. 

4. Uppgivenhet och villrådighet är inte nya fenomen. För hundra år sedan flydde intellektuella bort från den 
svårbegripliga verkligheten in i "the hothouse of aesthetic culture" (Scaff 1989:19). Tron på framsteg med 
förnuft och vetenskap som hjälpmedel utmanades inom konst, musik, estetik. Istället betonades människans 
psykologiska natur. 

5. Generellt är stödet inte så högt och minskar från 1970-talet, men när attityderna undersöks för tex. barn-
och äldreomsorg framstår stödet som större och stabilare (Svallfors 1996). Några attitydundersökningar före 
1970-talet finns inte. Hur politisk legitimitet utvecklats före och under den svenska demokratins 75-åriga 
historia måste därför undersökas på annat sätt. 

6. Lokala kontexter skiljer sig alltid. Kommuner som t.ex. är starkt beroende av statlig stödpolitik (SOU 
1989:65) eller av staten som arbetsgivare, har inte samma lokala försörjnings förutsättningar som kommuner 
med många mindre företag. 
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Syfte, angreppssätt, material och läsanvisning 

Välfärdsstatens legitimitetsproblem och svenska kommuners omfattande uppgifter i 
välfärdspolitiken motiverar en närmare undersökning av statens och framförallt kommuners 
förutsättningar att komma till rätta med lokala samhällsproblem. Ett längre historiskt 
perspektiv (historisk policyanalys) kan hjälpa till at t bedöma dessa förutsättningar och ge 
kunskap om problemlösningars koppling till politisk legitimitet. Ett lokalt perspektiv 
(historisk policyanalys) behövs för att ge rättvisa åt kommuners skilda förutsättningar att lösa 
lokala problem. Genom att undersöka lokala förutsättningar och följa lokala aktörers, inte 
företrädesvis statens, problemuppfattningar och kriterier för framgångsrik problemlösning, 
skapas krav på en metodutveckling. 

Försök att i längre tidsperspektiv analysera hur framgångsrika kommuner varit att hantera 
och lösa lokala samhällsproblem rapporteras inte i litteraturen (Lövgren m.fl. 1993, 
Hjelmkvist 1994:28t).1 Kommunpolitiken före 1920 är i det närmaste outforskad (Lövgren 
m.fl. 1993:82). Därför behövs metodutveckling på detta område. Avhandlingen försöker 
utveckla metodologier för empirisk analys av policy och politisk legitimitet utifrån ett lokalt 
perspektiv. Metodutvecklingen utgör i sig en uppgift för avhandlingen. Metodologin anpassas 
och testas på ett historiskt material som kontinuerligt utsätts för prövning. Hur fruktbar har 
avhandlingens historiska policyanalys varit fram till en viss punkt och är det lönt att utveckla 
den vidare? 

Hur politisk legitimitet uppnås på olika nivåer i det politiska systemet är den 
kunskapsfråga som står i centrum i avhandlingen. För att öka kunskapen om politisk 
legitimitet kan en väg vara att försöka rekonstruera en regims historia. En sådan 
rekonstruktion kan och bör utvecklas från flera utgångspunkter. Den svenska politiska 
historien har under 1900-talet kommit att domineras av statliga perspektiv (Hadenius m.fl. 
1993, Lövgren m.fl. 1993:68f., Helenius 1990:371). Det finns skäl att också försöka spegla 
den ur andra perspektiv. En av statsvetenskapens uppgifter är att problematisera 
dominerande synsätt och mytbildningar kring staten. I annat fall riskerar forskningen bli en 
del i statens (eller samhällets) ideologiproduktion (Lundquist 1993:132). 

Avhandlingens historiska policyanalys kan bidra med kunskap och öka förståelsen för 
några aspekter av politisk legitimitet, framförallt konkreta problemlösningars betydelse för 
legitimiteten. Men kunskap om politisk legitimitet bör sökas från olika utgångspunkter. 
Postmodern policyanalys kunde exempelvis undersöka hur policydiskurser och välfärdsstater 
påverkar och upprätthåller dominerande tänkesätt av betydelse för värdefördelningen i 
samhället (Schram 1993). Ett feministiskt perspektiv skulle rikta sökarljuset på kvinnors 
underordning i en manlig maktstruktur, på synliga och osynliga former av dominans 
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(Wikander 1988, Eduards 1990).2 Genom att problematisera föreställningen om en 
könsneutral stat framträder kollektiv problemlösning och politisk legitimitet i ett annat ljus. 
Ett marxistiskt perspektiv skulle sannolikt visa hur den styrande klassen i grunden 
kontrollerar hur män och kvinnor uppfattar den sociala verkligheten. Vad som beskrivs som 
samhällsproblem och problemlösning antas i hög grad bestämmas av den styrande klassen. 
En marxistisk legitimitetsanalys kunde också lyfta fram intellektuellas roll som förmedlare i 
en ideologisk kontrollapparat (Parsons 1995:146). Nämnda perspektiv och avhandlingens har 
en sak gemensamt. Statens formella ställning används inte som utgångspunkt och norm, 
istället problematiseras etablerad maktutövning och legitimitetsanspråk. Genom att rikta 
sökarljuset från olika positioner kan förståelsen för politisk legitimitet och legitimitets
utveckling tänkas öka. 

Inledningsvis presenteras avhandlingens frågeställning och syfte. Därefter redogörs för 
dess angreppssätt. Metodologiska byggstenar kommer att utvecklas närmare i senare kapitel. 
"Metodologin i arbete" introduceras och därmed aktualiseras redan nu några av de 
metodologiska problem som historisk policyanalys måste finna "lösningar" för. I kapitlet 
presenteras också hur det material som samlats in kommer att användas. 

Avhandlingens övergripande frågeställning utgör en avgränsning i förhållande till den 
överordnade kunskapsfrågan. Den fokuserar en värderationell legitimitetsgrund, den 
konkreta problemlösningens legitimeringsväg. Kan offentlig policy som utvecklas för att 
komma tillrätta med lokalt upplevda samhällsproblem bidra till politisk legitimitet? För att 
kunna fånga aspekter av detta har begreppen "problemnära" och "problemeffektiv" policy 
skapats. "Problemnära" är policy som utvecklas nära lokala samhällsproblem och 
"problemeffektiv" är policy som bidrar till att minska eller undanröja problemen. 
Avhandlingens övergripande och strukturerande frågeställning söker svar på frågan: Har 
kommunalpolicy utvecklats "problemnära" och "problemeffektivt", och finns det em piriskt stödför att polig 
utformat på detta sätt bidrar tillpolitisk legitimitet? 

Syfte 

Avhandlingens övergripande syfte är att skapa metodologiska byggstenar för historisk 
policyanalys av kommunal policy och politisk legitimitet. "Stenarna" skall användas för att 
söka empirisk kunskap om långsiktiga förändringsmönster i lokala samhällsproblem, 
kommunal policy och politisk legitimitet. Det övergripande syftet kan preciseras i tre delar: 

1) Teoretiskt-metodologiskt är syftet att utveckla en begreppsapparat och analysram för 
historisk policyanalys av lokala problem, kommunal policy och politisk legitimitet. 
Metodologin skall u tformas för att spegla de mångdimensionella fenomenen ur ett lokalt 
förändringsperspektiv. Syftet är också att försöka integrera flera kunskapsgrunder, 
analysnivåer och metoder, samt pröva "metodologierna i arbete" för att vinna praktisk 
metodologisk kunskap och kunna bedöma fruktbarheten med policyanalysen. 

Hur kan kvantitativa, kvalitativa data och material integreras i en flerdimensionell historisk 
policyanalys? I vilken utsträckning kan sociala indikatorer och lokalhistoriska källor användas 
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för att spegla fokuserade fenomen? Vilket empiriskt underlag går att gräva fram om lokala 
samhällsproblem, kommunal policy och politisk legitimitet? Var finns empiriska "luckor" och 
varför? Vilken betydelse har den historiska policyanalysen för policyanalytisk forskning? 

2) Empiriskt är syftet att öka kunskapen om långsiktiga förändringsmönster i lokala 
samhällsproblem, kommunal policy och politisk legitimitet, samt undersöka relationer mellan 
fenomenen och den konkreta problemlösningens legitimeringsväg. 

Går lokala samhällsproblem att lösa? Hur förändras lokala samhällsproblem, kommunal 
policy och politisk legitimitet i olika kommuner under hela eller delar av 120-årsperioden 
(1874-1990/95)? Utvecklas kommunal policy problemnära och problemeffektivt? Vilken är 
den dominerande legitimitetsgrunden för statlig respektive kommunal maktutövning? 

3) Normativt och konstruktivt är syftet att tolka kommunal policy i ett legitimitetsperspektiv 
och bedöma förutsättningarna att (åter) skapa politisk legitimitet inom ramen för dagens 
styrelseordning respektive med en förstärkt kommunaldemokratisk styrelseordning. 

Vilka förutsättningar har kommuner jämfört med staten att utveckla problemnära och 
problemeffektiv policy? Vilka förändringar behövs för att (åter) skapa tilltro till politisk 
problemlösning och förbättra förutsättningarna för politisk legitimitet i Sverige i slutet av 
1990-talet? 

Kommuners möjligheter och begränsningar i den globala ekonomin kommer inte att 
analyseras i avhandlingen. Inte för att detta problemkomplex saknar betydelse för att förstå 
kommuners förutsättningar att komma tillrätta med lokala samhällsproblem, utan därför att 
det är ett forskningsprojekt i sig. "Lokal utrikespolitik" har en plats i en historisk policyanalys 
som fokuserar legitimitet, men kommer att lämnas utanför avhandlingens historiska 
policyanalys.3 

Ett problematiserande angreppssätt 

Det finns ingen säker eller enhetlig kunskapsteoretisk anvisning att gå efter för forskning som 
söker kunskap om aktörers eller institutioners försök att komma tillrätta med 
samhällsproblem (Helenius 1990:368). En hermeneutisk vetenskap välkomnar en 
problematisering av den sociala verkligheten och försöker förstå samhällsfenomenens helhet 
och delar.4 En positivistisk samhällsvetenskap söker mer exakt, värderingsfri kunskap om 
samhällsfenomen (Anderson 1987, Alvesson & Sköldberg 1994, Lundquist 1993, Albaek 
1995). Väljs, som i avhandlingen, ett angreppssätt som försöker förena positivism och post-
positivism, accepteras inte de murar som byggts upp kring de båda forskningsidealen. 

Den post-positivistiska policyanalys som utvecklas steg för steg i avhandlingen har 
närmast en hermeneutisk grundläggning5, samtidigt som den integrerar byggstenar eller 
begrepp (t.ex. sociala indikatorer) och metoder (t.ex. tidsserieanalys) som vanligtvis används 
inom positivistiska ansatser. Det är inte renlärigt och kan kritiseras från såväl hermeneutiska 
som positivistiska utgångspunkter. Eklektisk forskning riskerar att föra samman oförenliga 
teorifragment (Lundquist 1993:43). Varför då ägna sig åt hybrider? Svaret är att 
avhandlingens problemställning leder dit. När verkliga samhällsproblem står i fokus 
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aktualiseras på samma ging föreställningar om vad som är problem och lösningar, och hur 
faktiska forhållanden i "verkligheten" skall beskrivas. 

I den historiska policyanalysen integreras olika kunskapsgrunder och metoder. Därmed 
aktualiseras grundläggande vetenskapsteoretiska frågor och problem. I efterföljande kapitel 
redogörs närmare för hur avhandlingen förhåller sig till dessa. En öppen redovisning av 
utgångspunkter, skevheter och en problematisering av metodologierna är den strategi som 
används för att hantera vetenskapsteoretiska problem i avhandlingen. 

Utgångspunkten att det inte finns ett objektivt vetenskapligt sätt att beskriva faktiska 
förhållanden, samhällsproblem eller problemlösningar, utesluter inte en användning av 
sociala indikatorer. De kan, utan att tillskrivas objektivitet, hjälpa till att beskriva och tolka 
den sociala verkligheten. Positivister har inte monopol på hur indikatorer används och tolkas 
och hermeneutiker behöver inte vända dem ryggen. Olika vetenskapsteoretiska synsätt och 
metoder kan istället användas för att befrukta varandra. En hermeneutiker kan använda 
statistik och massdata utan att ge upp sin vetenskapsteoretiska grundsyn (Helenius 1990:208). 

När inte ett statligt perspektiv anläggs blir möjligheten att använda sociala indiktorer mer 
begränsat.6 Det är en följd av att staten, i Sverige genom SCB, infört och till stor del 
kontrollerat(r) den nationella statistiken. Förhållanden i enskilda kommuner redovisas inte 
alltid. Om tillgången till socialstatistik skall styra val av problemställning och angreppssätt, 
kommer statsvetenskaplig forskning att klamra sig fast vid staten. När frågeställningar som 
formulerats utifrån alternativa perspektiv skall prövas empiriskt, krymper det statistiska 
underlaget. I avhandlingen kommer den övergripande frågeställningen, inte primärt tillgången 
till socialstatistik, att vägleda policyanalysen. Luckor i social- och finans statistik kommer att 
begränsa analysen, men den historiska policyanalysen står inte och faller med detta underlag. 
Eftersom ingen systematiskt försökt använda policyanalys på historiskt material, finns det 
heller ingen som vet hur långt det går att komma på detta område. Det är ett av skälen till att 
den historiska policyanalysen är försöksmässig. Ett annat skäl är att när samhällsfenomen 
betraktas fierdimensionellt, får det kunskapsteoretiska konsekvenser. Att utnyttja empiriskt 
material av olika slag, integrera kvantitativa och kvalitativa metoder, är också ett 
metodologiskt försök. Post-positivistisk policyanalys söker vägar att förena det bästa från 
hermeneutiken och positivismen, men det är först när metodologin används i praktiken som 
en del teoretiska och praktiska problem framträder (jfr Flyvbjerg 1991b). 

Maktutövning förekommer på flera nivåer i det politiska systemet och legitimitets
förhållanden kan uppfattas på olika sätt i olika lokalsamhällen. Utifrån ett monolitiskt 
statsbegrepp betraktas legitimitet på lägre nivåer som integrerade delar i staten (Karlson 
1993). När statens konstitutionella ställning också används som norm för forskningen kring 
politisk legitimitet (Svallfors 1989, 1996, SOM-undersökningar), minskar möjligheten att 
problematisera legitimitetsförhållanden på olika nivåer i det politiska systemet. Uppfattningar 
om maktutövningens rättmätighet följer inte alltid det formellt lagliga, vidare förändras makt-
och ansvarsfördelning mellan stat och kommuner över tid. Det finns därför skäl att öppna 
policy- och legitimitetsanalyser för flera nivåer i staten. För att kunna analysera policy och 
legitimitet på olika nivåer ur ett lokalt förändringsperspektiv kommer avhandlingen att utgå 
från ett pluralistiskt statsbegrepp. 
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Policy och styrelseordningar bygger på normativa grunder. Det innebär att policyanalysens 
studieobjekt befinner sig i ett gränsland mellan det som många forskare försöker hålla isär, 
vetenskap och etik. Policyanalys som försöker lämna normativa aspekter utanför analysen, 
ger sken av värderingsfrihet. Att fristående försöka analysera en värderingsfri dimension i 
policy, alternativt en normativ, ger inte rättvisa åt fenomenet policy. Lösningen på problemet 
är inte att fokusera antingen vetenskap eller etik, lösningen är att försöka integrera den 
ständigt närvarande normativa dimensionen i policy (Fischer & Forester 1987:13). Försök 
att integrera dimensionerna får långtgående metodologiska konsekvenser (Fischer 1995). Att 
nöja sig med att påtala att båda dimensionerna tillhör policy, men att sedan fokusera den ena 
eller andra dimensionen för knappast den policyanalytiska forskningen framåt. 

Lokalsamhället som studieobjekt 
Den historiska policyanalysen närmar sig kommunal policy utifrån enskilda kommuners och 
lokalsamhällens perspektiv. Därmed skiljer den sig från de stora kommunforsknings
programmen under 1960- och 1970-talen7, men också från andra historiska kommunstudier. 
De förra sökte generella mönster kopplat till olika kommuntyper. I de senare ligger 
tyngdpunkten på förändringar av kommunernas formella handlingsutrymme i förhållande till 
staten (Hjelmkvist 1994, Bokholm 1995). Gemensamt är att kommunens konstitutionella 
ställning utgör ram för analyserna. 

Kommunalforskningens två stora forskningsprogram utgick från likartade kommun
urvalsprinciper; storlek, tätortsgrad, befolkningsutveckling, geografiskt läge och politisk 
majoritet i fullmäktige.8 Strävan var att finna ett representativt urval av landets kommuner, 
för att kunna generalisera resultat för olika kommuntyper. Någon grundlig diskussion om 
relevansen i att söka mönster efter dessa strata redovisas inte. De stora kommununder
sökningarna sammanfaller med en period då en positivistisk vetenskapssyn dominerar inom 
samhällsforskningen. Men lokala samhällsproblem och policyvariationer bör inte enbart 
analyseras efter bestämda kommunkategorier eller statliga föreskrifter. När så görs kan inte 
den lokala kontexten ges rättvisa och analysen riskerar att avlägsna sig från de lokala fenomen 
som den söker kunskap om. 

I sökandet efter kunskap om kollektiv problemlösning och legitimitet finns det skäl att 
utgå från lokalsamhällens villkor och analytiskt betrakta kommuner som unika samhällen, 
med förutsättningar som inte utan närmare reflektion bör översättas i nationella nyckeltal 
eller kategorier (jfr Strömberg & Westerståhl 1983:25£). När en kommun i statistiken har en 
eller flera egenskaper, som den delar med andra, bör detta inte leda till a tt kommunen 
sorteras till en bestämd kommunkategori. En sådan design passar för statistisk bearbetning 
men risken finns att kommunkategoriseringar låser fast analysen efter fel egenskaper. I 
synnerhet när långsiktiga förändringsmönster undersöks finns en risk för detta. För att förstå 
etablerade problemlösningar och legitimitetsutveckling, bör den lokala kontexten uppmärk
sammas bättre. 

Ur ett statligt perspektiv är kriterierna för vad som är problem eller framgångsrik policy 
inte nödvändigtvis desamma som i kommunerna. Perspektivvalet är samtidigt ett val av 
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skevhet. Det finns ingen neutral utgångspunkt för policyanalys (Dror 1983:xx, Fischer 1995). 
Uppmärksammas statliga policymål bedöms problemlösningarna i förhållande till st atlig 
måluppfyllelse, men samma policy kan framträda i ett annat ljus om bedömningskriterierna 
är lokala eller stipulerade. Utgångspunkterna kan påverka analysresultatet Därför bör 
utgångspunkter och värdekriterier redovisas öppet och problematiseras. 

Staten utövar starkt inflytande över definitionen av lokala samhällsproblem och 
kommunala problemlösningar, inte bara i politiken utan också i forskningen (Karlsson 
1962:325£, Johansson 1962:589£, Hjelmqvist 1994).9 Statens makt över vilka lokala problem 
som kommunerna skall utveckla policy för och vilka mål som skall eftersträvas är en del i en 
centralstatlig maktutövning. Om problem och framgångsrik policy inte betraktas på samma 
sätt lokalt kan det uppstå konflikter mellan stat och kommuner. Statsvetenskaplig forskning 
bör utveckla metoder för att kunna analysera när problemuppfattningar och värdekriterier 
skiljer sig eller glider isär mellan centrum och periferin. I den historiska policyanalysen 
synliggörs tendenser mot statliga respektive lokala problemuppfattningar bakom kommunala 
problemlösningar. 

Sociala indikatorer och jämförelser i tid och rum 
Trots svårigheter att jämföra faktiska förhållanden och problem ägnar sig människor i 
allmänhet, och forskare i synnerhet, åt jämförelser i tid och rum. Ofta används olika sociala 
indikatorer som orienterings- eller desorienteringsinstrument (Duncan 1984, Osterberg 
1989). De är inte, och kan inte vara, neutrala eller värderings fria. Sociala indikatorer är inte 
fakta om sakernas tillstånd, som skall accepteras eller förkastas. De bör användas med 
urskiljning. Vissa indikatorer kan spegla fokuserade förhållanden bättre än andra och kan 
fungera bra under en tidsperiod, men mindre bra under en annan. 

Den beskrivande socialstatistikens användning i samhällsvetenskaplig forskning har 
kritiserats från olika utgångspunkter (Duncan 1984:157£, Österberg 1989:125f.). Kritiken 
handlar om att sociala indikatorer inte på ett tillfredsställande sätt representerar de fenomen 
de sägs spegla. Vidare hävdas att positivistiska forskare tillåter sig en vidlyftig användning av 
data som saknar eller har svag koppling till de fenomen som de används för. Validiteten i 
mätningarna kan därmed ifrågasättas. 

När samhällsproblem kommuniceras och politiseras sker detta i en mobiliseringsprocess, 
där missförhållanden synliggörs med hjälp av sociala indikatorer. Men den koppling 
indikatorer har till de fenomen de sägs representera, eller den makt indikatorerna har över 
hur samhällsproblem uppfattas, problematiseras sällan av användarna. De flesta sociala mått 
begreppsliggör förhållanden på ett värdeladdat och närmast mytologiskt sätt. Ett exempel är 
bruttonationalprodukten (BNP). Måttet används ofta som indikator på ekonomisk utveckling 
eller samhällsutveckling i allmänhet, (se tex. SOU 1991:82, s.ólf.). Men BNP är ett 
flödesmått och kan rimligtvis inte tillskrivas representativitet för ett tillstånd. Ekonomiskt 
välstånd eller välfärd beror inte nödvändigtvis på hur snabbt ekonomin expanderar under 
året. Den samhällsaktivitet som höjer måttet omfattar dessutom både skapande och 
förstörande verksamhet. En trafikolycka är ett klassiskt exempel på det senare. Beräkningar 
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av "grön-BNP" illustrerar samma sak, dvs. att det traditionella BNP-måttet inte beaktar 
negativa miljöeffekter (Jernlöv 1992). Materiellt välstånd för en enskild beror lika ofta på 
återhållsamhet under tidigare år, raka motsatsen till vad som fångas med BNP-måttet. 
Ekonomisk tillväxt behöver heller inte vara den viktigaste välfärdsdimensionen eller ens 
upplevas ha med välfärd att göra (Duncan 1984:160). När slutsatser om välfärdens utveckling 
baseras på BNP är validiteten därför låg. 

Intersubjektivitet med forskar- och lokalsamhälle 
Indikatorer på samhällsproblem kan förstås och kommuniceras i forskarsamhället, men ofta 
vet forskare inget om hur människor upplever t.ex. negativ befolkningsutveckling eller 
ohälsotal. I sämsta fall korresponderar forskarens tolkningar inte alls med vad som upplevs 
som missförhållanden. Tolkningsproblemen kan gå igen i beskrivningar eller upplevelser av 
policyeffekter. Forskaren kan öppet redovisa vilka bedömningsgrunder och kriterier som 
ligger bakom "framgångsrik problemlösning", men att policyaktörer och medborgare känner 
igen sig i dessa kriterier kan inte utan vidare antas. 

Inter subjektiviteten mellan forskare kan tänkas öka när de värdemässiga utgångs
punkterna, kriterierna och metoderna redovisas. Men för att nå intersubjektivitet med 
praktiker och samhällsmedlemmar är detta inte en säker, framkomlig väg. Mellan dem uppnås 
intersubjektivitet när begrepp och indikatorer upplevs spegla egna förhållanden på ett rimligt 
och igenkännande sätt (Jennings 1987). "Trångboddhet" är ett exempel på en social indikator 
som direkt kan förstås, medan t.ex. svag "soliditet" eller "medelskattekraft" fordrar närmare 
förklaring. De senare indikatorerna ger sken av att vara värderings fria och underlättar inte 
kommunikationen mellan samhällsmedborgare, samhällsplanerare och forskare. 

Sociala indikatorer är viktiga makt- och orienteringsinstrument, också om måtten har svag 
koppling till de fenomen de säger sig representera. Alla mått, nyckeltal och statistiska 
konstruktioner som sköljer över oss problematiseras inte. De har ofta stark makt över 
tanken. Går det, trots den kritik som kan riktas mot sociala indikatorer, att använda några av 
dem för att följa lokala samhällsprocesser? För att kunna svara ja, må ste det finnas en 
uppenbar eller övertygande koppling till de undersökta fenomenen. Det innebär att frågan 
om sociala indikatorers giltighet inte kan avgöras principiellt. Giltigheten avgörs i en kritisk 
tolkningsprocess och tolkningen måste följa samhällsutvecklingen. I en historisk analys blir 
det nödvändigt att fortlöpande granska indikatorernas representativitet och problematisera 
förutsättningarna att mäta lokala förhållanden. Sociala indikatorer kommer därför att 
användas kritiskt i den historiska policyanalysen. 

Om medborgare och policyskapare alls skall kunna kommunicera om samma 
samhällsfenomen, (missförhållanden, önskade tillstånd, offentlig policy och problem
lösningar) behövs ett gemensamt språk. Kan sociala indikatorer användas som bro mellan 
policyskapare och medborgare, brukare, klienter och organiserade intressen? Det saknas inte 
sociala indikatorer, men de används inte i kommunikationen mellan medborgare och 
policyskapare i den utsträckning som är möjlig. Upp följ ningsmått av olika slag används 
huvudsakligen internt inom offentlig sektor. Finns indikatorer som speglar det medborgare, 
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inte bara samhällsplanerare, vill se och få överblick över? Vilka samhällsproblem och vad i 
offentlig policy vill medborgarna skall uppmärksammas? 

Socialstatistikens rötter och lokala användning 
Otis Duncan hävdar att sociala indikatorer införts för att lösa sociala problem (Duncan 
1984).10 Ett annat motiv har varit strävan efter statlig makt och kontroll.11 Nationella 
räkenskaper och andra former av inrapportering från lokalsamhällen till centrum är också ett 
led i statens försök att få överblick och kontroll över förhållanden i nationen.12 

De första statistiska utredningarna om levnadsförhållanden i Sverige infördes för att 
kartlägga sociala förhållanden och tjäna som underlag för statlig policy.13 Uppgifter om 
missförhållanden skulle först identifieras och kartläggas, därefter skulle beslut fattas om 
lämpliga åtgärder. Utredningarna illustrerar hur staten alltmer övertar och utvecklar statlig 
policy för lokala samhällsproblem. De första utredningarna innehöll inga rekommendationer 
utan beskrev endast lokala förhållanden.14 På den punkten skiljer d e sig från dagens ut
redningar och policyanalyser (Dror 1986:281, Premfors 1989:87).15 

Det är med sociala indikatorer som med ny teknik, de öppnar för olika användnings
områden. Alla som önskar kan använda sociala indikatorer och det står var och en fritt att 
tolka dem efter eget huvud. Socialstatistiken kan användas som underlag för att i efterhand 
skapa sig en bild av landsbygdens och städernas levnadsförhållanden och för att rekonstruera 
lokala "kartor" över lokala samhällsproblem och kommunal policy. Det är lätt att önska sig 
ideala sociala indikatorer, men i praktiken är man hänvisad att använda och tolka de som 
redan finns.16 

Kommunerna kan använda den nationella social- och finans statistiken för att belysa hur 
problem och kommunal verksamhet förändras över tid i den egna kommunen. Många 
kommuner gör det redan, men inte i den utsträckning som är möjligt och inte i 
kommunikationen med medborgarna. Nya indikatorer bör också utvecklas för att spegla 
lokala problem och kommunala insatser på ett så rättvisande sätt som möjligt.17 

Sociala indikatorer kan hjälpa till att ge en grov bild av lokala (miss)förhållanden och 
användas för jämförelser över tid och mellan kommuner. Men för att ge mer rättvisa åt lokala 
förhållanden, måste också andra källor användas. Därför används socialstatistik tillsammans 
med andra spår som belyser fenomenen. 

Post-positivistisk policyanalys 
Idag finns det skäl att ompröva föreställningen att "policy sciences" eller policyanalys samlar 
övervintrade positivister. Inom framförallt post-positivistisk policyanalys tillvaratas kritiken 
som riktats mot positivismen och "policy sciences". Mer självreflektion och tolkning börjar 
integreras i policyanalys (Fischer & Forester 1987, Fischer 1995). 

Det är först på senare år som de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna börjat 
problematiseras på allvar inom den policyanalytiska litteraturen. Diskussionen om policy-
analysens värdeanknytning är inte ny inom "policy sciences"; dess historia har inte varit 
renodlat positivistisk. Men debatten idag gräver djupare. Gemensamt för kritiken mot 
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positivismen är att empiriska observationer kan tolkas på flera sätt. Den kunskapsteoretiska 
diskussionen handlar om hur en post-positivistisk policyanalys ska grundläggas och utformas, 
hur teori- och metodfragment skall kunna integreras (Torgerson 1992, Fischer 1993,1995). 
Frank Fischer argumenterar för att tillvarata kritiken mot positivismen för att fakta inte är 
värderingsfri.18 Han utvecklar själv en post-positivistisk policyanalys, men den kan inte 
användas som vägledning för historisk policyanalys (Fischer 1995).19 Risken med att binda 
post-positivistisk policyanalys, eller andra analysinriktningar, till e n bestämd uppsättning 
metateoretiska byggstenar, är att dessa inte passar alla frågeställningar. Ambitionen att finna 
en gemensam epistemologisk grundläggning för en flermetodologisk policyanalys kan, 
tvärtemot avsikterna, visa sig kontraproduktiv. Historisk policyanalys måste förankras i en 
mer öppen metateoretisk ram än den Frank Fischer argumenterar för. En objektiverande 
hermeneutik vägleder den historiska policyanalysen i en kritisk tolkning av etablerade 
problemlösningar. 

När olika begrepps värde- och teoriladdning inte uppmärksammas, när data behandlas 
som obestridliga fakta och underställs avancerad statistisk bearbetning, är grunden för 
slutsatser om regelbundenheter och mönster i "verkligheten" inte stabil. Men den 
positivistiska forskningsansatsen eller teknikerna behöver därför inte förkastas i sin helhet. 

I den historiska policyanalysen kommer empiriska observationer och tolkning att 
integreras på det sätt som post-positivistiska policyanalytiker efterlyser. Målet för post
positivister är att försöka utveckla en syntes med det bästa från de båda 
forskningstraditionerna (Fischer 1993:335, Fischer 1995:207f.). Avhandlingens policyanalys 
ställer inte siktet så högt. En syntes gör anspråk på att klara ut användningen av flera 
epistemologier på ett kunskapsteoretiskt plan. Om detta ens är möjligt, så är det inte 
avhandlingens syfte. När flera epistemologier används aktualiseras frågan om vilken 
dimension eller bild av verkligheten som är mest sann (Kurzman 1994, Yanow 1995). 
Sökandet efter en sann beskrivning hör hemma i en kunskapsobjektivistisk föreställnings
värld. Avhandlingen utgår från att det saknas en överordnad epistemologi. Därmed minskar 
också behovet att söka en syntes mellan olika epistemologier. 

I avhandlingens historiska policyanalys används positivistiska tekniker inom en 
hermeneutisk tolkningsram. De kunskapsteoretiska planen (nivåerna) är ömsesidigt beroende 
av varandra och måste uppmärksammas när offentlig policy analyseras. I policyanalysen 
problemtiseras det framgrävda materialet tillsammans med en prövning av "metodologierna 
i arbete" (jfr Lundquist 1993:132). I mötet mellan metodologin och det empiriska materialet 
genereras både innehållslig och metodologisk kunskap. Avhandlingens angreppssätt har 
därvid likheter med Bent Flyvbjergs metodologi.20 

Metodologin i arbete 

För att söka svar på avhandlingens övergripande frågeställning, om offentlig policy kan bidra 
till politisk legitimitet, undersöks om kommunal policy över tid svarat på lokala 
samhällsproblem. Om policyn utvecklas i takt med problemen och om policyn bidrar till att 
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lösa problemen, antas den bidra till poli tisk legitimitet. I figur 2:1 illustreras policy som 
utvecklas nära problemen (policy-I), respektive oberoende av problemen (policy-II). 

Figur 2:1 Följsamhet mellan lokala samhällsproblem och policy 

låg problemnärhet 

policy I 

/ problem 

policy II 

hög problemnärhet 

Förkortningar: UPL = uttryck för politisk legitimitet, UPM = uttryck för politisk misstro 

Accepteras denna tolkningslinje bidrar policy-I, men inte policy-II, till politisk legitimitet. 
Policy-I, som utvecklas i takt med problemen, kan förväntas få lokalbefolkningens stöd. För 
att underbygga en sådan tolkning undersöks också om det går att finna legitimitetsuttryck 
som pekar i samma riktning. Om lokalbefolkningen uttrycker stöd för kommunal policy 
under perioder när policy "svarar på" lokala problem (policy-I), tolkas det som stöd för 
tolkningslinjen. 

I figuren illustrerar "uttryck för politisk legitimitet" (UPL) någon form av stöd eller 
gillande av policy, makthavare eller ordning. Detta stöd kan ta sig olika uttryck, t.ex. i form 
av aktivt deltagande i lokalpolitiken eller någon form av visad uppskattning. Om 
lokalbefolkningen tvärtom uttrycker missnöje under perioder när policy utvecklas nära 
problemen, reser det tvivel mot tolkningen. Uttryck för politisk misstro (UPM), t.ex. 
protester mot lokala makthavare, bör uppträda när kommuner inte svarar på lokala 
samhällsproblem, dvs. när policy-II dominerar. 

Policy I illustrerar det första ledet i den "konkreta problemlösningens legitimeringsväg". 
I policyanalysen kommer varje led i legitimitetsanalysen att undersökas grundligt. 
Delanalyserna syftar till att steg för steg öka kunskapen om fenomenen var för sig och i 
relation till varandra. Inom ramen för den övergripande frågeställningen söker avhandlingen 
svar på hur lokala samhällsproblem, olika typer av policy och politisk legitimitet förändras 
över tid. När fenomenens relation till v arandra undersöks är det problemnärheten och 
problemeffektiviteten (ej illustrerat i figuren) i kommunal policy som fokuseras. Ytterst är det 
policy och problemlösningars betydelse för politisk legitimitet som avhandlingen söker 
kunskap om. 
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Västerås kommuns arbetslöshetspolicy i början och slutet av 1900-talet 
Genom att redan nu introducera hur den historiska policyanalysen kommer att analysera 
kommuners försök att komma tillrätta med lokala problem under olika perioder aktualiseras 
metodologiska problem och behovet av metodutveckling. Förhoppningen är också att ett 
tidigt exempel skall öka förståelsen för de metodologiska överväganden som ligger till grund 
för avhandlingen. Historisk policyanalys, med ett lokalt perspektiv, ställs inför metodologiska 
utmaningar som måste lösas. 

Västerås kommuns hantering av arbetslösheten används för att illustrera hur det empiriska 
materialet kommer att analyseras i avhandlingen. I Västerås har olika aktörer upplevt och 
försökt komma tillrätta med lokala försörjningsproblem under olika perioder. Indikatorn 
"bidragstagare" kan ge en fingervisning om hur många som inte klarar att försörja sig på egen 
hand i kommunen. Måttet kommer att användas i den historiska policyanalysen för att ge 
perspektiv på lokala försörjningsproblem. Arbetslöshet, en annan problemindikator, är på 
flera sätt svårare att använda. Det är först från slutet av 1970-talet som det allmänt finns 
uppgifter om arbetslösheten i landets kommuner. I Västerås går det emellertid att gräva fram 
kommunal arbetslöshetsstatistik för tidigare perioder. Den lokala arbetslöshetsstatistiken 
används i exemplet för att spegla lokala försörjningsproblem i Västerås under två perioder, 
1920-1940 respektive 1960-1995. De data som går att gräva fram styr i detta exempel 
periodindelningarna. En förutsättning för att kunna undersöka följsamheten mellan problem 
och policy är att perioderna omfattar både höga och låga arbetslöshetstal. 

Diagram 2:1 Arbetslöshet och kommunalpolicy i Västerås 1920-1940 
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I början av 1920- och 1930-talen drabbas många västeråsbor av svåra försörjningsproblem 
på grund av arbetslösheten (diagram 2:1), 1922 registreras 1.380 arbetslösa i Västerås, 
motsvarande 4,5% av befolkningen21. Det är den högsta noteringen mellan åren 1910 och 
1940. Högsta arbetslösheten under den senare perioden finner man 1994, då 4.725 personer 
registreras som arbetslösa, motsvarande 3,8% av befolkningen (diagram 2:2). Uttryckt som 
andel av hela befolkningen framstår arbetslösheten som något högre i början av 1920-talet 
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jämfört med 1930- eller 1990-talen. 

Diagram 2:2 Arbetslöshet och kommunalpolity i 1Västerås 1960-1990 
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Tillsvidare lämnas frågan öppen om dessa mått bäst speglar lokala försörjningsproblem. 
I den historiska policyanalysen undersöks, i nästa steg, om kommunen "svarat på" 
försörjningsproblemen genom att utveckla någon form av policy. Det framgår av diagram 
2:1 att kostnader för bl.a. vägarbeten delvis följer arbetslösheten. Kostnadsökningen kan 
tolkas som en form av kommunal arbetslöshetspolicy. Västerås stad ser ut att möta 
arbetslösheten genom att öka satsningarna på fysisk infrastruktur. Arbetslösheten är som 
högst i början av 1920- respektive 1930-talen och kommunens insatser för vägarbeten ökar 
(med ca. 200.000 kronor uttryckt i 1910/12-års prisnivå) under den första arbetslöshets
perioden, sedan återgår den till samma nivå som åren innan. Vid den andra arbets
löshetsperioden, i början av 1930-talet, märks inte samma följsamhet. Istället fortsätter 
kostnader för gator och vägar att öka efter att arbetslösheten mer eller mindre upphört. Det 
kan tyda på att samma policy används för skilda ändamål vid olika tidpunkter. Arbets-
löshetspolicyn i Västerås ser ut att utvecklas kring en enkel problemlösningsidé. Staden 
bygger helt enkelt vidare på utmaningen att utveckla stadens infrastruktur. 

Hur väl stämmer tolkningen av finans statistiken med andra beskrivningar av processen 
under 1920- och 1930-talen? Enligt Theofil Öberg (1948) har olika kommunala vägprojekt 
tidigt använts för att skapa sysselsättning.22! början av 1920-talet beslutar staden om 
vägarbeten för att bereda sysselsättning åt arbetslösa (ibid:926f.). Samma policy används 
också under 1930-talet (ibid:936f.). Den framförda tolkningen av finansstatistiken har därmed 
stöd i Öbergs beskrivning. 

Försöker man jämföra kommunal arbetslöshetspolicy mellan de två perioderna, 
aktualiseras jämförelseproblem som först kan te sig omöjliga att lösa. Kommunala insatser 
inom olika verksamhetsområden redovisas idag under helt andra rubriker i finansstatistiken 
än tidigare och redovisningsprinciperna har förändrats flera gånger. Under rubriker som 
"markförsörjning", "arbetsområden och lokaler", "sysselsättningsbefrämjande åtgärder" och 
"turism" redovisas från 1978 kommunala insatser som analytiskt kan samlas under rubriken 
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"näringslivsinsatser". Diagram 2:2 visar hur utgifter för dessa samlade näringslivsinsatser bara 
delvis följer arbetslöshetsutvecklingen under 1980-talet. Den samlade (fysiska) infrastruktur-
policyn visar sig följa arbetslösheten något bättre, framförallt under 1960-talet. 

När kommunal policy följs genom finansstatistiken måste man utveckla nya begrepp som 
binder ihop likartade insatser vid olika tidsperioder. Att använda den officiella finans-
statistiken rakt upp och ner går inte. För att kunna använda finansdata som policyindikatorer 
krävs idéer och principer för hur olika redovisade verksamheter ska kunna kategoriseras över 
tid. Hur detta görs i avhandlingen redovisas i kommande kapitel. 

Kan finans statistiken användas för att se om Västerås stad svarat med andra insatser för 
att lindra verkningarna av arbetslösheten? Under rubriken "diverse sociala ändamål" samlas 
under 1930-talet bl.a. kostnader för arbetslöshet Rubriken kan därför användas som 
indikator på kommunal arbetslöshetspolicy. Sociala kostnader visar sig följa arbetslösheten 
väl. I en statistisk analys visar sig också sociala kostnader samvariera med arbetslöshet under 
1930-talet (r=0,97, N=ll)23. Vid en jämförelse med 1980-talet framträder ett överraskande 
resultat. Totala sociala kostnader samvarierar då negativt med arbetslöshet (r=-0,70, 
N=ll).Vän av statistisk ordning konstaterar att N-talet är lågt och trots att koefficienterna 
är signifikanta, kan inte några långtgående slutsatser dras. Detta kan vara ett problem om 
strävan är att söka kunskap som är giltig i tid och rum. Men i detta exempel är syftet ett annat 
och i förhållande till Västerås egen utveckling under två tidsperioder är N-talet så stort det 
kan vara. 

När arbetslösheten ökar i början av 1980-talet ligger socialkostnaderna i de närmaste stilla 
och när arbetslösheten minskar i slutet av decenniet ökar socialkostnaderna. Det tyder på att 
policyn har svag koppling till problemen, följsamheten mellan problem och policy minskar, 
vilket också framgår av diagram 2:2. Försörjningsproblem och kommunal försörjningspolicy 
kanske bara delvis utvecklas i takt med varandra. När kommunal policy avlägsnar sig från 
lokala försörjningsproblem kan man förvänta sig uttryck för politisk misstro (UPM). I 
Västerås har det varit svårt att finna konkreta uttryck för politisk legitimitet eller misstro mot 
inrättade problemlösningar, makthavare eller ordning. Öberg nämner inget om 
lokalbefolkningens eventuella stöd för Västerås stads arbetslöshetsinsatser på 1920-1930-
talen. Attitydundersökningar finns från 1980- och 1990-talen som visar att stödet för 
kommunala makthavare minskar i Västerås (SOS Levnadsförhållanden 1996:90). Uttryck för 
politisk misstro (UPM) framträder samtidigt som kommunal policy delvis avlägsnar sig från 
problemen. Detta ger ett visst empiriskt stöd för antagandet att problemnärheten i policy har 
betydelse för politisk legitimitet. 

Den policyanalys som utvecklas i avhandlingen kommer inte att kunna ge rättvisa åt hur 
olika människor upplever och ger uttryck för politisk legitimitet. Däremot kan en del av de 
förutsättningar som problem- och legitimitetsuppfattningar bygger på problematiseras och 
följas systematiskt. I den historiska policyanalysen kombineras ett sökande efter olika 
problemuppfattningar med beskrivningar av faktiska förhållanden genom sociala indikatorer. 
Exemplet illustrerar hur social- och finans statistiken kommer att tolkas och några av de 
jämförelseproblem som en historisk policyanalys måste försöka lösa. 

Metodologin bestämmer vilket material som är relevant att samla in.24I en historisk 
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policyanalys som eftersträvar att ligga nära och följa förändringar i fenomenen måste 
metodologin vara "öppen" för att kunna anpassas till det material som går att gräva fram. På 
vilka sätt problem, policy och politisk legitimitet lämnar spår efter sig lokalt blir också en 
uppgift att undersöka. Några av de praktiska och teoretiska svårigheter som uppstår när 
underlag förändras, t.ex. när finansstatistikens redovisningsprinciper ändras eller när policy 
redovisas i en källa men inte i en annan, uppmärksammas i sitt sammanhang. Eftersom 
samhället ständigt förändras bör metodologin anpassas till samhällsförändringen (Lundquist 
1993:114). I avhandlingens näst sista kapitel kommer den historiska policyanalysens 
metodologi, efter prövning på ett historiskt material, också att bedömas som helhet. 

Materialet som forskningsuppgift 

En mindre "pilotstudie" genomfördes innan den slutliga materialinsamlingen påbörjades. 
Den visade att det går att gräva fram empiriskt material och underlag för att besvara 
avhandlingens frågeställningar, förutsatt att olika källor kombineras.25 Det går emellertid inte 
att på förhand veta hur omfattande material som kan samlas in i enskilda kommuner. 
Avhandlingens historiska policyanalys är ett första försök att undersöka hur långt en historisk 
policyanalys med ett uttalat lokalt perspektiv kan komma. Därför blir undersökningen av 
vilka "spår" det förgångna ger en del av forskningsuppgiften.26 

Historisk soäalstatistik utgör ett viktigt underlag i policyanalysen. Ett omfattande 
datainsamlingsarbete ligger till grund för den historiska policyanalysen. Materialinsamlingen 
har utgått från lägsta aggregeringsnivå i den kommunala finans- och socialstatistiken. 
Kommunal socialstatistik har samlats in från officiella SCB-publikationer, Riksarkivet, SVAR 
i Ramsele, samt från SCB:s arkiv och databaser. Indikatorer som speglar lokala hälso- och 
försörjningsproblem, kommunal policy och politisk legitimitet eller misstro, har samlats in. 
Strävan har varit att försöka skapa så fullständiga tidsserier som möjligt över problem- och 
policyindikatorer. Detta för att systematiskt kunna analysera och tolka förändringar i 
relationer mellan fenomenen i olika kommuner. 

Den som vill upprepa den historiska policyanalysen eller fokusera andra lokala 
samhällsproblem eller kommunal policy får förbereda sig på en omfattande och bitvis snårig 
datainsamling. Men utan data som byggs upp underifrån går det inte att besvara 
avhandlingens frågeställningar. En rekonstruktion av kommunala "problem-, policy- och 
legitimitetskartor" är ett forskningsprojekt i sig. Det tidskrävande arbetet är dock en 
förutsättning för att kunna genomföra en historisk policyanalys av en regims "problem
lösningshistoria" utifrån ett lokalt perspektiv. 

Under perioden 1874-1917, för att ta ett exempel, aggregeras städernas försörjningspolicy 
utifrån nio rubriker i den kommunala finansstatistiken (SOS Kommunernas fattigvård och 
finanser, bilaga 2). Det motsvarar närmare 400 uppgifter i en enda stad under denna 50-
årsperiod. Underlaget för att räkna fram kommunal spädbarnsdödlighet runt förra 
sekelskiftet, för att ta ett annat exempel, förutsätter manuell avläsning av mikrofilmade 
redovisningar av samtliga döda under ett år (SCB-döda). Antalet barn som dör under första 
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levnadsåret i olika kommuner prickas av och räknas samman. Från mikrofilmade kommunala 
sammanräkningar (SCB-födda) samlas därefter födelsedata in. På detta sätt kan steg för steg 
"kartor" över kommunal försörjningspolicy och spädbarnsdödlighet rekonstrueras i olika 
kommuner. 

När socialstatistik saknas och när flera dimensioner i problem, policy eller legitimitet skall 
uppmärksammas, används lokalhistoriska källor av olika slag. Försöket att använda stads-, by-
och kommunforskningsmaterial är en del i metoden. Lokalhistorisk forskning och litteratur 
är en till stora delar outnyttjad kunskapskälla i historié- och samhällsvetenskaplig forskning 
(Dror 1983:75, Helenius 1990:174, Aronsson 1995:15). 

Ett annat historiskt källmaterial som skulle kunna användas är lokaltidningar. En 
systematisk läsning av dem skulle kunna ge värdefull information om lokal kontext, kollektiv 
problemlösning och politisk legitimitet i olika kommuner. Det finns flera skäl till att 
lokaltidningar inte används i avhandlingens historiska policyanalys. Viktigast är att en 
historisk tidningsanalys är ett forskningsprojekt i sig. Lokaltidningar finns heller inte i alla 
kommuner. När speciella händelser fokuseras kan de användas som komplement, men 
lokaltidningar skulle kunna användas mer systematiskt än vad som sker i avhandlingen.27 

Vid sidan av socialstatistik och lokalhistoriska källor, används också en egen 
näringslivsundersökning från början av 1990-talet (Hanberger 1992). Intervjuundersökningen 
omfattar över 100 företag och privata respektive offentliga näringslivsaktörer i fem av sex 
undersökningskommuner. Studien används i avhandlingen främst för att spegla hur 
kommunal näringslivspolicy uppfattas av företag (ibid: 109). Vidare används Kommunförbundets 
näringslivsenkät från 1991 för att spegla kommunal näringslivspolicy ur kommunledningars 
synvinkel. Dessa källor har en inbyggd "tendens", men det är tendensen, de olika synsätten, 
som policyanalysen vill rikta uppmärksamhet på och problemadsera. 

Hur olika aktörer ser på lokala samhällsproblem och framgångsrik problemlösning 
kommer också att diskuteras och tolkas utifrån kommuners egna utvärderingar och olika 
attitydundersökningar. Tommy Möllers legitimitetsanalys (1996), baserad på brukare och klienter 
av barn- och äldreomsorg, används också som material i avhandlingen. 

Att tolka olika källor 
I några lokalhistoriska källor speglas kommunal policy genom andras bearbetningar av 
kommunala protokoll. Den bild av kommunal policy som framträder genom sekundärkällor 
används inte för att ge en "sann" beskrivning av policy, någon sådan finns inte. Sannolikt 
skulle en egen genomläsning av protokollen kunna ge mer värdefull information, men 
användningen av sekundärt källmaterial gör det möjligt att fokusera den övergripande 
frågeställningen. 

Att använda sekundärdata innebär speciella tolkningsproblem. Den som först samlat in 
data har gjort en egen tolkning och värdering. "Primärtolkarens" tolkningsram finns öppen 
eller dold i texten. Det går inte att veta om vissa uppgifter medvetet eller omedvetet 
utelämnats. Begrepp som "primärtolkaren" använder speglar också uttalade eller outtalade 
teoretiska perspektiv. "Råmaterialet" måste därför försöka blottläggas innan det omtolkas. 
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Genom att noggrant läsa en text och skala bort datainsamlarens perspektiv, "innebörds
strukturer" och begrepp går det att delvis frilägga "råmaterialet" (Eneroth 1989:119f.). När 
sekundärkällor reanalyseras inom avhandlingens tolkningsram följer avhandlingen den 
metoden. 

All källkritik försöker genomskåda förvrängningar av information. När verkligheten 
betraktas genom endast en källa kan fel uppstå (Alvesson & Sköldberg 1994:123). Källan kan 
vara förfalskad, vilket är vanligare än många tror (ibid: 124). En källa som befunnit sig på 
avstånd från händelsernas centrum är vanligtvis mindre värd, detsamma gäller en källa som 
passerat många led. 

Genom "tendenskritik" av en källa kan skevheter avslöjas. Men i vissa fall är det 
tendensen, en aktörs synsätt, som man vill uppmärksamma. Då skall istället tendensen lyftas 
fram. Det är svårt att avgöra om ett uttalande eller en nedtecknad motivering uttrycker en 
aktörs medvetna eller "strategiska" motiv. En text, ett upprop eller ett uttalande kan tolkas 
som en officiell, "strategisk" beskrivning av verkligheten, alternativt spegla en aktörs egentliga 
motiv (Lundquist 1993:108). I den historiska policyanalysen är det uttryckta motiv som 
uppmärksammas. Om dessa helt eller delvis avviker från aktörers egentliga motiv kommer 
inte policyanalysen att kunna ge svar på. 

En kritisk hållning till källor och material genomsyrar avhandlingen. I detta ligger att 
uppmärksamma källors teori- eller värdeladdning. Källans tillförlitlighet, medvetet eller 
omedvetet utelämnat material, den historiska kontexten och den tolkning som kan göras 
kommer att problematiseras. Att kritiskt granska källor och betona tolkningselementet i 
kunskapsprocessen ligger närmast en hermeneutisk ansats (Helenius 1990:85). Allt 
källmaterial granskas kritiskt, dels i metodanvändningskapitlet, dels i samband med 
användningen.28 Källkritiken i den post-positivistiska policyanalysen syftar inte till att 
avlägsna normativiteten i olika beskrivningar av problem, policy och legitimitet. Snarare att 
synliggöra den och problematisera makten över problemdefinitionen och etablerade 
problemlösningar. 

I några kommuner används endast en lokalhistorisk källa vid sidan av socialstatistiken. 
Skälet är att det ofta är svårt att finna mer än en lokalhistorisk skildring som beskriver 
landskommuners eller städers historiska utveckling, framförallt i mindre kommuner. Men 
källorna används inte för att ge en uttömmande beskrivning av lokala problem och policy. 
Författarnas egna bedömningar, som alltid smyger sig in, är därför inte avgörande för 
policyanalysen. 

Undersökningskommunerna 
Avhandlingens förhistoria har styrt valet av undersökningskommuner. Fem av sex 
kommuner har tidigare undersökts i en näringslivs studie (Hanberger 1992). Bakom valet av 
kommuner i den fallstudien låg en strävan att få variation i storlek, näringsstruktur och 
geografiskt läge. I en post-positivistisk policyanalys är representativitetsproblemet inte 
detsamma som i renodlat positivistiska undersökningar. Det finns ingen ambition att 
generalisera resultatet för landets 2.500 kommuner före 1952 eller 288 kommuner idag.29 
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Tvärtom betonas betydelsen av att beakta varje kommuns egen historia, det är kommunernas 
förhållande till lokala samhällsproblem som är föremål för undersökningen. I en 
fenomenologisk policyanalys eftersträvas hög representativitet för olika fenomen i en lokal 
kontext, i förhållande till kommuners egen historia. När samma förändringsmönster 
framträder i många och olika kommuner finns det en grund för generaliseringar för andra 
kommuner. 

I Kalmar län undersöks Kalmar och Emmaboda kommuner, i Västmanlands län Västerås 
och Surahammar kommuner och i Västerbottens län Skellefteå och Lycksele kommuner. 
Före kommunsammanslagningarna undersöks också de självständiga landskommuner som 
idag är kommundelar i någon av de studerade kommunerna. Kommunerna uppvisar 
betydande variationer efter flera strukturella skiljelinjer, såväl idag som för 100 år sedan. I 
karta 2:1 illustreras hur kommunerna förändrats sedan de formellt inrättades 1863. Största 
förändringarna sker i samband med kommunsammanslagningarna 1952, 1967 och 1974. 

Karta 2:1 Undersökningskommunerna 1863, 1952, 1967, 1974-

/\^ 
CEM^QDA 

/LYCKSELE 

*863 À ) Lr > i/ 
f 1952 S/ ' \ S 

1967 (Ç\ 
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Kommentar: Tidigare självständiga kommuner illustreras med svagare linjer enligt teckenförklaring. 
Kommunindelning vid angivna år särredovisas i bilaga 4. 

Historisk policyanalys i ett 120-års perspektiv 
Avhandlingens historiska policyanalys omfattar perioden 1874-1990/95. Skälet till att en så 
lång tidsperiod studeras är att policyanalysen utvecklas för att försöka ge perspektiv på 
inrättade problemlösningar och legitimitetsproblem. Utan en längre fördemokratisk period 
skulle det vara svårt att ge rättvisa åt och pröva om, och i vilken utsträckning, olika regimers 
problemlösningar påverkat legitimiteten. Att år 1874 valts som startpunkt beror på att den 
officiella kommunala finansstatistiken utges från år 1874. Policyanalysen sträcker sig i första 
hand fram till år 1990. Eftersom 1990-talet ännu inte nått sitt slut kan en historisk policy
analys bara till en del ge rättvisa åt det senaste decenniet. Policyanalysen omfattar också 
början av 1990-talet (fram till år 1995), men bla. för att social- och finans statistiken släpar 
efter kan analysen inte utvecklas fullt ut under första delen av 1990-talet. 
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Läsanvisningar 

Så långt har avhandlingens problemställning, angreppssätt och material presenterats. 
Välfärdsstatens legitimitetsproblem används som argument för avhandlingens historiska 
policyanalys av politisk legitimitet Syftet med avhandlingen är att samtidigt utveckla historisk 
policyanalys och använda den för att analysera lokala samhällsproblem, kommunal policy och 
politisk legitimitet. Policyanalysen används som grund för att bedöma förutsättningarna att 
återskapa legitimitet för en politisk styrelseordning som håller på att revideras vid slutet av 
detta sekel. Avhandlingens struktur illustreras i figur 2:2. 

Figur 2:2 Avhandlingens struktur 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER: 
Problem Perspektiv Teori Metodologi 
syfte 
1-2 2-3 4 5-6 

EMPIRISKANALYS: 
Lokala Kommunal policy Problem- Politisk 
samhälls- Problemnärhet effektivitet legitimitet 
problem 

7 8-9 10 11 

SAMMANFATTANDE ANALYS: 
Legitimitetsanalys 

Historisk policyanalys _ , . . 
Rekommendationer 

12 13 

Kommentar: Siffrorna anger i vilket kapitel olika teman behandlas. 

De metateoretiska föreställningar som avhandlingen utgår från presenteras och motiveras 
i tredje kapitlet. I detta kapitel utvecklas avhandlingens post-posititivistiska, fenomenologiska 
perspektiv närmare. Perspektivet används för att ge rättvisa åt flera dimensioner, skillnader 
och förändringar i lokala samhällsproblem, kommunal policy och politisk legitimitet. I jjärde 
kapitlet redogörs för avhandlingens teorianvändning och legitimitetsanalys. Kan kommunala 
problemlösningar bidra till politisk legitimitet? Det är den övergripande fråga som 
legitimitetsanalysen kretsar kring. I det femte och sjät te kapitlet utvecklas den historiska 
policy analysens begrepp och metodologi. Fortlöpande görs återkopplingar mellan olika 
analysnivåer. Nivåbyten är en följd av avhandlingens utgångspunkter. Den historiska 
policyanalysens metodologi används därefter i en empirisk analys baserad på sex kommuners 
(och tidigare självständiga landskommuners) försök att komma tillrätta med lokala 
samhällsproblem under de senaste 120 åren. I kapitel sju analyseras långsiktiga förändringar 
i lokala samhällsproblem med sikte på att identifiera förändringsmönster som kan påverka 
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förutsättningarna för kommunal policy. Bland annat söks svar på frågan: Går lokala samhälls
problem att lösa? Kapitel åtta och nio ägnas åt analyser av långsiktiga förändringar i kommunal 
policy och framförallt analyseras policyns närhet till lokala samhällsproblem närmare. I tionde 
kapitlet utvärderas hur framgångsrik kommunal policy varit i försöken att komma tillrätta med 
lokala samhällsproblem. "Problemeffektiviteten" i kommunal policy står i fokus. Den 
empiriska analysen avslutas i det elfte kapitlet med en undersökning av politisk legitimitet. Här 
kommer avhandlingens övergripande fråga att besvaras: Har kommunal policy utvecklats 
"problemnära" och "problemeffektivt" och därigenom bidragit till politisk legitimitet? 

I kapitel tolv och tretton knyts trådarna ihop. Först bedöms den historiska policyanalysens 
värde för politisk legitimitet och policyanalys, därefter sammanfattas legitimitetsanalysen och 
några förslag presenteras som kan befrämja en process som kan (åter)skapa legitimitet. 

I bilagor och appendix (se innehållsförteckning) redovisas underlag som avhandlingen 
använt men som lyfts ut för att inte tynga framställningen. I syfte att underlätta läsningen 
redovisas de viktigaste tabellerna i huvudtexten, medan övriga tabeller finns att läsa i en 
särskild tabellbilaga (bilaga 1). Några tabeller redovisas, av samma skäl, i huvudtexten utan 
statistiska parametrar (t.ex. tabell 7:1). Samma tabell redovisas också i bilaga 1 med statistiska 
parametrar (tabell 7:1*). 

Noter kapitel 2 

1. Inom socialhistorisk forskning har lokalhistoriska studier länge använts som metod, men det saknas 
vanligtvis en kritisk diskussion om vad forskarna vill åstadkomma med den lokala studien (Aronsson 1995:10). 
Det finns behov av att utveckla en teoretisk historieforskning underifrån och Aronsson ger förslag på hur en 
sådan kan utformas. Konkret historieforskning behövs för ge rättvisa åt lokal kontext och för att många av human-
och samhällsvetenskapens frågor ska kunna besvaras. Avhandlingens historiska policyanalys är ett exempel 
på hur en konkret historieforskning, som försöker ge rättvisa åt lokal kontext, kan utformas. 

2. Ulla Wikander (1988) finner i sin avhandling att kvinnors legala underordning ersatts av en mer osynlig 
maktrelation. 

3. Lokalt-globalt samarbete är ingen ny företeelse. Exempelvis utvecklade bruksorter och städer internationellt 
samarbete och policy utanför gränserna tidigt, men möjligheten att historiskt undersöka legitimiteten för denna 
typ av policy, är begränsad. Samarbete med aktörer utanför kommunen och lokal "utrikespolitik" blir allt 
vanligare och legitimiteten för olika former av extern policy bör ägnas mer uppmärksamhet. 
Undersökningskommunernas (och lokala företags) policy och strategier för att tillvarata lokala möjligheter i 
en global ekonomi har undersökts och finns redovisad i en särskild forskningsrapport (Hanberger 1992). I 
rapporten konstateras att kommunernas globala näringslivsstrategier har svag demokratisk förankring 
(ibid:65f.). Det tyder på att kommunledningarna i början av 1990-talet går före medborgarna i denna process. 

4. Hermeneutiska metoder växlar mellan analys av delar och helhet i syfte att öka förståelsen för olika 
samhällsfenomen. Metaforen "hermeneutisk spiral" ger en bild av kunskapsprocessen. Forskaren försöker 
borra sig djupt in i det fenomen som utforskas (Alvesson & Sköldberg 1994). Avhandlingen använder egna 
och andras "borrhål" för att fördjupa den historiska policyanalysen. Men djupdykningar är inget självändamål. 
Viktigt är att försöka balansera bredd och djup i historisk policyanalys. 

5. Det är närmast den "objektiverande hermeneutiken", i motsats till den djupare "aletiska hermeneutiken", 
som avhandlingen knyter an till. Den senare försöker avslöja fördolda meningar i samhällsfenomen på ett 
djupare plan (Alvesson & Sköldberg 1994 kap. 4). Max Weber kan delvis föras till den första inriktningen. Han 
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och andra hermeneutiker använder och integrerar också komparativ metod för att öka förståelsen för olika 
samhällsfenomen. Weber förenar en orsaks förklarande och tolkande metod (Guneriussen 1997:112). Att 
undersöka "borrhål" och försöka förstå långsiktiga förändringsmönster behöver inte stå i motsättning till 
varandra. Lokal kontext behövs för att ge djup och rättvisa åt långsiktiga förändringsmönster, omvänt behövs 
en historisk tolkningsram för att ge mening åt detaljerna. Avhandlingen försöker borra på djupet utan att 
fastna i detaljerna och söka förändringsmönster utan att överdriva dess generalitet. 

6. Många intressanta frågeställningar eller teorier kan inte prövas empiriskt i stor skala, tex. hur föreställningar 
eller attityder förändras historiskt på olika områden (Dror 1983:75, Lundquist 1993:107). 

7. Kommunalforskningsgruppens forskningsprogram i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet belyste 
villkoren för kommunal självstyrelse. Kommunaldemokratiska forskningsgruppen utvärderade den sista 
kommunindelningsreformen under åren 1979-1981. 

8. Se Westerståhl (1970:59f.), Gidlund & Gidlund (1981:21f.) och Ds Kn 1981:15, s. 251f.. 

9. Sven Ulric Palme pekar på hur svårt det är att bedöma vilken betydelse stat och kommuner haft för 
samhällsutvecklingen. Han fokuserar kommunernas roll i demokratiseringen 1920-1945 och konstaterar att 
mycket fortfarande är outrett och svårfångat i utvecklingen. "Man kan inte mot varandra avväga de lokala 
initiativens och de centrala direktivens betydelse för händelseförloppet i stort"...(Palme 1962:284). 

10. Otis Duncan menar att röstningsinstitutioner utvecklats för att lösa praktiska sociala problem. Ostracism 
(av 'ostraka'= lerskärva) eller landsförvisning genomfördes om mer än 6.000 atenska medborgare skrev namnet 
på en oönskad person på en lerskärva. Införandet av "lerskärveinstitutionen" löste ett praktiskt socialt 
problem, menar Duncan. Det är också ett exempel på en tidig social indikator. Inom avhandlingens 
tolkningsram skulle ostracism kunna indikera rakaste vägen från upplevda samhällsproblem via policy (utan 
byråkrati) till pr oblemlösning, utan att närmare bedöma det rättmätiga i policyn. 

11. Folkräkningar och statistiska uppgifter kan tolkas som uttryck för att manifestera nationell styrka. 
Skeppskatalogen i Iliaden (bok 2) är t.ex. ett retoriskt aktstycke som införts för att göra intryck (Duncan 1984). 
Också miltärstatistik finns bevarad långt tillbaka (ibid). 

12. Inrapporteringen till stat en formaliserades i Sverige mellan 1821-1905 genom landshövdingarnas eller 
Kunglig Maj:ts Befallningshafvandes (noggrant, fullständigt och i underdånighet ingivna) femårsberättelser 
om tillstånden i länen. Också folkräkningarna infördes för att staten skulle kunna styra landet (Duncan 1984). 

13. Socialstatistiken växte fram i Europa och USA i slutet av 1800-talet och runt sekelskiftet i Sverige. För att 
försöka samordna och standardisera statistiken mellan nationer sammankallades flera internationella 
konferenser runt förra s ekelskiftet. 

14. Undersökningar av förhållanden i t.ex. tobaksindustrin och bagerierna ger detaljerade upplysningar om 
lokaler och andra arbetsförhållanden, men också om arbetskonflikter och antal strejkande (SOS Undersökning 
af bagerierna i Sverige 1899, SOS Undersökning af tobaksindustrin i Sverige 1899). Den första systematiska 
bostadsräkningen 1912 är ett exempel på hur staten försöker skaffa sig information och överblick över 
förhållanden i olika lokalsamhällen (SOS 1912-1914 års allmänna bostadsräkningar). 

15. Dror utvecklar och summerar sina rekommendationer i ett antal punkter (ibid). Han argumenterar för 
införandet av en "policyanalysenhet" bestående av 15-25 professionella analytiker, där hälften rekryteras inom 
"styrelsen" och hälften utanför. Samma idé kan sägas ligga bakom den s.k. Lindbeckskommissionen som 
tillfälligt inrättades i Sverige i början av 1990-talet. 

16.1 landshövdingarnas berättelser 1828 ges upplysningar om lokala levnadsförhållanden i Kalmar: "arbets
folket levde nödtorftigt, under vintrarna i uselhet" och supandet var vanligt trots att "författningarna" försökte 
stävja det (SOS Landshövdingamas femårsberättelser 1828). Staden hade inrättat en skola för 100 obemedlade. 
Beträffande åtgärder mot sjukdomar framgår att alla ve neriskt smittade "njuta vård och underhåll utan 
betalning", medan andra sjuka måste betala för sig (motsvarande "vad inrättningen betala Entrepreneuren af 
mathållningen"). Om fattigvården får man veta en del om dess finansiering och verksamhet, t.ex. att fosterbarn 
över 15 år tilldelas soppa och penningbidrag var 14:e dag. Detta är den bild av förhållandena i Kalmar som 
når huvudstaden. Dessa rapporter kan användas som underlag i en rekonstruktion av lokala samhällsproblem 
och kommunal policy före 1874. 
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17. Många kommuner och företag arbetar idag med att synliggöra bärkraftiga värden i kommunal planering 
och bokföring. Det illustrerar ett sökande efter nya sociala indikatorer som försöker spegla dagens problem 
och problemlösningar. Det visar också otillräckligheten med ekonomiska nyckeltal, som fortfarande är det 
dominerande uppföljningsmåttet i offentlig bokföring. 

18. Frank Fischer uttrycker behovet av en revidering av policyanalysens grundläggning på följande sätt: 
"Toward this end, post-positivists have shown the ways in which the activity of science is a product of 
the very social world it seeks to explain. Revealing scientific research to involve far more than the 
passive reception and organization of sense data, post-positivist theory emphasizes science's 
dependence on the particular constellation of presuppositions, both theoretical and practical, that ^re
structure empirical observations. Thus science, like all human knowledge, is grounded in and shaped 
by the normative assumptions and social meanings of the world it explores" (Fischer 1993:333). 

19. Frank Fischer (1995:227f.) föreslår en epistemologisk grundläggning av post-positivistisk policyanalys 
genom att integrera Jürgen Habermas rationalitetsbegrepp, Stephen Toulmins pragmatiska kontextbundna 
logik och Paul Taylors diskursorienterande utvärderingslogik. 

20. Flyvbjerg menar att empirisk och teoretisk-metodologisk kunskap växer fram i ett samspel. I "det 
konkretes videnskab" befruktar de varandra (se inledningen till band II). När Flyvbjerg t.ex. utvärderar 
miljömässiga konsekvenser av "Aalborgprojektet" problematiseras den officiella ohälsostatistiken i samband 
med användningen (Flyvbjerg 1991b:294). Ett annat exempel är den "detektivmetod" han utvecklar för att 
förstå hur avpolitiseringen av ett socialdemokratiskt plandokument gått till (ibid 195f.). Likheten med 
avhandlingens metodologi ligger i att Flyvbjergs metodologi till en del utvecklas och anpassas efterhand och 
att empirin används för att generera både metodologisk och innehållslig kunskap. "Det konkretes videnskab" 
och avhandlingens historiska policyanalys tolkar och anpassar fenomenologin på olika sätt. Gemensamt är 
strävan att ligga nära och spegla fenomenen på ett så rättvisande sätt som möjligt. 

21. Under 1930-talet registreras som högst 760 arbetslösa (1933), motsvarande 2,4% av befolkningen samma 
år. 

22. Västerås kommun vidtar tidigt åtgärder för att bekämpa arbetslöshet. Redan under missväxtåren 1867-
1868 inrättar staden tillfälliga kommunala arbeten (Öberg 1948:918), likaså under arbetslöshetsperioderna 
1908-1909 och under första världskriget. Väg- och hamnbyggen, men också utbildning för arbetslösa, används 
för att bekämpa arbetslöshetsproblemen. Ofta förläggs kommunala arbeten till vinterhalvåret för att 
därigenom minska säsongsarbetslösheten. 

23. Rubriken fångar extraordinära utgifter för bl.a. arbetslöshet (SOS Kommunernas Finanser 1930). 

24. Metodologin har betydelse för varje steg i forskningsprocessen, inte minst för urvalet av material och för 
forskningsresultaten. "Utan denna insikt blir forskning och utbildning inget annat än en del av samhällets 
ideologiproduktion" (Lundquist 1993:132). 

25. Sociala indikatorer som speglar lokala samhällsproblem och kommunal policy finns från 1874 och framåt, 
dock inte i alla kommuner under hela 120-årsperioden. 

26. Historiker arbetar m ed både synliga källor och "icke-källor". De senare omfattar uppfattningar och 
tolkningar av historia som saknar synliga spår (Helenius 1990:172). I policyanalysen är det främst synliga spår 
av fenomenen som kommer att uppmärksammas och tolkas. 

27. Jämför hur Clarence Stone (1989:259) använder tidningar som källa för att följa vad han kallar "urban 
regime" i Atlanta under efterkrigstiden. 

28. Rekommendationer för systematisk källkritik finns utarbetade efter olika principer (Eneroth 1989:118, 
Lundquist 1993:108f., Helenius 1990:187f., Holme & Solvang 1991:136f). Grundidén är densamma. Det gäller 
att kritiskt granska källan och avslöja felaktigheter. 

29. Att försöka göra ett Sverigerepresentativt kommunurval som kan användas under hela 120-årsperioden 
är knappast praktiskt möjligt. Det är tillräckligt problematiskt att försöka finna relevanta kommuntyper när 
en begränsad tidsperiod analyseras. När ett förändringsperspektiv anläggs går det inte låsa en kommun till en 
viss kommunkategori, exempelvis förändras storlek, näringsstruktur och politiska majoritetsförhållanden 
fortlöpande. 
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Post-positivistiska utgångspunkter 

Avhandlingens perspektiv har introducerats och i detta kapitel utvecklas det närmare. Den 
historiska policyanalysen utvecklas utifrån fenomenologiska och post-positivistiska 
utgångspunkter. Metateoretiskt1 ligger angreppssättet närmast en objektivierande hermeneu-
tik. När positivistiska metoder används inom en hermeneutisk tolkningsram aktualiseras 
grundläggande vetenskapsteoretiska frågor. I kapitlet redovisas hur avhandlingen förhåller sig 
till några av dessa. Syftet är att uppmärksamma och klargöra det ömsesidiga beroendet som 
finns mellan perspektiv, teorianvändning och empiriska observationer. Läsaren kommer att 
förberedas på att återkopplingar mellan dessa tre nivåer behöver göras. 

Grundläggande föreställningar om olika samhällsfenomen (ontologi), hur kunskap 
inhämtas om dem (epistemologi), påverkar begreppsapparat, teorianvändning och vilka 
slutsatser som kan dras. Den historiska policyanalysen utvecklas utifrån post-positivistiska 
utgångspunkter för att kunna ge rättvisa åt lokal kontext, mångfald och förändringar i lokala 
samhällsproblem, kommunal policy och politisk legitimitet. 

Varför post-positivistisk historisk policyanalys? 

Efterkrigstidens policyanalys (eller policy sciences) och politiska teoribildning har utvecklats 
tätt kopplad till välfärdsstaten, huvudsakligen inom en positivistisk forskningstradition.2 När 
offentlig policy betraktas ur ett lokalhistoriskt perspektiv framstår en välfardsstatsanknuten 
begreppsapparat och centralstatsrelaterade teorier som skeva och otillräckliga (Anderson 
1987:23). För att kunna beskriva och tolka lokala samhällsförhållanden behövs begrepp och 
metoder som kan ge rättvisa åt all kommunal policy, inte bara den staten bestämt för 
kommunerna. Det är avhandlingens problemställning och metodologiska övervägande som 
gör att en välfardsstatsanknuten policyanalys är otillräcklig. Ur ett lokalt perspektiv bör statens 
inflytande över kommuners försök att komma tillrätta med lokala samhällsproblem 
problematiseras. Varje perspektivval och teori riktar sökarljuset, men metodologin skall inte 
sammanblandas med resultatet av analysen. Det är en empirisk fråga om, och i vilken 
utsträckning, staten bidrar till, alternativt försvårar, problemnära och problemeffektiv 
kommunal policy under olika perioder. 

De två svenska kommunforskningsprojekten under 1960- och 1970-talen kom att 
genomsyras av ett positivistiskt välfärdsstatsperspektiv. Representativa kommunurval har 
legitimerat användningen av kvantitativa statistiska metoder för hypotes- och teoriprövning. 
Hela detta tillvägagångssätt vilar på kunskapsobjektivistiska antaganden, som måhända inte 
ger rättvisa åt mellan- och inomkommunala variationer och förändringar i mångdimensionella 
fenomen. I sökandet efter generaliserbar kunskap reduceras komplexitet till mätbara, 
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endimensionella indikatorer som ytterst bedöms mot en statistiskt grundad kunskapsteori.3 

Den kritik som kan riktas mot positivistisk kommunforskning och policyanalys skall inte 
uppfattas som att denna forskning inte bidragit med värdefulla kunskaper och insikter, men 
i en historisk analys som försöker ge perspektiv på välfärdsstatsepoken, är det viktigt att 
synliggöra dess perspektiv- och tidsbundenhet. 

Varför ett statligt perspektiv på kommunal policy är otillräckligt 
(Välfärds) staten har formellt tolkningsföreträde över vilken policy som bör utvecklas i 
kommunerna. När det konstitutionella också upphöjs till norm och utgångspunkt för 
policyanalys förutsätts ett antagande om att centraldemokratiska kanaler fungerar och redan 
legitimerat vilka samhällsproblem som bör bli föremål för kommunal policy och vilka 
problemlösningar som skall eftersträvas. Antagandet är inte alltid rimligt. Men även om 
centraldemokratin skulle fungera som idealet föreskriver, finns det inneboende begränsningar 
med att välja statliga mål som utgångspunkt i (historisk) policyanalys. När staten fastställer 
enhetliga, jämlika mål inom välfärdsstatens kärnområden (Stjernquist & Magnusson 1988:73f) 
och inför ett skatteutjämningssystem kan man inte utan vidare sluta sig till att staten 
därigenom beaktar mångfald och lokala förutsättningar. Det är en empirisk fråga om 
mångfald och lokala förutsättningar i praktiken beaktas. När synen på vad som är problem 
och i behov av policy skiljer sig mellan centrum och periferi, finns flera konkurrerande 
måttstockar och rationalitetslinjer att följa. 

I statscentrerad policyanalys är analysenheten färdigdefinierad och kopplad till kommunen 
som underställd förvaltningsnivå. Kommunala institutioner uppfattas som verkställighets-
kanaler och statscentrerad policyanalys följer dessa kanaler. När policyanalytikern kommer 
in i bilden är problemdefinition, mål och program redan fardiga. Om inte, blir det analytikerns 
uppgift att förtydliga dessa för uppdragsgivaren. Eftersom kommuner också utvecklar policy 
på eget initiativ, ibland tillsammans med andra aktörer, blir en statscentrerad policyanalys 
otillräcklig. Kommunal policy som inrättats för lokala problem och utmaningar, med eller 
utan kommunala mål, beaktas inte. När staten kliver in på den lokala arenan, upphör inte 
automatiskt lokala problemlösningar eller handlingsmönster. Vidare är det inte säkert att 
kommuner gör som staten vill, i synnerhet när staten är otydlig. Det räcker därför inte att utgå 
från och uppmärksamma problem först när kommuner uppträder som genomförare av 
statliga uppgifter. 

Huvudintresset för målinriktad policyanalys (såväl statlig som kommunal) är politisk 
styrning. Legitimiteten tas för given. I den historiska policyanalysen ligger tyngdpunkten 
istället på problemdefinitionsmakten, kriterier för framgångsrik problemlösning och ytterst 
maktutövningens legitimitet. 

Positivistisk kontra post-positivistisk policyanalys 
Genom att renodla och jämföra positivistisk med post-positivistisk policyanalys kan 
avgörande skillnader i teorianvändning och empirisk analys klargöras. I tabell 3:1 
sammanfattas några viktiga skillnader mellan perspektiven i synen på de fenomen som står 
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i fokus i avhandlingen. Alla perspektiv, inklusive de som gör anspråk på att vara 
värderingsfria, har inbyggda skevheter. Därför bör det valda perspektivets skevheter redovisas 
och motiveras. 

Tabell 3:1 Renodling av hur två policyperspektiv empiriskt närmar sig lokala samhällsproblem, kommunal 
policy, legitimitet och utvärdering av policy. 

Analysnivå Positivistisk välfärdsstatsinriktad 
policyanalys (PVP) 

Post-positivistisk policyanalys 
(PPP) 

Ontologi objektiv verklighet oberoende verklighet 

Epistemologi kunskap sob j ektivism kunskap spluralism/-relativism 

Operationell teori generell, kontextoavhängig tids- och kontextavhängig 

Empiri: 

Lokala 
samhällsproblem 

statligt definierade med hjälp av 
objektiva indikatorer 

lokalt definierade med hjälp av 
olika typer av indikatorer 

Kommunal policy statlig policy genom kommunerna all kommunal policy 

Legitimitet all maktutövning tolkas utifrån ett 
monolitisk statsbegrepp 

maktutövning på olika nivåer tolkas 
utifrån ett pluralistiskt statsbegrepp 

Utvärdering i förhållande till statliga värdekriterier i förhållande till olika värdekriterier 

Ett positivistiskt, välfärdsstatscentrerat perspektiv (PVP) skiljer sig från ett post-
positivistiskt (PPP) i synen på verkligheten (ontologi) och hur kunskap om samhällsfenomen 
(epistemologi) söks. Vidare hur operationell teori utvecklas och används. Inom ett post-
positivistiskt perspektiv går det, hela vägen från ontologi till utvärdering, att genomföra en 
historisk policyanalys som fortlöpande beaktar lokal kontext, mångfald och förändring. 

Ett PVP-perspektiv fokuserar statens uppfattningar om vad lokala samhällsproblem är, 
medan ett PPP-perspektiv också uppmärksammar vilka problem lokalbefolkningar och 
kommunledningar upplever. Vidare betonas att synen på problem kan förändras. Lokal 
socialstatistik används tillsammans med uttryckta lokala problemuppfattningar för att spegla 
lokala problem. Inom PVP-perspektivet används sociala indikatorer inom en 
kunskapsobjektivistisk ram som objektiva mått på lokala missförhållanden. Positivistiska 
problembestämningar uppfattas av förespråkarna som mer "vetenskapliga", eftersom de 
frigjort sig från värderingar och lokala uppfattningar. Men sociala indikatorer bär på viktig 
information som också kan användas inom ett PPP-perspektiv. För att ge rättvisa åt lokala 
skillnader i problem räcker det inte att använda socialstatistik. Lokala kontexter och uttryckta 
problemuppfattningar bör också uppmärksammas. 

En PVP-analys söker efter generaliserbar kunskap om kommunal policy, framförallt 
beträffande kommunala service- eller policyvariationer. Kommunens roll som statlig 
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förvaltningsnivå byggs in i undersökningsdesignen. Inom PPP-perspektivet kan all kommunal 
policy analyseras, också policy som inrättas lokalt, t.ex. olika blandformer av kommunal-civil 
policy. Statens roll och betydelse för vad kommuner gör relativiseras när uppmärksamhet 
riktas på kommunala problemlösningar och inte på genomförandet av statliga mål eller 
program. 

När välfärdsstatens legitimitetsproblem analyseras är det viktigt att uppmärksamma och 
följa hur legitimitet skapas och raseras i förhållande till olika nivåer i styrelseordningen. För 
att kunna följa politisk leg itimitet på olika nivåer, utgår PPP-perspektivet från ett pluralistiskt 
statsbegrepp, i motsats till ett PVP-perspektiv. 

Perspektivvalet får också betydelse för hur kommunal policy utvärderas. Policyanalytikern 
måste ta ställning till vilka värdekriterier kommunal policy skall bedömas utifrån. I en PVP-
analys är det i regel statligt definierade mål eller program som används som 
bedömningsgrund. Syftet är att undersöka hur väl kommuner genomför statliga mål eller 
program. Kommunala institutioner och problemlösningar begreppsliggörs som "medel" i en 
rationell verkställighetsprocess. Eftersom offentlig policy innebär värde (om) fördelning i en 
etablerad maktstruktur, kan inte värdefrågor och maktförhållanden gömmas undan. 
Kommuner, stat, civila aktörer och policyanalytiker kan alla ha olika bedömningskriterier för 
vad som är framgångsrik policy. I en PPP-analys problematiseras bedömningskriterierna och 
värde- och maktdimensionen i kommunal policy. 

Vetenskapsteoretiska utgångspunkter har ett avgörande inflytande på hur samhälls
fenomen begreppsliggörs. När policyanalys, som här, inte inordnas i en kunskapsobjektivistisk 
ram, får detta metodologiska konsekvenser för hela forskningsprocessen. Med post-
positivistiska4 och kunskapsrelativistiska utgångspunkter följer att det inte går att låsa 
policyanalysen till en bestämd analysnivå. Återkopplingar mellan analysnivåerna måste göras 
om man vill ge rättvisa åt mångdimensionalitet, kontext och förändring. 

Policy-sciences: en bakgrund 

Policyanalys har expanderat alltsedan "policy-sciences" introducerades av Harold Lasswell 
m.fl. i början av 1950-talet (Lerner & Lasswell 1951, Lasswell 1971).5 Den kan idag inte 
beskrivas som en enhetlig forskningsinriktning. Under den gemensamma beteckningen policy 
science eller policyanalys samlas forskare och inriktningar som har en sak gemensamt, analys 
av policy, men därutöver skiljer de sig beträffande utgångspunkter och använda tekniker.6 

Post-positivism används som samlingsbeteckning för kritiken riktad mot positivismen, 
men under senare år också för forskare som tagit fasta på kritiken och försöker integrera 
tolkning och empiriska observationer i policyanalys. De senare post-positivisterna arbetar 
medvetet med att revidera eller utveckla positivismen i syfte att tillvarata det bästa från två 
"världar" (Torgerson 1992, Fischer 1993,1995). Hermeneutik och positivism har under lång 
tid framställts som varandras motsatser och uppfattas av många som oförenliga. Men inom 
post-positivistisk policyanalys har det ömsesidiga beroendet åter lyfts fram.7 Empiriska 
observationer av samhällsföreteelser utan tolkning är lika tomma som tolkningar utan 
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empirisk grund. (Ny)orienteringen behövs och avhandlingen försöker använda den. 

"How can policy analysis proceed - and, indeed, what might it look like in practice - when researchers 
and analysts are no longer understood as observers from an objective point external to what is being 
observed, when perception and interpretation take up central roles in the practices?" (Yanow 
1995:111) 

Avhandlingen försöker följa Dvora Yanows utmaning och omsätta den i en historisk 
policy analys. Hermeneutik eller tolkning är numera en allmänt accepterad nödvändighet, 
inom såväl naturvetenskap som samhällsvetenskap, menar Bent Flyvbjerg (1991a). 

Enligt Bruce Jennings (1987:128f.) finns det tre modeller som beskriver olika linjer för 
policyanalys. Den dominerande policyanalytiska inriktningen eftersträvar vetenskaplig 
objektiv och värderings fri kunskap och utgår från ett positivistiskt, kunskapsobjektivistiskt 
synsätt. Det är denna tradition Rune Premfors beskriver som policyanalysens första ansikte. 
I motsats till denna har advokatsinriktad policyanalys haft stor attraktionskraft för många 
policyanalytiker under senare år. Företrädare för advokatsinriktad policyanalys betraktar den 
positivistiska vetenskapsmodellen som en illusion (ibid: 138). Kärnan i advokatsinriktad 
policyanalys är en "disillusionerad men icke rekonstruerad positivism". En grupps intressen 
företräds av advokatsanalytikern. Om gruppintresset finns utanför staten kommer 
advokatsinriktad policyanalys att tjäna "lobbyisten".8 En advokatsinriktad policyanalys i 
statens tjänst, i kombination med en vetenskapligt objektiv policyanalys, har dominerat inom 
"policy sciences". 

Det finns en tredje, "konsultinriktad" eller rådgivande policyanalys som söker en medelväg 
mellan vetenskaplig och advokatsinriktad policyanalys. Strävan är, enligt Jennings, att bidra 
till en "post-positivistisk objektivitet". Dess vetenskapssyn tillhör mer den hermeneutiska 
samhällsvetenskapliga traditionen som fokuserar "handling, intention och konvention". 
Sociala undersökningar med den inriktningen, förkastar inte empiriska data, utan försöker 
kombinera empiriska beskrivningar som omger mänsklig handling, med en förståelse av de 
normer och värden som finns i den kulturella kontexten (ibid: 144). 

"Objektiviteten" visar sig när begrepp och mått är allmänt förstådda. Policyanalysen 
utvecklas med andra ord inte utifrån en fristående "vetenskaplig" begreppsapparat. Den 
bygger vidare på den begreppsapparat som används ute i samhället och som i sin tur utgår 
från etablerade kulturella normer och praktisk kunskap. 

"This sort of objectivity will not give policymakers an understanding of the policy options that is based 
on science, but it will give them one based on phronesis - prudence and practical rationality. And that 
is the understanding that policy analysts as councelors aim to provide" (ibid: 146). 

När policyanalytikern strävar efter intersubjektivitet med medborgare är det ett försök att 
tolka vad som behövs för att folkets intressen ska kunna förverkligas i en kollektiv 
resursfördelningsprocess. Ingen analytiker kan uppnå detta fullt ut. Konsultinriktad 
policyanalys begränsas också av att bara ett folkligt perspektiv kan utvecklas åt gången. Trots 
dessa begränsningar kan konsultinriktad policyanalys leda till att nya målsättningar för 
offentlig policy formuleras och till ökad förståelse för de sociala, kulturella och politiska 
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villkor som offentlig policy opererar under.9 

Det är närmast mot en konsultinriktad policyanalys som avhandlingens historiska policy-
analys utvecklas. Genom att uppmärksamma lokala förhållanden och problemuppfattningar, 
fokusera problemnärhet och problemeffektivitet i offentlig policy, görs ett försök att indirekt 
följa medborgarintressen. När uttryck för politisk legitimitet och misstro analyseras är det 
medborgarnas, inte stat eller kommunledningars, intressen som står i fokus. Det finns dock 
inget empiriskt underlag för att kunna genomföra en flernivåanalys av den typ Frank Fischer 
föreslår (Fischer 1995). 

Post-positivistisk policyanalys: en ny forskningsinriktning? 
Post-positivistisk policyanalys framställs ibland som en ny analysinriktning med en ny 
vetenskapssyn. Det skapar också förväntningar på något nytt. Max Weber kombinerade 
empiriska observationer och tolkning när han utforskade den "faktiskt existerande världen", 
den enda värld vi enligt honom finns placerade i. "Det empiriskt givna" uppfattas alltid i 
ljuset av några idéer eller föreställningar. Det kan aldrig värderas efter någon objektiv 
vetenskaplig måttstock, menade Weber. Den moderna människan är utlämnad åt sina egna 
bedömningar för handling och kunskap, i en kultur som är oförmögen att försäkra 
"objektivitet eller valid substantiell mening".10 Det nya i post-positivistisk policyanalys ligger 
i att återförena två traditioner som byggt murar mellan sig, positivism och fenomenologi. Men 
i grunden är det samma vetenskapssyn som Max Weber förespråkade när han utvecklade sina 
tankar om en "verklighetsvetenskap" som inte kan skiljas från sin kulturella, historiska 
kontext (Scaff 1989:30,77, Silverman 1985:40, Guneriussen 1997:1 llf.). 

Genom att anknyta avhandlingen till ett PPP-perspektiv eftersträvas intersubjektivitet med 
forskarsamhället. Här finns en tradition, även om den är kort, som problematiserar policy och 
beaktar den ständigt närvarande värdedimensionen i policy. För att kunna nå ut til1 (skapa 
intersubjektivitet till) policyaktörer och medborgare fordras andra medel. I praktiken, i livs
världen, vägs vetenskapliga "sanningar", intuition, känslor och värderationella överväganden 
samman när människor orienterar sig och ger sig i kast med att försöka lösa samhällsproblem 
(Lindblom 1990, Kurzman 1994).11Varför kan vetenskaplig forskning inte göra detsamma? 

De problem som uppmärksammas i avhandlingen är inte nya. Att koppla samman 
kunskap och makt, eller policy science och demokrati var den ursprungliga tanke som 
inspirerade Harold Lasswell när han utvecklade "the policy science of democracy" (Dryzek 
& Torgerson 1993:127). Vilket förhållande policyanalys bör ha till statsmakten har varit en 
av de grundläggande frågor som skapat skiljelinjer inom policy science (Dror 1983:xvii). 
Frank Fischer, som explicit försökt koppla samman policy science och demokratiteori 
(Fischer 1993:165), diskuterar hur "elaka problem" kan hanteras (s.k. Nimby problems = not-
in-my-backyard problems) i en demokratisk process. Han ger exempel på vilken framträdande 
roll kommuner kan ha i hanteringen av lokala samhällsproblem.12 Det finns behov av att 
försöka få en grundligare förståelse för vilka förutsättningar kommuner har att komma 
tillrätta med lokala samhällsproblem. En möjlighet att få svar på detta är att anlägga ett längre 
historiskt perspektiv på policyproblemen och politisk legitimitet. 
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Ontologiska utgångspunkter 

Forskaren bör redovisa den värdemässiga grunden bakom ett valt angreppssätt.13 En 
ontologisk utgångspunkt i avhandlingen är existensen av en "oberoende" verklighet. Det 
innebär inte att politiska och sociala fenomen kan beskrivas i "objektiva" termer, om man 
med det menar att det finns en enda sann bild av verkligheten som kan återges. 
Utgångspunkten innebär en markering i förhållande till två extrema synsätt på varats väsen. 
I förhållande till föreställningen att verkligheten endast kan framträda för enskilda individer 
genom subjektiv varseblivning och i förhållande till en positivistisk föreställning om en 
objektiv verklighet utvecklas avhandlingen utifrån en mellanposition. Jag delar det synsätt 
som bl.a. Merleau-Ponty (Merleau-Ponty 1964) och delvis Joseph Seifert (1987) utvecklar. 
Människa och samhälle kan hos dessa båda fenomenologer "objektifieras". Det är en viktig 
förutsättning för den historiska policyanalysen. Det är med andra ord en realistisk o ntologi som 
ligger till grund för avhandlingen (jfr Lundquist 1993:67). 

Att verkligheten är oberoende syftar på att den existerar oberoende av enskilda subjekt. 
Om någon av oss dör upphör inte världen att existera, men det hindrar inte att människor kan 
uppleva verkligheten på olika sätt. För Merleau-Ponty existerar "världen i sig" oberoende av 
psykiska medvetandeakter (Merleau-Ponty 1964). Samtidigt betonar han det ömsesidiga 
beroende som finns mellan subjekt och objekt och hur erfarenheter i livsvärlden ger oss 
tillgång till den "oberoende" världen (ibid: 16). 

Det är viktigt att återge den konkreta verklighetens inneboende dialektik och mångtydighet 
(ibid: 18, Bengtsson 1988:57,58). En människas perceptioner är inte enbart privata sensationer 
utan refererar till den värld andra också refererar till. Det är genom kommunikation som vi 
kan tala om samma fenomen i verkligheten (Merleau-Ponty 1964:17). Merleau-Ponty väver 
samman ontologiska och epistemologiska överväganden när han avgränsar livsvärlden från 
den transcendentala fenomenologins och empirismens "värld".14 I motsats till positivister, 
som hävdar att den varseblivna världen kan reduceras till punktuella förnimmelser, uppfattar 
han världen genom ett historiskt, kulturellt filter. Det som händer i en konkret varseblivnings-
situation är att en ny kontextrelaterad mening och förståelse uppstår i samspel med tidigare 
erfarenheter. Den "nya" meningen förmår förändra meningen hos tidigare erfarenheter, vilket 
är oförenligt med en positivistiskt ståndpunkt (Bengtsson 1988:86). Människans förståelse av 
samhällsfenomen sker i en kulturell historisk värld (Merleau-Ponty 1964:194, 204). Den syn 
på världen och samhället som framträder i Merleau-Pontys fenomenologi (och hos Max 
Weber) sammanfattar den ontologiska grund och föreställning om en "oberoende verklighet" 
som bildar utgångspunkt i avhandlingen. 

En oberoende verklighet finns, men den kan uppfattas och beskrivas på olika sätt. 
Överförs detta synsätt på vad som upplevs vara samhällsproblem eller framgångsrik policy 
framstår statens eller "den vetenskapliga expertisens" synsätt som några av flera tänkbara 
synsätt (jfr tabell 3:1). Makthavare och forskare gör ofta anspråk på att ha tolkningsföreträde 
på detta område. Men det är viktigt att lyfta upp frågan om synen på vad som är problem och 
framgångsrik policy på ett vetenskapsteoretiskt plan. Föreställningen att det finns veten
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skapligt grundade problem och problemlösningar bygger på kunskapsobjektivistiska 
utgångspunkter. Delar man inte dessa, kan man heller inte acceptera att det finns en objektiv 
vetenskaplig definition av samhällsproblem och framgångsrik policy. Empirisk kunskap är 
"laddad" med (meta)teori (Alvesson & Sköldberg 1994:49). I den historiska policyanalysen 
kommer därför olika problemuppfattningar att speglas (Torgerson 1986:41, Deleon 1994:89, 
Albaek 1995:91). 

Samhällskonflikter handlar ofta om vad som är "problemet" och problembestämningar 
är alltid relaterade till någon värdeskala. Bakom problemdefinitioner finns ofta en källa till 
konflikter (Petersson & Carlberg 1990:15). Definitionen av samhälls- och policyproblemen 
kan beskrivas som en kamp om definitionsmakten (ibid). Därför är det viktigt att synliggöra 
vems problemuppfattningar som ligger bakom politiserade samhällsproblem och offentlig 
policy. Välfärdsstatens legitimitetsproblem kan till en del förstås på denna grundläggande 
nivå. Delar inte medborgare statens problemsyn och uppfattas inte inrättade problem
lösningar kunna komma tillrätta med lokala missförhållanden, kan detta förklara en del av 
dagens legitimitetsproblem. 

Kunskapsteoretiska överväganden 

Avhandlingen söker kunskap om den konkreta problemlösningens legitimeringsväg. Det är 
på denna (operativa) teorinivå som traditionell policyanalys vanligtvis genomförs. Ontologiska 
och epistemologiska utgångspunkter redovisas kort i linje med andra policyanalyser på 
området, varefter någon eller några allmänt accepterade metoder används relativt 
oproblematiskt (Bernstein 1991:9). Forskare som utgår från dominerande paradigm behöver 
inte argumentera för sin kunskapsteori på samma sätt som de som väljer andra angreppssätt 
(Helenius 1990:22). Tror man inte att det finns en överordnad kunskapsgrund och samtidigt 
vill söka nya utgångspunkter för policyanalys, måste valda vetenskapsteoretiska utgångs
punkter och överväganden klargöras tydligt. 

Den fenomenologiska uppmaningen "tillbaka till sakerna själva" används som ledstjärna i 
avhandlingen. Den utmanar ett sökande efter generella mönster som gäller oberoende av tid 
och rum. Fenomenologin uppmanar oss istället att analysera samhällsproblem och problem
lösningar i sin historiska kontext (Merleau-Ponty 1964:194). 

Fenomenologin inspirerar och vägleder i avhandlingen sökandet efter en post-positivistisk 
(om)orientering av policyanalys.15 Strävan är att försöka ge rättvisa åt undersöknings
fenomenen eller "sakerna själva" utan att förvränga dem. Genom erfarenheter kan man förstå 
olika samhällsfenomen; problem, fysiska ting, kulturobjekt m.m. Det är den intersubjektiva 
dimensionen i erfarenhetsbaserad kunskap som fokuseras i avhandlingen (Merleau-Ponty 
1964:17, Guneriussen 1997:176). Ett fenomenologiskt närmande fordrar följsamhet, 
känslighet och inlevelseförmåga. Går det att utan egna praktiska erfarenheter arbeta 
fenomenologiskt? 

I en historisk analys finns ingen möjlighet att själv delta i och erfara de fenomen som 
uppmärksammas. Betoningen läggs därför på inlevelseförmåga och ansträngningar att på olika 
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sätt ge rättvisa åt lokal kontext i vid mening. När förhållanden i slutet av 1800-talet undersöks 
innebär ett (historiskt) fenomenologiskt förhållningssätt att försöka föreställa sig livs
orienteringar och handlingsutrymme i sekelskiftets kulturella kontexter, inte applicera 
moderna eller postmoderna föreställningar på den tidens problem och levnadsförhållanden. 
Fenomenologin uppmanar oss att avstå från anakronistiska och förenklade jämförelser av 
levnadsförhållanden i olika (lokal) samhällen. 

Avhandlingen arbetar fenomenologiskt i så motto att den utgår från lokala samhälls
problem i policyanalysen och försöker ge rättvisa åt fenomenen genom olika "spår" eller 
kunskapsgrunder. Offentlig policy kan avlägsna sig från problemen och glida över till 
etablerade institutioners interna problem och intressen, därmed förloras kopplingen till 
"sakerna själva", de lokala samhällsproblemen. När kommuner administrerar statligt beslutad 
policy är faran för en glidning av det slaget stor. Policyns koppling till de lokala samhälls
problemen bör därför ständigt prövas. 

Att samtidigt försöka ligga nära lokala problem och identifiera långsiktiga förändrings
mönster kan upplevas motsägelsefullt. Det är därför den historiska policyanalysen utvecklas 
utifrån post-positivistiska utgångspunkter. Att ligga nära konkreta samhällsproblem och öka 
förståelsen för vad som kan åstadkommas med offentlig policy fordrar att olika kunskaps
grunder används. Det kan finnas tids- och kontextavgränsade mönster som kan hjälpa till att 
ge perspektiv på problem och legitimitetsskapande. Finns det något kunskaps-teoretiskt 
förhållningssätt som kan rättfärdiga en användning av flera metodologier? 

En relativistisk kunskapssyn 
För att kunna besvara den övergripande frågeställningen och försöka ge rättvisa åt fenomenen 
används olika kunskapsgrunder och metoder. Den som plockar "russinen ur kakan" brukar 
nedlåtande få höra att eklektisk forskning inte är vetenskapligt försvarbar. Trots detta är den 
vanlig inom statsvetenskaplig forskning (Lundquist 1993:94). 

Ingen har hittills på ett övertygande sätt kunnat visa att det finns en allmängiltig 
kunskapsteori som alla kan ansluta sig till. Istället finns flera kunskapsteoretiska ansatser som 
gör anspråk på att uppfattas som sanna, alternativt förnekas den möjligheten. Istället för att 
välja en bland flera konkurrerande epistemologier används de i avhandlingen för att 
komplettera varandra. Avhandlingens historiska policyanalys utgår från en relativistisk 
kunskapssyn, vilken legitimerar ett flermetodologiskt angreppssätt. Grundföreställningen är 
att ingen har, eller kan ha, monopol på kunskap och att man därför bör välja flera positioner 
när man analyserar fenomenen. 

Charles Kurzman (1994) klassificerar några grundläggande kunskapssociologiska 
skiljelinjer i synen på vad kunskap är och hur vi kan rättfärdiga det vi säger att vi vet. Han 
definierar kunskap som en speciell sorts tro (påstående eller attityd) som människor finner 
vara sann, den finns oberoende av andra och beskriver en aspekt av verkligheten. 16Enligt 
Kurzman finns tre attityder till kunskap: att samma kunskap rättfärdigas av alla (monism), att 
varje gemenskap rättfärdigar sin egen kunskap (pluralism) och att kunskap inte kan 
rättfärdigas i förhållande till en auktoritativ bedömningsgrund (agnosticism eller relativism).17 

Ordet relativism är mångtydigt. En innebörd är att allt är godtyckligt och att verkligheten 

35 



skiftar beroende på vilka aspekter som anläggs (Alvesson & Sköldberg 1994:52). I 
avhandlingen syftar relativism i första hand på att det saknas en överordnad epistemologi 
(Kurzman 1994). Det är så Richard Bernstein använder begreppet i boken Beyond Objectivism 
and Relativism (Bernstein 1983:1 If.) och det är den relativism som Merleau-Ponty syftar på när 
han säger att vetenskaplig kunskap är "approximativ" (Merleau-Ponty 1964:20). Men det 
innebär inte att all kunskap är relativ och godtycklig; relativism syftar på kunskapens 
(meta)teoretiska och kontextuella beroende. 

Om inte kunskap kan rättfärdigas generellt hur kommer det sig att människor säger att de 
vet någonting? Kurzman menar att det finns fyra skäl till varför människor erkänner olika 
typer av kunskap, dvs. tror att något är sant. Först att kunskapen är förenlig med den 
"verkliga världen". Detta förstärks om det finns "bevis" som stöd för påståenden om 
verkligheten, men all kunskap eller teori fordrar inte empiriskt stöd för att accepteras. För det 
andra har nya rön ("novelty") ett starkt övertygande inslag. Det krävs inte nödvändigtvis stöd 
eller bevis idag. Nya rön kan visa sig få empiriskt stöd i framtiden och kan därför uppfattas 
som kunskap idag. Anknyter kunskapen, för det tredje, tül allmänt tänkande eller till en social-
och teoretisk kontext uppfattas det också som kunskap. Slutligen bidrar retorik til1 at t 
människor tror att något är sant. Vilka kunskapskriterier som dominerar i ett samhälle är en 
empirisk fråga. 

En agnostisk kunskapssyn kännetecknas av att det finns olika kunskapsgrunder som inte 
kan rättfärdigas mot några slutgiltiga värderingsfria eller överordnade kriterier. Kunskap som 
har empiriskt, statistiskt stöd inordnas som en bland flera kunskapsgrunder. Att sammanföra 
olika kunskapsgrunder i en och samma analys förutsätter en pluralistisk eller relativistisk syn 
på kunskap. Det kommunikationsproblem som ofta påtalas mellan olika paradigm kommer 
i flermetodologiska analyser att uppträda som ett "internt" problem. 

Ett av de svåraste problemen idag är att försöka lära sig leva "bland konkurrerande 
pluralistiska inkommensurabla traditioner". Richard Bernstein (1991:65) diskuterar detta 
kunskapsteoretiska problem utifrån begreppet inkommensurabilitet.18 Språket erbjuder en 
öppning, menar Bernstein. Om det inte går att hävda bestämda kunskapskriterier framför 
andra, erbjuder en agnostisk eller pluralistisk kunskapssyn en möjlighet att komma vidare. Så 
länge ingen sammanhängande epistemologi övertygar, är mer allmängiltig eller uttömmande, 
återstår att försöka leva med flera kunskapsgrunder. Om detta upplevs otillfredsställande, 
beror främst på den syn på världen och forskningen man byggt upp. En öppen, kritisk 
hållning till vetenskapligt kunskapssökande innebär att pröva sig fram efter flera linjer utan 
försök att finna en syntes. Det är det senare förhållningssättet som skall genomsyra avhand
lingen. 

Bent Flyvbjerg ger ett något annorlunda svar på samhällsvetenskapernas möjligheter att 
nå kunskap om samhällsfenomen. Efter en dekonstruktion av vad han kallar den "analytiskt-
rationella vetenskapsmodellen" pläderar han för "progressiv phronesis". Det är ett nästan 
glömt begrepp som han lånar från Aristoteles. Det betecknar en konkret vetenskaps- och 
kunskapssyn som betonar det variabla, det kontextavhängiga och handlingar. Inom 
"progressiv phronesis" studeras bl.a. maktförhållanden i nutid eller historisk tid. Flyvbjerg 
dömer inte helt ut analytisk-rationell kunskap, utan argumenterar för att den är otillräcklig och 
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bör kompletteras med kontext, erfarenhet och intuition. 
I sin dekonstruktion av teoribegreppet kommer han fram till att teori i studiet av människa 

och samhälle kan ersättas med kontext och att analytisk rationalitet kan ersättas med praktisk 
rationalitet.19 Flyvbjergs kunskapssökande är inte inriktat på att utveckla (kontextoavhängig) 
teori, 

"men at bidrage til samfundets praktiske rationalitet i overvejelser over, hvor man er, hvor man er på 
vej hen, det onskelige i dette ud fira forskellige vaerdier og intresser o.s.v. Det bliver et formål at 
bidrage til samfundets kapacitet for vaerdirationel taenken og handlen" (199la:87).20 

Progressiv phronesis väljer som utgångspunkt att inte beakta analytisk-rationell kunskap. 
Avhandlingen försöker däremot kritiskt integrera denna kunskapsgrund genom att kontrollera 
förändring och lokal kontext. Följer man Flyvbjergs definition av kunskap blir sökandet efter 
mönster som begränsas i tid och rum inte längre ett sökande efter vetenskaplig kunskap 
(episteme). I den historiska policyanalysen kommer samhällsproblem, policy och legitimitet 
att problematiseras i sin historiska och kulturella kontext. Positivistiska tekniker används i ett 
försök att skapa överblick. Här målar Flyvbjerg och andra kritiker av positivismen upp två 
begreppsligt oförenliga världar. På denna punkt framträder en viktig skillnad mellan 
avhandlingens och Flyvbjergs fenomenologi. Den post-positivistiska fenomenologi som 
tillämpas i avhandlingen använder positivistiska metoder kritiskt och försöker tillvarata det 
"bästa" i positivismen. När uppfattningar om problem, policy och legitimitet söks i 
kombination med kontextavhängiga mönster i olika kommuner är det ett sätt att i praktiken 
försöka utveckla en historisk post-positivistisk policyanalys.21 

Sammanfattning 

Den historiska policyanalysen utvecklas utifrån post-positivistiska och fenomenologiska 
utgångspunkter. En realistisk ontologi och en relativistisk kunskapssyn utgör avhandlingens 
vetenskapsteoretiska grund. I den historiska policyanalysen används flera kunskapsgrunder 
för att spegla fenomenen utan försök att finna en kunskapsteoretisk syntes. 

I kapitlet argumenteras för att ett post-positivistiskt policyperspektiv, bättre än ett 
positivistisk välfardsstatscentrerat, kan tillvarata mångfald, komplexitet och förändring i de 
fenomen som avhandlingen uppmärksammar. Att fenomenologiskt närma sig lokala 
samhällsproblem, policy och legitimitet innebär att försöka ge så stor rättvisa som möjligt åt 
undersökningsfenomenen. För att åstadkomma detta kombineras en kritisk användning av 
sociala indikatorer med ett sökande efter andra efterlämnade spår av samhällsfenomenen. 

De redovisade utgångspunkterna kommer i fortsättningen att prägla och inrikta 
kunskapssökandet. Empiriska observationer är alltid "laddade" med (meta)teori och därmed 
skevheter. I den historiska policyanalysen kommer återkopplingar mellan (meta)teori och 
empiri att göras, eftersom de är ömsesidigt beroende av varandra. 
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Noter kapitel 3 

1. Metateori syftar i avhandlingen på ontologiska och epistemologiska överväganden i allmänhet. 

2. Stats-, demokrati- och legitimitetsteorier utvecklas och prövas huvudsakligen i förhållande till ett monolitiskt 
statsbegrepp där lägre politiska nivåer behandlas som integrerade, underordnade nivåer under centralstaten 
(Lasswell 1971, Dror 1986, Held 1989, Premfors 1989:27f., Rothstein 1994, 1997). 

I Sverige har policyanalys i stor utsträckning använts i välfärdsstatens tjänst i form av kostnadsnyttoanalyser 
(RRV 1983), sektorsanknuten forsknings- och utredningsverksamhet (Stevrin 1978, Premfors 1989:30) och 
inom det statliga utredningsväsendet (Premfors 1989:31). De "stora programmens radikala rationalism" utgick 
från ett välfärdsjta/jperspektiv, där en vetenskaplig policyanalys användes för att vägleda centrala planerare och 
för att skapa den svenska välfärdsstatens "starka samhälle" (Wittrock & Lindström 1984:1 lf). 

3. Även om kommunforskare inte själva uppfattar sig som policy analytiker, ligger de i sin forskning nära vad 
Rune Premfors kallar policyanalysens "första ansikte" (1989:34). Denna forskningsdesign kan inte användas 
för att identifiera och förstå förutsättningarna för kommunal policy utifrån enskilda kommuners perspektiv. 
Utifrån ett lokalhistoriskt perspektiv visar varje kommuntypsklassificering en tidsbundenhet och begränsning. 

4. Det post-positivistiska perspektivet bygger inte på en fullt utvecklad metateori. Perspektivet 
uppmärksammar hur olika analysnivåer är ömsesidigt beroende av varandra och påtalar att nivåerna inte kan 
hanteras separat. Ur tolkningssynpunkt är alla nivåer lika viktiga (Alvesson & Sköldberg 1994:330-332). 

5. Det finns policyanalytisk forskning före 1950-talet, men den går inte under den beteckningen. Premfors 
(1989) beskriver kortfattat den policyanalytiska "förhistorien" i Sverige. 

6. Det finns en rad böcker och tidskrifter som beskriver den policyanalytiska forskningens utveckling från 
början av 1950-talet. Rune Premfors (1989) anger i en kommenterande litteraturredovisning betydelsefulla 
böcker på området Parsons (1995) systematiserar den policyanalytiska forskningen på flera nivåer. Flera försök 
har gjorts att klassificera olika policyanalytiska inriktningar eller skolor (Torgerson 1986, Jennings 1987, 
Premfors 1989, Ham & Hill 1993, Parsons 1995). 

7. När "policy-sciences" introduceras på 1950-talet påtalar Lasswell värdedimensionen i policy (Lasswell 
1971:2f). Men under senare år problematiseras den normativa dimensionen i policy och empirins 
(meta)teoriberoende på ett mer grundläggande sätt inom post-positivistisk policyanalys. 

8. Advokatsinriktad policyanalys tillhör, en ligt Jennings, en äldre politisk teoritradition som kan föras tillbaka 
på James Madison. Madison argumenterade för införandet av en "advokatsinriktad" styrelsestruktur, byggd 
på maktdelning mellan olika intressen. Syftet var att balansera olika intressen och därigenom skydda allmänhet 
och minoritetsintresse. Social rättvisa kunde bara uppnås genom att företrädare (advokater) för olika sociala 
intressen balanserades mot varandra. 

9. Bent Flyvbjerg uttrycker samma tanke när han talar om vad forskaren kan bidra med för att underlätta 
värderationella överväganden i lokalpolitiken. Han kan ses som en nordisk företrädare för en konsultinriktad 
policyanalys, trots att han inte utvecklar sin analys av "rationalitet och makt" inom en policyanalytisk diskurs. 

10. Weber argumenterade för att vi själva måste skapa mening med vår rekonstruktion och bedömning av olika 
företeelser, utan hänvisning till auktoriteter (Scaff 1989:77f.). 

11. Charles E. Lindblom (1990) har undersökt hur människor i dagens industrialiserade samhällen hanterar 
samhällsproblem. Hur människor och praktiker definierar problem, möter utmaningar, hanterar komplexitet, 
söker eller drar nytta av information och vetenskap. Han sammanfattar och renodlar detta i en modell som han 
kallar "The Self Directing or Guiding Society". För att framhäva dess kännetecken gör han en jämförelse med 
en "vetenskapligt inriktad problemlösningsmodell". Enligt "praktikermodellen" vägs olika typer av kunskap, 
känslor, värderingar och andra hänsyn samman när människor och policyaktörer försöker lösa samhällsproblem 
(jfr Kurzman 1994). 

12. Ett exempel är en etablering av en avfallsanläggning i den kanadensiska provinsen Alberta. I den 
deltagandeprocess som Fischer hänvisar till samarbetade Albertaregeringen, kommunen, industrin och lokala 
grupper. Kommunen hade en framträdande ställning i detta samarbete. 
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13. Hall & Quinn (1983) har utvecklat en värdeanalysram för de bakomliggande antaganden som finns i 
policyanalys. Policyteorier bygger på oredovisade antaganden att kollektiv handling i önskad riktning kan 
förändra verkligheten. Idealism och rationalism är de oredovisade "metafysiska" antaganden som finns bakom 
de flesta policyteorier, enligt Hall & Quinn. 

14. Merleau-Pontys fenomenologi har målande beskrivits som "ett varsamt omkretsande och finkammande 
av fenomenen i all deras mångtydighet" (Bengtsson 1988:55). 

15. Från början var det en metod som uppmanade oss att "gå tillbaka till sakerna själva", där varken veten
skapliga teorier eller sunt förnuft utgjorde utgångspunkt. Fenomenologins rötter kan ledas tillbaka till Sokrates 
och Aristoteles. Sokrates har beskrivits som en proto-fenomenolog (Seifert 1987), just därför att han använder 
mycket tid till att avslöja motsättningar och missuppfattningar som uppstår när man inte återvänder till en 
förståelse av vad sakerna i sig själva är. Aristoteles var medveten om att man endast kan ge rättvisa åt "den 
klarhet, precision och säkerhet som de undersökta företeelserna själva medger" (Bengtsson 1988:59). 

16. Kurzmans definierar sanning som något som finns oberoende av andra och som beskriver en aspekt av 
verkligheten, medan tro är et t påstående eller en attityd. Kunskap är en speciell sorts tro som människor 
uppfattar som sann. 

17. Kunskaper kan aldrig rättfärdigas eller försvaras mot någon yttersta grund, enligt relativister. Ett 
huvudargument är att standard för bevis fluktuerar över tid. Den relativistiska kunskapssynen har kritiserats 
för att den leder till en oacceptabel självalienation. Hur kan människor fatta beslut utan att tro att de är de rätta 
och agera utan att hävda att handlingarna kommer att vara effektiva, frågar Kurzman (1994:278)? Bland annat 
organisationsforskningen har visat att människor agerar utan fullständig information och rationella 
överväganden (Simon 1961). 

18. Begreppet kommensurabilitet lanserades av Thomas Kuhn i början av 1960-talet. Han initierade en 
diskussion om olika epistemologier eller paradigm överhuvudtaget kan mötas eller jämföras. Bernstein 
argumenterar för att inte stänga dörren mellan olika paradigm eller forskningsinriktningar utan försöka 
kommunicera om samma "verklighet" (Bernstein 1991:61). 

"Incommensurable languages and traditions are not to be thought of as self-contained windowless 
monads that share nothing in common. In Wittgenstein's phrase, this is a (false) picture that holds us 
captive. There are always points of overlap and criss-crossing, even if there is not perfect 
commensuration. We must not succumb to "the myth of the framework." Our linguistic horizons are 
always open. This is what enables comparison, and even sometimes a "fusion of horizons" " (Bernstein 
1991:65). 

19. Flyvbjerg ifrågasätter möjligheten att studier av människa och samhälle kan bygga på epistemologi (i 
Aristoteles betydelse, universella, invariabla, kontextoavhängiga vetenskapliga värden) och teori på det sätt 
Kuhn betecknat som normalvetenskap. Mänskligt vetande och färdigheter är i allt väsentligt kontextavhängiga. 
"Intelligent handling" baseras inte på en "kalkylerande analytisk rationalitet". Istället vävs intuition, helhetssyn 
och identifikation av problem, mål, plan, beslut och handling samman i den mänskliga lärprocessen (Flyvbjerg 
1991a:35). 

20. Flyvbjerg anser att han genom progressiv ph ronesis undviker den nihilism och relativism som följer av 
normalvetenskapens sammanbrott. När Flyvbjerg argumenterar för att kunskaper kan bidra till att öka praktiskt 
och värderationellt tänkande och handlande betonas det historiska och kontextbundna (1991a:82f.). Syftet är 
att förstå människan i sin samhälleliga kontext. Progressiv phronesis står i motsättning till analytisk rationalism 
(positivismen) eftersom den senare har en endimensionell syn på empirin. 

21. Alvesson & Sköldberg (1994) argumenterar för att det viktiga med kvalitativ forskning är "medvetenheten 
om och förmågan att hantera forskningens tolkningsdimensioner på flera olika nivåer". Reflektion, inte 
procedurföljande, utmärker enligt deras mening vetenskapligheten i samhällsvetenskaperna (1994:369). God 
forskning kännetecknas också av "empirisk förankring och trovärdighet, öppenhet för tolkningsdimensionens 
avgörande betydelse för sociala fenomen, kritisk reflektion över politisk-etisk kontext, en medvetenhet om 
språkets tvetydighet och begränsade kapacitet att förmedla kunskap om den rena empiriska verkligheten" 
(ibid:358). Avhandlingen delar idealen och försöker så långt som möjligt tillämpa dem i avhandlingen. 
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Policyanalysens legitimitetsanalys 

Formella demokratiska institutioner räcker inte för att legitimera demokratisk maktutövning. 
Mer uppmärksamhet bör därför ägnas åt hur demokratisk maktutövning och styrelseordning 
fungerar i praktiken. Ett alternativ till att tillskriva regimer legitimitet med hänvisning till 
formella (demokratiska) institutioner är att uppmärksamma hur framgångsrika de är med att 
komma tillrätta med konkreta samhällsproblem (hälso-, försörjnings-, trafikproblem etc.). 

Avhandlingens historiska policyanalys utvecklas för att koppla samman frågor om vad 
kommuner gör för att lösa och hantera lokala problem med frågan om legitimitet. I detta 
kapitel redogörs för de teoretiska överväganden som ligger till grund för legitimitetsanalysen 
på konkret problemnivå och på en mer övergripande nivå i den politiska styrelseordningen. 

För att vinna kunskap om den konkreta problemlösningens legitimeringsväg och öka 
förståelsen för lokalpolitikens möjligheter och begränsningar utvecklas legitimitetsanalysen 
på olika analys- och abstraktionsnivåer. Problemnärhet och problemeffektivitet är två begrepp 
som kommer att användas för att spegla relationer mellan problem och policy på konkret 
problemnivå. De har redan kort definierats och utvecklas närmare i kapitlet. För att tolka 
inrättade problemlösningar kommer också institutionaliseringsteorier att användas. Hur de 
kommer att användas redovisas i detta kapitel. Slutligen utvecklas tre idealtypsmodeller för 
att spegla relationer mellan stat-kommun och civilsamhälle. Modellerna kommer att användas 
för att analysera makt- och legitimitets förhållanden på olika nivåer i det politiska systemet. 

Legitimitetsteorief 

Legitimitetsteorier kan användas för att bedöma hur regimer fungerar och förändras i 
praktiken. Legitimitetsbegreppet ger inte företräde åt någon speciell styrelseordning eller 
uppsättning institutioner. Men legitimitet är ett mångtydigt begrepp. Därför redogörs 
inledningsvis för hur begreppet används i avhandlingen. 

Legitimitetsbegreppets dubbla betydelse 
Legitimitetsbegreppet fångar en av de yttersta förutsättningarna för policy och maktutövning. 
Begreppet kan användas för att analysera politiska styrelsordningars lagliga och rättmätige? 
ställning och förändring över tid. I avhandlingen används det som övergripande begrepp i 
reflektioner kring offentlig policy före och efter den formella demokratins införande. 
Legitimitet knyts vanligtvis till (central)staten och måste därför anpassas för att kunna 
användas i förhållande till maktutövning på olika nivåer. 

Vanligtvis betonas lagligheten i begreppet. Tillsättningsprocedurerna uppfattas legitimera 
offentlig maktutövning (Friedrich 1963:259, Dahl 1992, Ross 1967, Lewin 1970). Karl 
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Deutsch (1972:28), Jürgen Habermas (1984:125f.) och David Held (1989:101) betonar istället 
rättvise- eller rättmätighetsdimensionen i begreppet.2 En befolkning uppfattar inte en styrelse 
som rättmätig eller orättmätig enbart efter hur den kommit till makten. Vad styrelsen uträttar 
har också betydelse för legitimiteten. Rättmätigheten bedöms alltid mot grundläggande 
värderingar i samhället och om en styrelse i handling kränker dessa värderingar kan de 
jämföras med "rövarband" (Deutsch 1972). Det är befolkningens stöd för politik och 
maktutövning i vid bemärkelse som är kärnan i legitimitetsbegreppet.3 

Om legitimitet uppfattas som rättmätighet eller stöd som växer (eller minskar) underifrån 
(Wiberg 1988:84, 321) finns det skäl att binda ihop maktutövning och styrelseordningars 
legitimitet med vad stat och kommuner uträttar. Om de upplevs göra "rätt saker" på ett 
tillfredsställande sätt är det sannolikt att policy och maktutövning får stöd underifrån. Den 
värderationella legitimitetsgrunden kan, men behöver inte, följa lagligheten eller formella 
procedurer. Institutioner och procedurer för medborgerligt inflytande kan upplevas rättvisa 
när de inrättas, men de kan efterhand förlora medborgarnas stöd. Regimer förändras 
fortlöpande. Grundläggande värderingar kan också förändras och den faktiska makt
utövningen kan avvika från den formella. 

Karl Deutsch knyter legitimitet till "faktiska förhållanden och handlingar i politiken" och 
relativiserar formella inflytandekanalers betydelse (Deutsch 1972:27). Legitimitet är inte en 
absolut egenskap eller kvalitet. När förhållanden förändras kan också legitimiteten förändras. 
Legitimitet kan variera med tid och plats, och mellan grupper. Olika uppfattningar om 
legitimitet kan leda till konflikter mellan grupper i samhället. När legitimiteten urholkas bryter 
ofta överenskommelser samman. 

Rättmätighet som överordnat värdekriterium 
När begreppet politisk legitimitet används i avhandlingen är det rättmätigheten som åsyftas 
om inte annat anges. Den etablerade styrelseordningen och det underliggande stödet 
förändras fortlöpande. Rättmätigheten bedöms i förhållande till den etablerade ordningen och 
maktutövningen under olika perioder. I samband med legitimitetskriser uppmärksammas 
också hur stöd kan vinnas för framväxande styrelseordningar och problemlösningar. 

När avhandlingen lägger störst vikt vid rättmätighet är det ett normativt val som visar att 
den ger företräde åt legitimitet framför demokrati, stabilitet, effektivitet eller institutioner. 
Dessa värden kan på ett eller annat sätt ha betydelse för legitimiteten. Men de bör inte, enligt 
min mening, upphöjas till överordnad bedömningsgrund. Att demokrati inte används som 
överordnat värdekriterium för hela perioden är en följd av att analysen omfattar en 
fördemokratisk (1874-1921) och en demokratisk (1921-1995) period. En viss epoks 
styrelseordning bör inte ges företräde och upphöjas till norm i en historisk analys. Samma 
motivering ligger bakom det faktum att etablerade institutioner inte används som 
utgångspunkt och norm. Institutioner förändras. Stabilitet eller effektivitet är heller inte 
eftersträvansvärt, oberoende av om styrelseordning eller maktutövning upplevs rättmätig. För 
anarkisten eller den moderna människan är det tveksamt om stabilitet har något värde. Men 
legitimitet är heller inte ett universellt värde som alla kan samtycka till. Det har om inte annat 
en kulturell skevhet.4 För en rättrogen muslim eller buddist kan knappast folkets stöd utgöra 
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ett generellt mått på en önskvärd ordning eller maktutövning (jfr Asplund 1992). 

Varför underordnar sig människor maktutövning? 
Historiskt har nya styrelseordningar ofta drivits igenom med våld och först därefter har 
befolkningens samtycke sökts. Vad är det som gör att människor accepterar eller legitimerar 
en (styrelse) ordning eller maktutövning? 

"As rule, compliance with authority is almost invariably determined by a combination of motives, such 
as a self-interest, or a mixture composed of adherence to tradition and a belief in legality, unless it is 
a case of entirely new principles. Very often those who comply thus with authority are not even aware 
of whether they do so because of custom, convention, or law. It then becomes the task of the 
sociologist to analyze that basis of validity which is most typical" (Weber 1962:S3).3 

Varken att lyda eller stödja en styrelseordning eller maktutövning kan reduceras till ett 
enda motiv. När Max Weber bedömer det mest typiska för en viss tid utesluter det inte att 
flera andra legitimitetsgrunder verkar samtidigt. Grunden för ett stabilt auktoritets system är 
att de underordnade "tror på dess legitimitet", vilket visas genom deras samtycke eller lydnad 
(Fügsamkeit). Legitimitet syftar inte på den ursprungliga ordningens inrättande utan på 
legitimeringen av ett redan etablerat auktoritetssystem. 

Weber refererar till tre legitima auktoritets system eller idealtyper, dvs. renodlingar av 
empiriskt förekommande typer. Den första är den traditionella auktoritetstypen som grundar 
sig på vördnad för gamla, hävdvunna regler och seder. Den rationellt-legala dominanstypen 
vilar på opersonliga mål- och värderationella lagar och normer. Karismatisk auktoritet, den 
tredje typen, grundas på en extraordinär kvalitet vilken Weber beskriver som mer eller mindre 
"övermänsklig" och uppkommer som svar på ovanliga eller spänningsfyllda situationer i 
samhället (Weber 1983:146). Enligt Weber går det att peka ut en dominerande legitimitetstyp 
i olika auktoritetssystem. Den vanligaste typen när Weber levde var tron på legaliteten. Det 
visade sig genom samtycke och lydnad till en fast regel- och beslutsordning. Den weberianska 
metoden att empiriskt peka ut den dominerande legitimitetsgrunden i samhället används 
också i avhandlingen på såväl central som lokal nivå. 

Webers tre legitimitetstyper är inte tillräckliga för att förstå hur moderna välfärdsstaters 
maktutövning kan legitimeras. I policyanalysen kommer i första hand en värderationell 
legitimitetsgrund att undersökas. Den försvinner i Webers rationellt-legala legitimitetstyp, varför 
det finns skäl att också skilja ut en värderationell idealtyp.6 Det är inte säkert att legalitet och 
värderationalitet (rättmätighet) följs åt. Värderationalitet och legalitet kan hamna i konflikt 
med varandra, t. ex. när kärnavfallets slutförvaring eller större infrastrukturanläggningar 
genomdrivs mot en lokalbefolknings vilja. 

Demokrati och legitimitet 
I demokratisk teori framträder den rationellt-legala legitimitetsgrunden i föreställningen att 
den demokratiska beslutsprocessen, procedurregler och tillhörande institutioner legitimerar 
styrelseordning och maktutövning (Ross 1967, Lewin 1970, Rothstein 1997). Demokratiska 
regimer tillskrivs ofta legitimitet med hänvisning till formella institutioner. Men det räcker inte 
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med att en fråga hanterats i "demokratisk ordning" för att maktutövningen skall vinna 
legitimitet.7 Demokratiska institutioners betydelse för politisk legitimitet har övervärderats 
(Schattschneider 1975:108, Held 1989:127). 

"All classical concepts of democracy have overestimated the strength and universality of the self-
generated impulse of people to participate in the life of the political community. It has been assumed 
that only legal barriers inhibited the disfranchised. We know better now. The exclusion of people by 
extralegal processes, by social processes, by the way the political system is organized and structured 
may be far more effective than the law" (Schattschneider 1975:108). 

Att formella demokratiska institutioners betydelse för legitimiteten övervärderats har fått 
förnyad aktualitet. I början av 1990-talet uppmärksammar också svenska statsvetare 
demokratiska legitimitetsproblem (Hjern 1992, Möller 1996, Rothstein 1997). 

Välfärdsstatens legitimitetsanspråk och kris 
Jürgen Habermas (1975:46f.) menar att politiska kriser kan uppstå på två sätt i moderna stater. 
Om inte staten lyckas vinna ett "diffust" stöd för offentlig maktutövning finns risk att en 
legitimitetskris ("inputkris") uppstår. Det politiska systemet kan också hamna i en rationalitetskris 
("outputkris") om statsapparaten inte klarar att styra ekonomin och hantera marknadsmiss
lyckanden. Rationalitetskriser påverkar samtidigt förutsättningarna för att vinna legitimitet. 

Det finns en grundläggande konflikt mellan den kapitalistiska ekonomins funktionssätt 
och de sociala insatser som en modern stat måste få acceptans för. Välfärdsstatens 
legitimitetskris kan "lösas" om staten lyckas legitimera den kapitalistiska ekonomin, aktivt 
korrigera för marknadsmisslyckanden och vid behov sänka legitimitetsanspråken eller 
"godtagbarhetströskeln" (Habermas 1984:145).8 Statens uppgift är att hålla de dys funktionella 
biverkningarna inom godtagbara gränser. Inom denna rollfördelning levererar staten 
"legitimationsbistånd" åt en samhällsordning som gör anspråk på legitimitet.9 En fungerande 
socialstat förutsätter ett ekonomiskt system som löper tämligen friktionsfritt.10 

Habermas legitimitetsteori kan hjälpa till att förstå den svenska samhällsordningens behov 
av legitimitet; välfärdsstaten söker inte enbart stöd för en generell skattefinansierad 
välfärdsapparat, utan också för en etablerad rollfördelning mellan stat och marknad. Staten 
skall inte blanda sig i marknadsekonomin för mycket. Huvuduppgiften är istället att ta hand 
om biverkningar som arbetslöshet, arbetsskador och andra marknadsmisslyckanden. Staten 
söker ett diffust stöd för hela den biandekonomiska eller biandpolitiska samhällsordningen. 

Habermas diskuterar legitimitetsproblemen inom ett monolitiskt statsbegrepp och 
uppmärksammar inte lägre politiska nivåers ställning och legitimitetsproblem. För att kunna 
besvara avhandlingens övergripande frågeställning måste också lägre nivåers förutsättningar 
att uppnå politisk legitimitet undersökas och problematiseras. 

David Held menar att en stat som aktivt deltar i skapande och reproduktion av systematisk 
ojämlikhet av makt och välstånd inte kan vinna varaktigt stöd av andra än de grupper som 
gynnas (Held 1989:152). Endast en styrelse som i längden anstränger sig att minska skillnader 
och orättvisor kan vinna legitimitet. Held lägger inte heller någon större vikt vid de formella 
demokratiska institutionerna utan fokuserar mer på utfallet av offentlig maktutövning och 
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policy. Om Heids teori stämmer kan dagens välfärdsstat förväntas hämta mest stöd hos 
grupper som gynnas av dagens offentliga välfardsinstitutioner. Men vilka är dessa? Är det 
grupper som har en stark ställning på arbetsmarknaden och som kan skörda frukterna av en 
offentligt subventionerad service eller är det de som får ekonomiskt stöd vid arbetslöshet, 
försörjningsproblem eller ohälsa? Eller skall företag som lyckas få investerings- eller 
sysselsättningsstöd räknas som en gynnad grupp? Vem som gynnas av välfärdsstaten är inte 
lätt att avgöra. Att försöka bestämma vilka sociala grupper som är välfärdsstatens stödtrupper 
kan vara en väg att närma sig politisk legitimitet, men variationerna inom grupperna kan 
också vara stora. Den konkreta problemlösningens legitimeringsväg, skulle delvis kunna 
inordnas under Heids legitimitetsteori. Staten får legitimitet om den tjänar folket genom att 
utveckla policy för (lokalbefolkningens problem. Men Held lägger inte någon vikt vid hur 
framgångsrik staten är i sin problemlösning. Hans teori knyts också till ett monolitiskt 
statsbegrepp som gör den otillräcklig för att förstå legitimitetsproblem på olika nivåer i 
moderna välfärdsstater. 

Bo Rothstein ställer frågan varför medborgare accepterar den offentliga styrningen 
överhuvudtaget. Det räcker inte, enligt Rothstein, att hänvisa till att den demokratiska 
beslutsprocessen anses rättfärdig. Därutöver har staten inrättat sex olika "implementa tions-
kanaler" som var för sig bidrar till att legitimera välfärdsstatens maktutövning (Rothstein 
1997:86ff.). Det kan finnas legitimitetsanspråk bakom inrättandet av olika implementerings-
kanaler, men det är en empirisk fråga om en eller flera kanaler bidrar till att maktutövningen 
legitimeras. Uppifrån kan makthavare söka legitimitet för regler, kanaler, maktutövning och 
politikens utfall, men om medborgare stöder allt eller delar av detta kan inte avgöras 
teoretiskt. Det är medborgare, organiserade eller oorganiserade, som kan uttrycka stöd och 
legitimiteten måste undersökas empiriskt. Hur framgångsrikt välfärdsstaten uppfattas hantera 
olika typer av problem (i medborgarnas och brukarnas ögon) genom olika implementations-
kanaler berör inte Rothstein. Effektivitet uppfattar han närmast stå i motsättning till 
legitimitet. Hur framgångsrikt stat och kommuner hanterar och löser lokala problem påverkar 
enligt avhandlingens tes både stödet för enskilda kanaler och tilltron till (välfä rds) statens 
maktutövning och styrelseordning. 

Vilka legitimeringsvägar som fungerar på olika nivåer i det politiska systemet är en fråga 
som återkommande måste undersökas. Legitimitet är ett sammansatt fenomen, som delvis 
vilar på myter. För att komma åt "stödet underifrån" måste medborgares föreställningar och 
attityder till maktutövning och styrelseordning undersökas på individnivå. Så länge detta inte 
görs kan inte legitimitetsteorier prövas på ett tillfredsställande sätt. Historiskt är detta inte en 
framkomlig väg; avhandlingen måste därför analysera legitimitet genom att följa en indirekt 
tolkningsväg. 
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Legitimitetsanalysen på konkret problemnivå 

I ett historiskt perspektiv finns en möjlighet att bedöma vilka lokala samhällsproblem som 
går, eller inte går, att lösa. Men det finns inget absolut kriterium för en klassificering i lösbara 
respektive olösbara problem. Problem för vilka det saknas lösningar idag, kan senare visa sig 
gå att lösa. Vidare kan vissa problem omfatta en lösbar och en permanent olösbar del. Det 
som för femtio år sedan uppfattades som en tillfredsställande problemlösning kan idag 
uppfattas otillfredsställande i något avseende eller till och med som en del av problemet idag 
(Lundqvist & Pierre 1995:135£). Det finns vidare mer eller mindre legitima metoder att "lösa" 
olika samhällsproblem, vilket betyder att legitimiteten i metoderna också påverkar om 
problemen upplevs kunna gå att lösa eller inte. Extrema exempel på illegitima metoder är 
nazisternas eller bosnienserbernas etniska rensningar. Från bödlarnas horisont uppfattas 
metoderna leda till slutliga lösningar på problemen. 

Eftersom kollektiv problemlösning sker i en befintlig maktstruktur finns det konflikter om 
vad som är problem och problemlösning. Det kan också finnas skillnader i problemsyn i olika 
kommuner. I en kommun som förlorar betydande försörjningsmöjligheter kan försörjnings
problemen framstå som olösbara. En kommun med ett fungerande näringsliv har naturligtvis 
större förutsättningar att komma tillrätta med försörjningsproblemen. En rad faktorer 
påverkar om problem ska kunna klassificeras som lösbara eller olösbara. 

I den historiska policyanalysen används lösbara problem för problem som under den 
studerade 120-årsperioden minskat eller kunnat undanröjas, medan olösbara problem syftar på 
problem som långsiktigt inte minskat eller kunnat undanröjas. Att synliggöra hur lokala 
samhällsproblem förändras långsiktigt, kan ge perspektiv på en viktig förutsättning för 
kommunal policy. Går problem som kommuner försöker lösa verkligen att lösa? 

Problemnärhet och problemeffektivitet 
Begreppet problemnärhet används för policy som utvecklas nära lokala samhällsproblem. 
Problemnärhet syftar på policy som ligger nära problemuppfattningar i lokalsamhället och 
på policy som anpassas till lokala förutsättningar. Staten, kommunen eller civila aktörer kan 
alla utveckla policy som ligger nära lokala problem och som tillvaratar lokala förutsättningar, 
samtidigt kan inrättade problemlösningar efterhand avlägsna sig från de lokala problemen. 

Problemeffektivitet används som begrepp för policy som bidrar till att problem kan lösas. 
Eftersom effektivitet används med olika syftningar, måste effektivitetsbegreppet förtydligas. 
De teoretiska överväganden som ligger till grund för policyanalysens utvärdering av 
problemeffektivitetet redovisas i appendix 2. Det är lokala samhällsproblem, inte statliga eller 
kommunala mål, som policyn kommer att utvärderas i förhållande till. Också policyproblem 
som utvecklas för olösbara problem kan hanteras mer eller mindre effektivt. När 
effektiviteten i (kommunal) policy analyseras kommer den historiska policyanalysen därför 
att skilja på policy kopplat till problem som går, respektive inte går att lösa. I figur 4:1 
illustreras hur problemeffektivitet begreppsliggörs i policyanalysen. 
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Figur 4:1 Problemeffektivitet i kommunalpolity 

Problemhantering 

Problemlösning 

En distinktion mellan problemhantering och problemlösning görs för att lyfta fram och 
problematisera hur effektiviteten i offentlig policy kan utvärderas. Problemhantering används 
för policy som utvecklas för olösbara problem och problemlösning för policy kopplat till 
lösbara problem. Med effektivitet avses både produktivitet och kvalitet i policy. Det finns ingen 
objektiv problem- eller effektivitetsdefinition att hänvisa till. Att knyta effektivitetsbegreppet 
till problem istället för mål öppnar begreppet för bedömningar av handlingsinriktad policy 
med eller utan mål. Men problemeffektivitet måste relateras till nå gons problemkriterier, 
därvid skiljer sig inte problemeffektivitet från måleffektivitet. Det går alltid att identifiera olika 
problemuppfattningar och rationalitetslinjer när effektivitet analyseras. Därför måste man 
klargöra vilka effektivitetskriterier som används. En policyanalytiker kan välja mellan att följa 
en eller flera aktörers effektivitetskriterier eller själv stipulera sådana. 

Med effektiv problemhantering (I) avses i avhandlingen produktiv (kostnadseffektiv) 
problemhantering med tillfredsställande kvalité för olösbara problem. Det kan exempelvis 
gälla effektivitet inom åldringsvården. De flesta (västerlänningar) tror att alla en gång ska dö 
och att omhändertagandet i livets slutskede främst handlar om att hantera, inte lösa, problem. 
Vad som är kostnadseffektiv kvalitet i problemhanteringen kan aktörer (stat, kommunledning, 
förvaltningsgrenar, lokala partier, brukare och medborgare) ha olika uppfattningar om. 
Ineffektiv problemhantering (II) används för motsatsen till effektiv problemhantering. 
Produktiviteten är låg eller kvaliteten bedöms otillfredsställande. 

Effektiv problemlösning (III) syftar på den policy som bidrar till att minska eller undanröja 
lokala samhällsproblem. Hit räknas policy som utvecklas för samhällsproblem som går att 
lösa. En effektiv problemlösning måste också bedömas ifråga om produktivitet och kvalité. 
Här åsyftas policy som uppfattas tillfredsställande ur produktivitets- och kvalitetssynpunkt 
och som bidrar till att lösa problemen. Om metoderna ogillas, samtidigt som de bidrar till att 
lösa problemen, kan det tillskrivas brister i kvaliteten. Ineffektiv problemlösning (TV) slutlig en, 
betecknar olika former av misslyckad problemlösning. Trots omfattande resurser kvarstår 
eller växer problemen. Policyn är verkningslös. Det finns också en möjlighet att policyn 
efterhand kan bli en del av problemet och tvärtemot avsikterna försvåra problemlösningen. 

Problemnärhet och problemeffektivitet används fortsättningsvis för att strukturera 
legitimitetsanalysen på konkret problemnivå. Begreppen fångar delar eller steg i den konkreta 
problemlösningens legitimeringsväg. 

Effektiv Ineffektiv 

I II 

III IV 
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Användningen av institutionaliseringsteori i policyanalysen 
Vid sidan av dessa begrepp kommer också institutionaliseringsteorier att användas för att 
tolka aspekter på legitimitet Institutionsbegreppet används i avhandlingen för olika former 
av handlingsregler och beteendemönster. En skillnad görs mellan inflytandekanaler, 
institutioner I och konkreta problemlösningar, institutioner II. 

I litteraturen görs en distinktion mellan spontantframväxta (evolutionsteori) eller designade 
institutioner (intentioneil teori).12 Distinktionen kan också användas i historisk policyanalys 
för att bestämma olika politiska institutioners rötter eller uppkomst. Bakom spontant framväxta 
institutioner finns också intentioner, vilka kan vara svåra att identifiera historiskt. Eftersom 
alltid några idéer eller intentioner byggs in i institutioner är det lämpligare att tala om politiskt 
inrättade ("designade") institutioner för att skilja dessa från "spontant" eller självorganiserade 
institutioner. Också de självorganiserade är politiska och intentionella i någon mening, men 
skiljer sig från de politiskt inrättade, genom att inte grundas på ett formellt politiskt mandat. 
De självorganiserade institutionerna uppfattas inom policyanalysens analysram som inrättade 
inom en civil samhällssfar och antas ligga nära lokala problemuppfattningar. När stat eller 
kommuner på egen hand inrättar institutioner är det ett resultat av politisk "design". 
Efterhand kan olika blandformer av politiskt inrättade och självorganiserade institutioner 
framträda, varför en statisk syn på institutioner inte ger rättvisa åt "sakerna själva". 

Vilken betydelse informella institutionerhzx för formella institutioners uppkomst och förändring 
ägnas stor uppmärksamhet inom institutionell teoribildning (Knight 1992). I den historiska 
policyanalysen används informella institutioner för mer eller mindre fasta handlingsmönster som 
inte upprätthålls av stat eller kommuner.13 Informella institutioner har tillskrivits stor 
betydelse genom att de påverkar formella institutioner och den reella resursfördelningen i 
samhället (Wildavsky 1989:xi).14 Jack Knight (1992) argumenterar för att informella 
institutioner är grunden för de formella som inrättas (Knight 1992:173).15 

Institutioner förändras. I den historiska policyanalysen uppmärksammas därför inrättade 
problemlösningar i ett förändringsperspektiv. Tyngdpunkten läggs på institutionalisering. 

"Instead of speaking of institutions as given, constant, self-contained entities, it might be more 
profitable to talk ab out the process of institutio nalization and to look on it as a process of continous 
cristallization of different types of norms, organisations, and frameworks which regulate the process 
of exchange of different commodities" (Eisenstadt 1968:414). 

Under den 120-årsperiod som uppmärksammas i avhandlingen har problemlösningar 
inrättats för en rad lokala samhällsproblem. Ursprungliga föreställningar och idéer som legat 
bakom problemlösningarna kan leva kvar eller förändras. I ett historiskt perspektiv kan såväl 
faktiska förhållanden som föreställningar om lokala missförhållanden förändras. Det gör att 
inrättade institutioner kan få svårt att anpassas till förändrade förutsättningar och 
problemuppfattningar. Om etablerade institutioner inte kan anpassas till dagens lokala 
problemuppfattningar kan det tolkas som att problemnärheten i policyn minskar. 

När formella institutioner avlägsnar sig från lokala problem ökar behovet att skapa informella 
problemlösningar. Denna tes utgår från att det finns otillfredsställda behov eller olösta problem 
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som bidrar till att utlösa en kollektiv organisering (jfr Carlsson 1993). Föreställningen kan 
beskrivas som en "kontextbunden" funktionalism, utan hänvisning till några grundläggande 
mänskliga behov eller tankar på systembevarande. Tvärtom betonas att behov och problem 
är kontext- och föreställningsberoende och fortlöpande förändras (jfr Eisenstadt 1968:414).16 

Göran Bostedt (1991:21ff) utvecklar i sin avhandling en analysram för att kunna studera 
politisk institutionalisering ur ett multiaktörs- och förändringsperspektiv.17 Bostedts egen 
institutionaHseringsunder sökning18 är ett exempel på en policyanalys som utvecklas nära lokala 
samhällsproblem. Historiskt kan formella institutioners flexibilitet och anpassningsförmåga, 
två av Bostedts kriterier, användas i en bedömning av institutioners problemnärhet. 

Konflikt eller konsensus bakom institutionalisering 
När avhandlingen analyserar kommunal policy s betydelse för politisk legitimitet kommer 
också konflikter eller konsensus bakom institutionaliseringen att uppmärksammas. Knight 
(1992) hävdar, utifrån ett konfliktperspektiv, att sociala värdekonflikter är drivkraft bakom både 
informella och formella institutioners uppkomst och förändring (ibid: 123). Olika aktörer 
konkurrerar om att få ut så stora fördelningsvinster som möjligt vid (ny)institutionalisering 
(ibid: 145). Ett empiriskt stöd för teorin är om inrättade institutioner kan visas ge 
gruppfördelar i något avseende. Men det är samtidigt svårt att bestämma vem som i det långa 
loppet gynnas av en institution. Otis Duncan (1984) betonar, i motsats till Knight, att 
införandet av sociala institutioner syftar till att lösa praktiska problem. Duncan kan sägas 
representera ett konsensusperspektiv i synen på politisk institutionalisering. I policyanalysen 
undersöks om det går att sluta sig till om någon bestämd grupp gynnats mer än någon annan 
i samband med institutionaliseringen av kommunal policy (typ II institutioner). 

Aktörers bidrag i problemlösningen 
I den historiska policyanalysen är aktörer av stort intresse eftersom det är hos aktörer som 
motiv bakom institutionaliseringen kan studeras. Aktörer kan också bidra till att reproducera 
eller förändra institutioner. 

Kapaciteten att införa nya normer och institutionella organiseringsformer är nära relaterad 
till innehav av makt och kontroll över resurser och symboler. Knights konfliktsteori säger att 
det är sökandet efter (om) fördelningsvinster som är drivkraften i institutionaliserings-
processen. Vem som är vinnare och förlorare påverkar viljan att förändra institu-tioner. När 
individuellt resurssvaga organiserar sig, skaffar de sig ett vapen i kampen om värdefördelning 
och institutionalisering i samhället.19 

I policyanalysen undersöks om det går att identifiera aktörer som bidrar till att revidera 
eller skapa nya institutioner. Det som i policyanalysen kallas ''inst itutionsbyggare ' motsvarar 
Eisenstadts "institutionella entreprenörer" (Eisenstadt 1968).20 

Den empiriska undersökningen begränsas till att identifiera probleminriktade institutioner 
(typ II institutioner) och utforska hur nära lokala samhällsproblem de utvecklas och om de 
växer fram spontant eller inrättas politiskt. Vidare undersöks om bidragsgivande aktörer och 
inrättade institutioner gynnat bestämda intressen. Syftet är inte att pröva eller falsifiera teori, 
utan framförallt att ta hjälp av institutionaliseringsteorier i tolkningen av den konkreta 
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problemlösningens legitimeringsväg. 

Legitimitetsanalysen på övergripande nivå 

Statsvetenskaplig forskning kopplar oftast legitimitet till staten, där kommunen behandlas 
som en integrerad och underordnad nivå (Karlson 1993:27, 127). I sökandet efter fördjupad 
kunskap om legitimitet bör olika nivåer i det politiska systemet uppmärksammas och 
"legitimitetsbärare" på olika nivåer bör hållas isär . I brytningstider råder det konflikt mellan 
formell, faktiskt tillämpad och önskad makt- och ansvarsfördelning mellan stat-kommun och 
civilsamhälle. 

I avhandlingen begreppsliggörs politiska styrelseordningar inrättade i samhället. Varje 
styrelseordning reglerar eller inordnar delar av civilsamhället under staten och kommunerna. 
Politiska styrelseordningars inre makt- och ansvarsfördelning och relationer till det omgivande 
civilsamhället förändras fortlöpande. Den historiska policyanalysen prövar att utveckla en 
metodologi för att studera denna förändring ur ett lokalt perspektiv. 

Politiska styrelseordningar och civilsamhälle 
Det finns ingen enighet i litteraturen bakom vare sig behovet att göra en uppdelning mellan 
olika samhällssfärer eller vilka dessa bör vara.21 Karlson (1993) och Lidskog (1995) m.fl. gör 
en distinktion mellan civilt samhälle22 och stat. Civilsamhället uppfattas som en sfar skild från 
staten och i huvudsak en självreglerande sfar inom vilken det goda livet kan skapas.23 

Kännetecknande är att staten inte direkt skapar eller upprätthåller sociala och ekonomiska 
institutioner. Avhandlingens användning av begreppet civilsamhälle ligger nära Karlsons, men 
denna sfar är inte "opolitisk" annat än i förhållande till formaliserad politik. Sfären kan heller 
inte tillskrivas ensamrätt vad gäller försök att skapa det goda livet. 

Alla sfarindelningar är analytiska konstruktioner och hjälpmedel för att rikta uppmärksam
het på företeelser i samhället. De präglas av hur man ser på världen och är "laddade" med 
(meta)teori. Olika sfarindelningar kan behövas som underlag för olika diskussioner eller 
analyser. Det som motiverar avhandlingens sfarindelning är att det kan förekomma olika 
relationer mellan stat, kommuner oc h civilsamhälle. Ett monolitiskt statsbegrepp är då 
otillräckligt. Avhandlingen utgår därför från ett pluralistiskt statsbegrepp. 

Modell för relationer mellan stat-kommun och åvilsamhälle 
I figur 4:2 illustreras tre relationer mellan stat, kommun och civilsamhälle. Modellerna har 
konstruerats genom att renodla formella och faktiskt förekommande styrelseordningar i likhet 
med Webers idealtyper.241 policyanalysen kommer idealtypema att användas för att illustrera 
förändringar i formell och faktisk makt- och ansvarsfördelning mellan stat och kommuner, 
och som underlag för legitimitetsanalysen. 
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Figur 4:2 Modell for relationer stat, kommun och civilsamhälle 

I II III 

C I V I L S A M H Ä L L E  

Kommentar: Den stora triangeln illustrerar s taten, den mindre triangeln en kommun och den minsta en 
kommundel. Statens omfattning i förhållande till civi lsamhället illustreras med en tunn streckad triangel. En 
stor triangel visar att det finns en omfattande statlig sfär i samhället. I figuren har den del av staten som berörs 
av EU-medlemskapet markerats med en grov streckad linje. 

Trianglarna illustrerar att det politiska systemet är hierarkiskt uppbyggt. Den första 
integrerade modellen (I) syftar på en statlig styrelse- och förvaltningsmodell som inte ger något 
utrymme för lokal anpassning utan där centrala regelverk och direktiv bestämmer vad 
kommuner skall göra. Inom vissa policyområden kan centralstyrning ligga nära denna 
idealtyp. Exempelvis begränsade staten kommunernas handlingsutrymme under de båda 
världskrigen. I den delintegrerade självforvaltningsmodellen (II) ger staten kommunerna uppdrag 
att sköta uppgifter med ett mer eller mindre stort självförvaltningsutrymme. Formellt ligger 
dagens styrelseordning närmast denna självförvaltningsmodell. Kommunerna förvaltar själva 
statligt delegerade uppgifter på välfärdsstatens kärnområden. Den tredje självstyrelsemodellen (III) 
är tänkt att illustrera policyområden där centralstaten förlorar eller lämnar ifrån sig ansvar och 
makt. Här fångas också kommuners egna initiativ, men någon fullständig kommunal 
självstyrelse existerar inte konstitutionellt (Stjernquist & Magnusson 1988:42).25 Begreppen 
kommunal självstyrelse och självförvaltning används ofta synonymt. Men för att kunna 
analysera olika typer av kommunal policy och kunna följa förändringar i makt- och 
ansvarsfördelning mellan nivåerna i det politiska systemet bör begreppen hållas isär. Kommunal 
självstyrelse reserveras för kommuners autonomi eller suveränitet visavi centralmakten och 
kommunal självförvaltning för uppgifter som staten uppdrar åt kommuner att själva förvalta 
utifrån ett givet handlingsutrymme.26 

Någon mellannivå mellan stat och primärkommun illustreras inte i figuren, beroende på 
att den regionala politiska nivån (landstingen) inte uppträder som en politisk mellannivå i 
Sverige.27 Den tredje triangeln betecknar kommundelar. Dessa kan vara helt integrerade eller 
delintegrerade i kommunerna och tilldelade ett visst självförvaltningsutrymme.28 
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Styrelseordningens omfattning i förhållande till civilsamhället markeras med en streckad 
triangel. Syftet är att kunna visa att den politiska sfären kan vara mer eller mindre omfattande. 
I ett samhälle med en nattväktarstat och outvecklade kommuner utgör civilsamhället den 
största samhällssfaren och i ett samhälle med en omfattande välfärdsstat krymper civil
samhället. Om den statliga sfären minskar kan kommunerna eller civilsamhället växa.29 

Styrelseordningar begreppsliggörs i avhandlingen som ordningar inrättade i civilsamhället. 
I modellerna illustreras inte ordningar som inrättats i civilsamhället eftersom det är politiska 
ordningar och deras relation till civilsamhället som står i fokus.30 Begreppen stat och samhälle 
används ofta synonymt, vilket är olyckligt. Stat och kommun kan aldrig sägas omfatta allt i 
samhället. Det behövs begrepp som omfattar alla sfärer (samhälle) och begrepp som speglar 
olika sfärer. Genom att sätta likhetstecken mellan en stark välfärdsstat och ett starkt samhälle 
upplöses distinktionen mellan stat och samhälle, vilket försvårar en diskussion om vilken 
styrelseordning vi har och eventuellt vill se inrättad. 

Kommunala styrelseformer 
Politiska styrelseformer kan klassificeras efter olika principer på statlig nivå. I syfte att synliggöra 
skillnader och uppmärksamma mångfalden i styrelseformer behöver detta också göras 
beträffande kommunala styrelseformer. Platons klassifikation av regimer i monarki, aristokrati 
och demokrati (Maciver 1965:112) kan användas som grund för en klassificering av 
kommunala styrelseformer. Bakom Platons regimtyper kan man urskilja styrelse genom en, 
få eller många. Inom ramen för de två delintegrerade styrelsemodellerna (II och III) kan ett 
antal kommunala styrelseformer också urskiljas. När kommuners ställning i förhållande till 
staten beaktas, framträder sex kommunala styrelseformer. (I den första styrelsemodellen, där 
kommunen är helt integrerad i staten, finns inte något kommunalt styrelseutrymme.) 

Tabell 4:1 Kommunala styrelseformer 

En Få Många 

Självförvaltning mono styre (I) elitstyre(I) demokrati (I) 
Självstyrelse monostyre(II) elitstyre(II) demokrati (II) 

När de tre styrelseprinciperna, en, få och många, förs ner på kommunal nivå får de olika 
omfattning och betydelse beroende på vilken maktbas kommunerna opererar utifrån. 
Monostyre I och monostyre II skiljer sig genom att de har olika maktbas eller formellt 
handlingsutrymme. Detsamma gäller de två formerna av elit- respektive demokratistyre. I 
princip kan alla sex styrelseformerna visa sig legitima. Men ingen styrelseform är vare sig 
rättmätig eller orättmätig per definition. Den faktiska styrelseformen kan avvika från den 
formella, t.ex. kan den faktiska ligga nära elitstyre, trots att den formella styrelseformen är 
demokratisk. Under senare år, efter tjänstemannaexpansionen i offentlig sektor, kan det vara 
motiverat att synliggöra tjänstemännens eller andra aktörers (t.ex. lokala organisationers) 
inflytande över värdefördelningen i kommunerna. För att undvika en alltför detaljerad 
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klassificering av kommunala styrelseformer samlas ovan nämnda blandformer under elitstyre. 
I den historiska policyanalysen kommer dessa sex styrelseformer, tillsammans med de tre 

idealtypsmodellerna (figur 4:2) att användas i den empiriska undersökningen av formellt och 
faktiskt förekommande styrelseordningar respektive styrelseformer och som underlag i 
analysen av förutsättningarna för att (åter) skapa politisk legitimitet. 

När kommunal demokrati används som begrepp för demokratiskt inflytande på kommunal 
nivå, oberoende av om det vilar på självstyrelse eller statligt delegerad självförvaltning, 
frånhänder man sig en möjlighet att kunna förstå legitimitetsproblem i (välfärds)staten.31 

Kommunal demokrati har i den nuvarande styrelseordningen hamnat i skuggan av den 
nationella demokratin. Precis som för nationell demokrati kan det vara motiverat att diskutera 
förutsättningar för att få till stånd en fungerande kommunal demokrati. Det blir tämligen 
ointressant om inte den konstitutionella maktdelningen samtidigt problematiseras. 

Policyrekommendationer 

Policyanalyser avslutas ofta med rekommendationer som syftar till att underlätta och förbättra 
politisk och administrativ styrning i offentlig policy (Dror 1986:279, Premfors 1989:87£). I 
den historiska policyanalysen flyttas fokus från avgränsat beslutsfattande och policyprocesser 
till vad som kommer in och ut ur processerna. En historisk policyanalys som försöker ge 
perspektiv på inrättade problemlösningar och välfärdsstatens legitimitetsproblem kommer att 
kunna utforma andra rekommendationer. I avhandlingen kommer slutsatser från den 
historiska policyanalysens legitimitetsanalys att användas som grund för rekommendationerna. 
Råden utformas som förslag till förändringar som kan behövas för att få till stånd en process 
som kan börja (åter)skapa politisk legitimitet på olika nivåer. Avhandlingens råd framstår som 
relevanta förutsatt att man ser ett värde i att befrämja politisk legitimitet och om man finner 
avhandlingens antagande vara rimliga. 

Sammanfattning 

De teorier som uppmärksammas i policyanalysens legitimitetsanalys fokuserar legitimitet, i 
betydelsen lagligt och framförallt rättmätigt, samt institutioners framväxt och förändring. 
Legitimitet analyseras både på konkret problemnivå och på en mer övergripande nivå i det 
politiska systemet. Institutionell teori används framförallt för att tolka probleminriktade 
institutioners uppkomst, förändring och de intressen som ligger bakom dessa. 

I legitimitetsanalysen används begreppet problemnärhet för policy som utvecklas nära 
lokala samhällsproblem och normer. Begreppet "problemeffektivitet" används för att kunna 
utvärdera handlingsinriktad (mål och målfri) kommunal policy. Problemhantering syftar på 
policy som utvecklas för olösbara problem, medan problemlösning reserveras för policy 
kopplat till lösbara problem. 

Med hjälp av tre renodlade modeller för relationer mellan stat-kommun och civilsamhälle 
analyseras makt- och legitimitetsförhållanden på olika nivåer i det politiska systemet. 
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Modellerna kommer att användas för empirisk analys av formella, faktiska och önskade 
relationer mellan stat-kommun, samt i tolkningen av politisk legitimitet på olika nivåer. 

Noter kapitel 4 

1. Den dubbla betydelsen i legitimitetsbegreppet växer fram under medeltiden. Cicero använder legitim 
maktutövning för en makt som konstituerats genom lagar ("justus et legitimum"). Illegitim maktutövning 
används för t.ex. rövar- och plundrarmakter (Sternberger 1968:244). 

2. Lars Niklasson (1992) argumenterar för en distinktion mellan normativ och faktisk legitimitet. Han beklagar 
att legitimitet används utan denna distinktion i litteraturen, dvs. både för det som "faktiskt åtlyds" och det som 
"bör ådydas". Wiberg (1988) ägnar sin avhandling åt att reda ut det mångtydiga legitimitetsbegreppet. Han 
argumenterar, efter en längre begreppsanalys, för att legitimitet bör användas för enskildas stöd för politik i 
vid bemärkelse. David Held uppfattar legitimitet som en dimension och graderar legitimitet efter en skala 
mellan 1-7 (1989:101). Lydnad under tvång utgör det lägsta steget av acceptans och "idealt normativt 
samtycke" det högsta. Held reserverar legitimitet för de två högsta skalstegen. Människor följer regelverk och 
maktutövning eftersom de anser dem rättfärdiga, korrekta och värda att sträva efter. 

3. Alla som påverkas av politiska institutioner, processer, politikens utfall eller politiska aktörer kan ha något 
att säga om politisk legitimitet (Wiberg 1988:84). 

4. Lasswells "allmängiltiga" värden för "policy science" (Lasswell 1971) har också en kulturell skevhet. 

5. Weber använder begreppen validitet och legitimitet synonymt. 

6. Uns kilda kan legitimera sociala ordningar traditionellt, affektuellt, värderationellt eller legalt (Weber 
1983:26). Här skiljer Weber på legal och värderationell legitimering. Wiberg (1988) visar att Weber använder 
legitimitet i fem olika betydelser och att det finns motsägelser i hans begrepp. 

7. Leif Lewin (1970) utgår från a tt demokratiska institutioner är legitima, det gäller bara att mobilisera 
medborgare inom dessa för att stärka legitimiteten eller allmänandan. Men i allt mindre utsträckning beter sig 
medborgare som Lewin och normativ demokratiteori postulerar. Intresse för, och deltagande i, politiska 
institutioner minskar, samtidigt som andra påtryckningskanaler vinner terräng. 

8. Legitimitet kopplar Habermas till en given politisk ordnings anspråk på att vinna erkännande. En rådande 
maktordnings stabilitet beror till e n del på om detta anspråk erkänns. Legitimitetsanspråket handlar om att 
trygga samhällets normativt bestämda identitet. Med Habermas begrepp är det genom 'legitimationer' som 
anspråket kan få erkännande. Habermas legitimitetsbegrepp ligger nära Webers. Därutöver framför också 
Habermas teser om hur moderna välfärdsstater skall kunna vinna och upprätthålla folkets stöd. 

9. Det finns en rad svårigheter för staten när den försöker vinna legitimitet (Habermas 1984:145). 
Stabiliseringspolitiken måste exempelvis rätta sig efter den ekonomiska processens egendynamik och reform
politiken efter medborgarnas krav. De båda står i konflikt med varandra. Vidare har internationaliseringen av 
arbete och kapital minskat handlingsutrymmet för staten. 

10. Om staten inte lyckas hålla d e "dysfunktionella biverkningarna" inom de gränser som valmanskåren 
fortfarande kan finna sig i, eller inte lyckas sänka själva godtagbarhetströsklarna, då kommer symptom på 
bristande legitimitet att visa sig. De kan komma till uttryck i skärpta fördelningsstrider (ibid). Habermas teori 
om vad som behöver legitimeras i det moderna samhället begränsas inte till den politiska makten och 
styrelseordningen. Den kapitalistiska ekonomin måste också legitimeras. En fungerande marknadsekonomi är 
en förutsättning för att välfärdsstaten skall få resurser för att kunna korrigera " marknadsmisslyckande". 
Ekonomi och politik är ömsesidigt beroende av varandra varför biandekonomin behöver legitimeras som 
helhet. 

11. Produktivitet används vanligtvis för resurshushållning utan referens till mål , t.ex. kostnad per elev eller 
daghemsbarn. Att isolerat lyfta ut en ekonomisk effektivitetsdimension är inte meningsfullt. Hur produktivitet 
och kvalitet är relaterat till varandra kan inte avgöras teoretiskt. Produktivitet begreppsliggörs i avhandlingen 
som en del i ett vidare effektivitetsbegrepp, som omfattar både produktivitet och kvalitet. 
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12. Inom institutionell teoribildning (Huntington 1973, Ostrom 1990, North 1990, Bostedt 1991, Steinmo m.fl. 
1992, Knight 1992) tillskrivs politiska och sociala institutioner, formella eller informella institutioner en 
avgörande betydelse för politiskt beteende, problemlösning, samhällsordningens upprätthållande eller 
samhällsförändring. Fokus ligger på institutioners roll och vilka mekanismer som ligger bakom uppkomst och 
förändring av institutioner. I avhandlingens historiska policyanalys analyseras institutioner och institutiona-
lisering som en del i ett vidare policybegrepp. Policy analyseras efter olika "spår" eller dimensioner, inte enbart 
genom institutioner. 

13. Göran Bostedt (1991:20) klassificerar alla typer av institutioner och organisationer som "formella" och 
reserverar "informella" till institutionalisering och organisering. 

14. Aaron Wildavsky (1989:xi) konstaterar i förordet till sin reviderade budgeterings teori att en betydande del 
av offentliga utgifter ligger utanför den officiella budgeten. En offentlig budget kan beskrivas som en formell 
institution och lånegarantier, indexering mot inflation, inofficiellt stöd som informella institutioner. 

15. Förhållandet mellan informella och formella institutioner har också diskuterats utifrån andra teoret iska 
utgångspunkter (Maciver 1949, Weber 1983, Lindblom 1989, North 1990, Putnam 1993, Rothstein 1994:165). 

16. Jämför hur Steinmo m.fl. (1992) närmar sig institutionell förändring utifrån ett historiskt institutionellt 
perspektiv. 

17. Den kan ses som en tillämpning och vidareutveckling av Hjerns implementationsstrukturansats (Hjern & 
Porter 1983, Hull & Hjern 1987:20ff.). Politisk institutionalisering analyseras efter olika "institutiona-
liseringsgrader"; anpassningsförmåga, komplexitet, autonomi och flexibilitet bestämmer institutionaliseringsgraden. Hög 
institutionaliseringsgrad ökar sannolikheten för att institutioner blir varaktiga. 

18. I en empirisk aktörsstudie på arbetsmiljöområdet finner Bostedt funktionellt problemorienterade 
institutioner som utmanar formella skyddsorganisationer (skyddskommittéer). Bostedt förutspår att de 
informella institutionerna (implementationsstrukturerna) kommer att ersätta de formella institutionerna 
eftersom de bättre kan hantera komplexitet och har större flexibilitet (1991:202). 

19. Knight utvecklar sina teser om aktörers strategiska val utifrån ett konfliktperspektiv. De som vill förbättra 
sin nuvarande ställning måste överväga resursfördelningen genom befintliga informella och formella 
institutioner och spekulera i hur andra aktörer förväntas reagera på förändrade institutioner (Knight 1992:136f). 

20. Eisenstadt menar att de stora klassiska imperierna var beroende av politiska entreprenörer som kunde 
uttrycka nya politiska mål, organisera och mobilisera resurser för genomförandet av dessa. Utan institutionella 
entreprenörer skulle inte någon (ny)institutionalisering ägt rum (Eisenstadt 1968:413). 

21. Se de olika bidragen i antologin Civilt samhälle kontra o ffentlig sektor (Trägårdh 1995). 

22. Från antiken fram till senmedeltiden syftar det "civila samhället" på privat och offentligt, stat och samhälle 
i kontrast till det "barbariska" (Lidskog 1995:33). 

23. Karlson (1993:77) vill med sin definition av civilsamhälle frigöra sfären från normativa (liberala) syftningar 
och definierar civilsamhälle som "opolitiska relationer och beteendemönster mellan ett stort antal inbördes 
beroende aktörer inom ett avgränsat geografiskt politiskt område" (min översättning). 

24. Webers användning av idealtyper var tänkta att underlätta teoretiska bedömningar, inte garantera validitet 
"in an open texture of interpretative possibility" (Scaff 1989:57). De skulle överbrygga gapet mellan begrepp 
och verklighet, inte döma historien genom metafysiska begrepp. Ett krav Weber ställde på sina idealtyper var 
att de skulle vara logiska och utan inre motsättningar (Weber 1983:XXV). Han menade att t.ex. Marx 
utvecklingslagar skulle kunna tolkas som idealtyper och ha ett heuristiskt värde om de användes för jämförelser 
med verkligheten. Men så f ort idealtyperna betraktas som empiriskt valida blir de problematiska. Webers 
kanske mest kända idealtyp, den byråkratiska, har ofta tolkats och använts på det sätt Weber själv varnade för. 
Det är uppenbart att någon ren byråkrati inte funnits eller finns i verkligheten. I avh andlingens idealtyper 
renodlas också empiriskt förekommande drag i stat-kommunrelationer, men något försök att beskriva varje 
idealtyps särdrag i detalj efter bestämda kriterier görs inte. 

25. För att kunna tala om fullständig kommunal självstyrelse fordras, enligt Stjernquist & Magnusson (1988:42), 
full beslutanderätt utan statliga r estriktioner av något slag, egna resurser eller ovillkorade bidrag och att 
besvärsmyndigheter inte kan ändra beslut. 
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26. Begreppet kommunal självstyrelse är mångtydigt och används i olika betydelser (Stjernquist & Magnusson 
1988:33f£, Bokholm 1995:28f£). Termen självstyrelse implicerar att staten inte blandar sig i den verksamhet 
som kommuner utvecklar fritt från staten. C.A. Reuterskiöld och Halvar G.F. Sundberg har samlat sådan 
"självstyrelse" under begreppet egenförvaltning (Stjernquist & Magnusson 1988:36, Bokholm 1995:45). 
Sundberg använder kommunal självstyrelse för den kommunala beslutanderätten som omfattar den 
kommunala "självbestämningsmakten" och "självbeskattningsrätten" (Sundberg 1964:33ff.). Begreppet 
självförvaltning är också mångtydigt, men kommunalrättsligt har det använts för statligt delegerade uppgifter 
och det är i den meningen det används i avhandlingen. Kommunal självförvaltning kan vara mer eller mindre 
hårt villkorad av staten. 

27. Landstingen representeras också av kommuntriangeln och kan analyseras som andra primärkommuner. 

28. För en annan klassifikation av stat-kommunrelationer se Rune Bokholm (1995:44). 

29. För att illustrera att också kommuner kan ha olika omfattning i förhållande till stat respektive civilsamhälle 
kan också kommuntrianglarna streckas. (Det har inte gjorts i figuren.) 

30. Karlson (1993:79) gör en uppdelning av civilsamhället i marknad och gemenskaper ("communities"). 

31. Bertil Fiskesjö (1980) skiljer på begreppen kommunal självstyre och kommunal demokrati. Det förra 
betecknar de "kommunala organens möjligheter och skyldigheter (min kursivering) att fatta beslut samt bereda 
och verkställa dessa beslut" (ibid:254). Det senare används för "medborgarnas möjligheter att direkt eller 
indirekt utöva inflytande på och kontroll av dessa kommunala beslut" (ibid:255). När Fiskesjö definierar in 
skyldigheter gentemot staten i kommunal självstyrelse och demokrati, försvåras möjligheten att se det statliga 
inflytandet. Det visar samtidigt att kommunerna får sin formella legitimitet uppifrån genom staten. Men hur 
kommunal maktutövning legitimeras ur rättmätighets synpunkt är en empirisk fråga. Legitimitetens vägar kan 
skifta, dels över tid, dels i olika lokalsamhällen. 
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Historisk policyanalys - en analysram 

Föreställningen att det existerar en "oberoende verklighet" som kan uppfattas på olika sätt 
utgör, som tidigare redogjorts för, en utgångspunkt i avhandlingen. Den historiska 
policyanalysen utvecklas utifrån post-positivistiska utgångspunkter och inom en hermeneutisk 
tolkningsram. I detta kapitel preciseras de teoretiska utgångspunkterna i en analysram, vilken 
i fortsättning skall vägleda den empiriska analysen. Avhandlingens centrala begrepp har redan 
introducerats. Samhällsproblem, policyproblem och policy är alla mångtydiga begrepp. Hur de 
uppfattas och används kommer därför att redovisas närmare. 

Det fenomenologiska mottot "tillbaka till sakerna själva", tillsammans med avhandlingens 
kunskapsrelativistiska utgångspunkter, kommer att vägleda kunskapssökandet. Analysramen 
beskriver hur centrala begrepp relateras till varandra och hur den övergripande fråge
ställningen kommer att undersökas. I föregående kapitel redogjordes för legitimitetsanalysen 
på operationell teorinivå. De relationsbegrepp som där utvecklades (legitimitet, problemnär
het och problemeffektivitet), kommer i analysramen att kopplas samman med avhandlingens 
centrala begrepp. 

Avhandlingens centrala begrepp 

När människor interagerar för att komma tillrätta med upplevda missförhållanden kan det 
förstås mot bakgrund av tre analytiska konstruktioner eller nivåer: faktiska förhållanden i 
verkligheten, handlingar och föreställningar. I figur 5:1 illustreras hur de fenomen som uppmärk
sammas i avhandlingen uppfattas och begreppsliggörs. Till höger i modellen illustreras hur 
begreppen uppfattas ontologiskt i förhållande till de tre analytiska nivåerna. Med 
utgångspunkt i en oberoende verklighet kan man föreställa sig en handlings- och 
föreställningsnivå. Dessa två nivåer svävar inte fritt utan har, eller bör ha, sina rötter i den 
oberoende verkligheten för att policyanalysen skall uppmärksamma fenomen på dessa nivåer. 
Det kan finnas föreställningar eller handlingar som inte kan kopplas till en oberoende 
verklighet, men dessa kommer inte att analyseras här. Olika idéer, program eller mål, kan i 
olika kommuner och vid olika tidpunkter påverka synen på vad som är lokala 
samhällsproblem respektive kommunala policyproblem. Det illustreras genom att idéer och 
föreställningar om faktiska (miss)förhållanden integreras i lokala samhällsproblem och 
kommunala policyproblem. Pilarna visar varifrån begreppen hämtar sitt innehåll. 

Begreppen är öppna och får konkret mening först i samband med den empiriska analysen. 
Vad begreppen, de analytiska kategorierna, närmare refererar till är en uppgift för den 
empiriska historiska policyanalysen att undersöka (jfr Kjaer 1996:34). 
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Figur 5:1 Avhandlingens centrala begrepp 
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Lokala samhällsproblem och kommunala policyproblem begreppsliggörs som kollektiva 
föreställningar och uppfattas tillhöra en idé- och föreställningsnivå. Vad som utmärker dessa 
fenomen är att de hämtar "näring" från två håll, dels från en föreställningsnivå, dels från en 
oberoende verklighet. När föreställningar eller faktiska förhållanden förändras, påverkar det 
vad som upplevs vara problem. I samhälls- och policyproblem finns också ett inslag av 
"handling" som gör att det inte är helt rättvisande att placera samhälls- och policyproblem på 
"föreställningsnivån", men tyngdpunkten ligger där. I figuren illustreras att samhälls- och 
policyproblem också innefattar ett visst mått av handling. De ligger i gränszonen mellan 
föreställnings- och handlingsnivån. 

Kommunalpolig uppfattas närmast tillhöra en handlingsnivå. Därmed markeras att det är 
idéer (om problemlösningar) som lett till handling, dvs. genomförd policy, som kommer att 
stå i fokus i policyanalysen. En del idéer, program eller mål genomförs aldrig i praktiken, men 
brukar ändå refereras till som policy. Dessa kommer att ägnas mindre uppmärksamhet. 

Samhällsproblem, policy och legitimitet undersöks i en historisk, kulturell kontext, vilket 
illustreras med att fenomenen relateras till sociala, politiska och ekonomiska förhållanden i 
den oberoende verkligheten. Längst ner i modellen finns en tidsaxel som illustrerar den 
fortlöpande förändring som sker i föreställningar, handlingar och faktiska förhållanden. 
Analysobjekten är rörliga fenomen som policyanalysen försöker följa och "fånga i flykten". 

Samhälls- och policyproblem 
Samhällsproblem begreppsliggörs som subjektiva eller kollektiva föreställningar om 
missförhållanden i samhället. De "tillhör" enskilda eller grupper av människor. Två huvud
uppfattningar om samhällsproblemens natur kan urskiljas i litteraturen, en objektivistisk och 
en subjektivistisk. Bland annat funktionalister betraktar samhällsproblem som objektivt 
identifierbara. Problem beskrivs som dysfunktioner i förhållande till önskvärda (jämvikts-) 
tillstånd. Kärnan i funktionalistiska ansatser är att identifierade förhållanden eller beteenden 
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hindrar uppnåendet av "samhälleliga mål", vilket leder samhället in i ett ojämviktstillstånd 
(Spector & Kitsuse 1987:23). Vad som är dysfunktionellt anser funktionalister går att fastställa 
objektivt (Merton & Nisbet 1966). Metoder som operationsanalys och kostnadsnyttoanalys 
utgår också från en objektiv verklighet. Problem kan kartläggas och åtgärdas objektivt med 
rationell samhällsplanering (jfr Premfors 1989:27f.). 

"Subjektivister" betonar att sociala problem är förhållanden som avviker från sociala 
normer (Spector & Kitsuse 1987:31) och att sociala problem bara finns om människor 
upplever faktiska förhållanden som problem (ibid:42). Bland annat fenomenologer hävdar att 
problem bara kan upplevas av enskilda människor. Det utesluter inte att faktiska förhållanden 
kan beskrivas utifrån, t.ex. ojämn värdefördelning, miljö föroreningar, ohälsa etc.. Men att 
kalla detta problem är ett värdeomdöme som inte finns inneboende i förhållandena själva.1 

"Officiella" samhällsproblem är inget annat än mobiliserade problemuppfattningar, där 
rådande förhållanden lyfts fram som missförhållanden (jfr Wolman & Goldsmith 1992:170). 

Avhandlingens användning av samhällsproblem ligger närmast en subjektivistisk 
uppfattning.2 Samhällsproblem uppfattas som enskilda eller delade föreställningar om 
missförhållanden i samhället och det är kollektivt mobiliserade föreställningar som fokuseras 
i avhandlingen. I samma stund som en mobilisering sker för att få gehör för en bestämd 
problemsyn, visar sig samhällsproblem både som subjektiva och intersubjektiva fenomen. 

Outtalat finns ofta en föreställning att det går att förbättra sakernas tillstånd när någon 
påtalar ett samhällsproblem. Problem och problemlösningar kan sägas vara sammanflätade 
redan när samhällsproblem begreppsliggörs (Dery 1984). Tanken att människan kan förbättra 
världen växer fram med upplysningen, men viljan att förändra rådande förhållande är äldre 
än så.3 Från slutet av 1700-talet har en fortlöpande sekularisering frigjort människor från 
auktoriteter och skapat förutsättningar för att människor själva ska kunna förändra eller 
förbättra världen. När man inte längre tror att ödet eller gud styr utvecklingen, ökar intresset 
att kollektivt utveckla policy för att försöka komma tillrätta med upplevda missförhållanden. 

ljokala samhällsproblem syftar på upplevda missförhållanden eller utmaningar i lokal
samhällen. De lokala samhällsproblem som kommer att uppmärksammas empiriskt är, dels 
uttryckta problemuppfattningar, dels analytiska eller stipulerade lokala samhällsproblem (se 
nedan). Direkt uttryckta problem syftar på när någon i klartext beskriver t. ex. trångboddhet som 
ett lokalt problem. Lokala problem kan också speglas indirekt Tillkomsten av en lokal 
nykterhetsrörelse indikerar att alkoholmissbruk upplevs som ett lokalt samhällsproblem. Men 
efterhand kan indirekta indikatorer förlora (en del av) kopplingen till de problem de används 
för att spegla. En lokal nykterhetsförening kan, som exempel, leva kvar efter att alkohol
beteendet inte längre upplevs som ett lokalt samhällsproblem. Det är många gånger svårt att 
föreställa sig på vilka sätt samhällsproblem kan framträda under olika perioder, därför fordras 
inlevelseförmåga och ett empiriskt sökande efter problemen, ljokala samhällsproblem känner 
inte administrativa gränser; samma problemuppfattningar kan finnas i flera kommuner. Ett 
villkor för att kunna tala om lokala samhällsproblem är att problem kan påvisas i någon 
undersökningskommun.4 

Analytiska lokala samhällsproblem stipuleras för att skapa jämförbarhet över tid och mellan 
kommuner. Syftet är att kunna föra en principiell diskussion om problemförändringar och 
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fömtsättningar för offentlig policy. Ett analytiskt samhällsproblem definieras som en bestämd 
procentuell nivå på en sodai indikator. Ex empelvis används indikatorn mer än åtta procent 
understöds- eller socialbidragstagare på detta sätt. Det är min egen definition som ligger till 
grund för de analytiska problem som kommer att användas. Men "problemnivåerna" är inte 
gripna ur luften. De kommer att redovisas närmare i nästa kapitel. 

Policyproblem används som begrepp för de problem eller utmaningar som är föremål för 
policy. Stat eller kommun är inte ensamma om att utveckla policy för lokala samhällsproblem, 
det gör också andra aktörer (organisationer, företag m.fl). I avhandlingen riktas också 
uppmärksamhet på att policyproblem kan blandas med statens eller kommuners interna 
problem. Bakom policyproblem, som formuleras för att komma tillrätta med (lokala) 
samhällsproblem, kan efterhand olika typer av organisationsproblem smyga sig in. När 
offentlig sektor inrättar (bygger) institutioner för att hantera lokala problem kan det till mer 
eller mindre del vara organisationsproblem ( t.ex. professionellas intressen och behov) som 
göms bakom policyproblemen. Såväl begreppsligt som empiriskt kan detta vara svårt att 
synliggöra, men dolda organisationsproblem kan påverka den legitimitet som politiska 
problemlösningar kan vinna hos medborgare. 

Kommunala policyproblem avse r problem eller utmaningar som är föremål för kommunal 
policy. Idéinnehållet kan komma från staten, EU, kommunen eller civila organisationer och 
i varierande grad vara kopplat till lokala samhällsproblem respektive organisationernas egna 
problem och utmaningar. Övergången från lokala samhällsproblem till kommunala policy
problem innebär att någons problemuppfattning styr vilka problem som omsätts i kommunal 
policy. Möjligheten att empiriskt synliggöra olika policyproblems koppling till lokala samhälls
problem (lokalbefolkningars normer) och organisationernas interna problem och utmaningar 
är begränsad.5 I den historiska policyanalysen görs frågan om vems policyproblem som ligger bakom 
kommunalpolicy till en empirisk fråga. 

Policyanalys har i problemidentifikationsfasen hittills varit ganska outvecklad. Det finns 
en risk att policyanalyser följer "fel problem" och därmed hamnar snett från början (Dery 
1984, Premfors 1989:51, Deleon 1994). Svårigheten, som jag uppfattar det, följer av den 
konflikt som finns mellan samhällsproblemens subjektiva eller intersubjektiva natur och 
analytikers försök att strukturera problem(uppfattningar) på ett vetenskapligt oberoende sätt. 
Med avhandlingens definition av samhällsproblem och policyproblem går det inte att 
identifiera en bestämd problemstruktur på förhand. Samhällsproblem eller policyproblem 
är varken "snälla" eller "elaka" i sig, det som gör dem mer eller mindre problematiska är hur 
policyaktörer eller befolkningen upplever dem. Därför blir varje försök att "vetenskapligt" 
klassificera problem i "objektiva" kategorier, t.ex. efter problemens elakhetsgrad, oförenlig 
med föreställningen om samhälls- och policyproblem som kollektivt mobiliserade fenomen. 
Ingen kan ta ifrån en grupp forskare, politiker eller organisationsmedlemmar deras 
problemsyn och ingen problemuppfattning kan hävdas ha företräde framför någon annan 
efter några allmänt accepterade överordnade bedömningskriterier. David Dery, som grundligt 
analyserat "problemsteget" i policyprocesser, uttrycker sig på följande sätt: 
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"Problem kommer inte med en vidhäftad etikett som talar om att de är problem, inte heller om de är 
komplexa eller enkla problem. Följaktligen är komplexitet respektive enkelhet en funktion av vår egen 
uppfattning. Annorlunda uttryckt: Problem är inte enkla eller komplexa med hänvisning till några 
objektiva egenskaper hos en given situation, utan beror på vår egen tolkning." (Dery citerad i Premfors 
1989:61) 

Denna problemsyn stämmer inte med hur Premfors uppfattar och närmar sig 
policyproblem. "Det är en intressant tanke, men också en illustration till att i den logiska 
slutpunkten av ett förnuftigt resonemang finner vi ibland det absurda" (ibid: 52). 
Avhandlingens slutsats är i allt väsentligt densamma som Derys. Eftersom slutsatsen inte 
framstår som absurd för Dery eller i förhållande till avhandlingens föreställningsram, illu
strerar det snarast den betydelse utgångspunkter och tolkningsram har för vad som kan 
uppfattas som rimligt eller absurt.6 Policyanalytiker och deras professionella paradigm följer 
ofta en annan rationalitetslinje än praktikers och organisationers (Deleon 1994:80). 

Konkreta samhällsproblem existerar inte oberoende av en sociokulturell, politisk kontext. 
Därför bör problemen uppmärksammas i sin kontext. Ett återkommande drag i de flesta 
"policykontexter" är att det finns konflikter om problemdefinitioner bland inblandade aktörer 
(Primm & Clark 1996:141). Genom att uppmärksamma flera problemdefinitioner får 
policyanalytikern samtidigt tillgång till flera perspektiv på samma problemkomplex (ibid.).7 

En policyanalys som uppmärksammar i vilken utsträckning lokala uppfattningar om 
samhällsproblem ligger bakom offentlig policy, kan, som tidigare anförts, inte utgå från att 
demokratiska institutioner fungerar på det sätt som normativ demokratiteori postulerar. 
Många frågor följer inte formella demokratiska kanaler. Vilka lokala samhällsproblem som 
politiseras kan inte avgöras teoretiskt. Var, när och hur olika problem mobiliseras, förändras, 
försvinner och kanske kommer tillbaka måste fortlöpande undersökas empiriskt. 

Ett historiskt sökande efter uttryckta problem, tillsammans med att stipulerade 
problemnivåer tillåts skifta i takt med samhällsutvecklingen, minskar risken för "ontologisk 
reduktionism", dvs. att begreppen refererar till det man antar existerar och inte till det som 
faktiskt existerar (Kjaer 1996:27). I Peter Kjaers institutionella historiska analys av svensk 
möbelindustri används en liknande "begreppsbestämningsmetod". Det går inte helt att 
undvika ontologisk reduktionism. Men genom att använda öppna begrepp som får sitt 
konkreta innehåll i en empirisk analys, minskar denna risk. Med en sådan begrepps
bestämningsmetod ersätter man ontologisk reduktionism med metodologisk reduktionism, 
dvs. metodologin styr och avgränsar det man söker (ibid.). 

Avhandlingens policybegrepp 
Det finns ingen enighet om hur begreppet policy bör definieras och användas, olika forskare 
låter policy syfta på delvis olika fenomen eller processer. Hur policy används är nära kopplat 
till vilken syn användaren har på policyprocessen och begreppets bestämning relateras ofta 
till synen på policyprocessen.8 När rationalitet identifieras i policyprocesser måste den 
relateras till något kriterium eller någon aktörs rationalitet. Ofta förekommer konflikter under 
processens gång. Därför finns det flera rationalitetslinjer och kriterier en policyanalytiker kan 
identifiera.9 Implementationsforskningen har visat att någon entydig rationell eller linjär 
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genomförandeprocess sällan återfinns i verkligheten (Hjern 1985, Gunnarsson 1992, Carlsson 
1993, Björkemarken 1995, Yanow 1995). På många policyområden har statliga styrproblem 
identifierats (Pressman & Wildavsky 1984, Rombach 1991, Hjern & Lundell 1992, Hjern 
1993a, 1993b), vilket tyder på att det finns flera rationalitetslinjer att följa bakom policy och 
att det inte är säkert att statens intentioner styr den faktiskt genomförda politiken. Bo 
Rothstein talar nedlåtande om implementationsforskningen som "eländesforskning" eftersom 
den, enligt hans uppfattning, söker upp misslyckade exempel och utifrån dessa drar slutsatser 
om styrproblem (Rothstein 1994:77).10 

Det policybegrepp som används i avhandlingen är förenligt med Heclos öppna definition: 
"A policy may usefully be considered as a course of action or inaction rather than specific 
decisions or actions" (Heclo 1972:85, jfr Hill 1997:6ff.) eller med Jan Gunnarssons definition 
(1992:27). Benny Hjern frigör också policybegreppet från beslut och program när han betonar 
hur idéer och olika institutionaliseringsformer kommer till uttryck i policy och 
policyprocesser.111 den historiska policyanalysen förskjuts uppmärksamheten från vad som 
sker inne i policyprocesser till vad som kommer in och ut ur processerna. 

Polig finns i den utsträckning som männ iskor organiserar sigfór attförsöka vidmakthålla ellerförändra 
rådande förhå llanden, dvs. några idéer eller problemuppfattningar blir föremål för organiserade insatser. 
Insatserna kan vara handlingsinriktade eller medvetet inriktade på att förhindra handling, 
vilket inte är samma sak som att inte handla utan överväganden. Exempel på en policy som 
medvetet går ut på att inte göra något kan vara när stat eller kommun, efter övervägande, 
avstår från att försöka rädda ett företag i kris, eftersom det inte bedöms kunna överleva. 
Detta kan begreppsliggöras som en medveten handlingslinje och policy. 

Kommunal policy syftar på den policy som den kommunala (politiskt-administrativa) 
organisationen, eller enskilda inom denna, utvecklar eller engageras i genom andra. Det kan 
ske på eget initiativ eller på uppdrag av staten, numera också EU eller civila aktörer. Det 
betyder att kommunens egen rolli kommunal policy inte på förhand kan fastställas utan måste 
identifieras bakom policyproblemen. 

Kommunalpolicy genom institutioner och aktörer 
I den historiska policyanalysen analyseras kommunal policy genom att följa synliga s pår av 
institutionalisering och aktörsinsatser. De spår eller "policydimensioner" som uppmärk
sammas grundas på den pilotstudie som inledningsvis genomfördes. Kategorierna i figur 5:2 
kan därmed beskrivas som empiriskt härledda. Den historiska policyanalysens uppgift är att 
ge begreppen konkret innehåll och mening. 

Kommunal policy följs, dels i form av olika institutioner (typ II), dels som två typer av 
aktörsinsatser. Den första institutionaliseringsformen utgörs av någon typ av beteenderegler 
eller målsättningar. En undersökning av policy med tyngdpunkt på statliga eller kommunal
politiska regelverk eller mål är inte förenlig med den handlingsinriktade policy som fokuseras 
i avhandlingen. Alla regler eller program genomförs inte i praktiken. En fokusering på idé-
och programinnehåll medger inte några slutsatser om idéerna eller målen förverkligats. Det 
första "spåret" av policy uppmärksammas framförallt när mål eller strategier omsätts i 
handling och leder till konkreta åtgärder (2-5). Realkapital (byggnader), humankapital 
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(kommunal personal) och kommunala stöd är tre spår eller resultat av genomförd policy som 
kommer att analyseras i den historiska policyanalysen. Personal och stöd kan både 
begreppsliggöras som institutioner och aktörsinsatser. Organiseringen (5) av kommunal policy 
uppfattas som en "dimension" eller ett resultat av policy. Olika organiserings former kan 
förekomma där kommuner organiserar sig ensamma eller tillsammans med andra aktörer. 

Figur 5:2 Kommunalpolicy genom institutioner och aktörsinsatser 

Institutioner. Aktörsinsatser: 

1. Program, mål, strategier, 
regler, föreskrifter 

Aktörsbidrag inom 
etablerade institutioner 

2. Realkapital: byggnader 

3. Humankapital: personal Institutionsbyggare 

4. Stöd, bidrag 

5. Organisering 

När kommunal policy undersöks genom kommunala aktörer speglas policy efter en annan 
dimension och kunskapsgrund. Aktörsbidraget kommer att kopplas till om aktörerna på ett 
eller annat sätt bidrar till problemlösningen. Dels kan aktörer bidra till problemlösningen 
inom befintliga institutioner, t.ex. är detta fallet när en renhållningsarbetare samlar in 
hushållsavfall, dels kan aktörer bidra till att nya institutioner inrättas. I policyanalysen kallas 
de senare aktörerna för institutionsbyggare. 

Analysram för historisk policyanalys med fokus på legitimitet 

Den historiska policyanalysen utvecklas för att kunna analysera lokala samhällsproblem, 
kommunal policy och politisk legitimitet i ett 120-årsperspektiv. Analysramen måste därför 
behålla en öppenhet för förändringar i faktiska förhållanden, föreställningar och handlings
mönster. I policyanalysen undersöks relationer mellan lokala samhällsproblem, kommunala 
policyproblem och kommunal policy. Det innebär inte att policyprocessen uppfattas som en 
rationell beslutskedja som följer några på förhand definierade procès s steg, utan tjänar här som 
stöd för och strukturering av analysen. Den rationalitet som undersöks är värderationell. Den 
bestäms av vilka lokala samhällsproblem som identifieras och mobiliseras som kommunala 
policyproblem och som därefter omsätts i kommunal policy. 

Är man kritisk till möjligheten att vetenskapligt identifiera samhällsproblem och inte vill 
utgå från statliga eller kommunledningars problembestämningar (om sådana finns), blir valet 
av vilka samhällsproblem och vems policyproblem som skall undersökas en svår fråga. En 
lösning på detta analysproblem är att dels leta efter "uttryckta" eller mobiliserade problem
uppfattningar, dels använda analytiska eller stipulerade policyproblem. I avhandlingen 
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kommer statens problembestämningar och möjlighet att styra kommunal policy att 
problematiseras, men utgör inte utgångspunkten i policyanalysen. Istället problematiseras 
lokala samhällsproblem, hur de förändras och förs in i policyprocessen. När policyproblem 
omsätts i handlingsinriktad policy analyseras detta som olika former av institutionalisering och 
aktörsinsatser. Vems problemuppfattning som ligger bakom genomförd kommunal policy görs 
till en empirisk fråga. 

Den historiska policyanalysen erbjuder en ram och metodologi för olika delanalyser. 
Avhandlingens legitimitetsanalys är inte den enda som kan genomföras inom denna 
analysram. Hur legitimitetsanalysen kommer att genomföras illustreras med hjälp av 
analysramen i figur 5:3. Den är också en uppsummering av överväganden som ligger till grund 
för analysen av den konkreta problemlösningens legitimeringsväg. 

Figur 5:3 Analysram för historisk policyanalys av politisk legitimitet. 

Legitimering av —>• policy -
Idé, mål mm. 

I 
Lokala 

- samhälls 

maktutövning 
styrelseordning 

• Idé, mål mm. 
^ Ideologier 

Problem- Kommunala 
»•i n-r— • policy- — 
problem närhet problem 

. Maktutövning Kommunal 
policy : . . 

^ Styrelseordningar 
Problem
effektivitet 

Sodala förhållanden • Sodalaförh. Samhälle 

tO ti 12 

Legitimitetsanalysen utvecklas på såväl en konkret problemnivå (vänstra delen i figuren) som 
en övergripande nivå (högra delen). När analysen lämnar den konkreta problemhanterings-
nivån och reflekterar över kommuners förutsättningar att hantera och lösa lokala 
samhällsproblem, behövs en övergripande modell som illustrerar kommunens formella och 
faktiska ställning i den politiska styrelseordningen. Modellerna för relationer mellan stat
kommun och civilsamhälle har redovisats tidigare (se figur 4:2). De ryms inte i figuren utan 
får tänkas in i högra delen av analysramen under maktutövning och styrelseordningar. 

Den policy som kommuner utvecklar för lokala problem kan bidra till a tt legitimera 
konkreta problemlösningar (till vänster i figuren), offentlig maktutövning och styrelseordning 
som helhet (till höger i figuren). När kommuner utvecklar problemnära och framgångsrik 
policy tolkas det som en väg att vinna politisk legitimitet (jfr figur 2:1). En ligt demokratisk 
teori skulle den omvända legitimeringsvägen gälla vid demokratisk legitimering, dvs. att 
tilltron till styrelseordningen (institutionerna och procedurerna) legitimerar offentlig 
maktutövning inklusive kommunal policy. 
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Sammanfattning 

För att vägleda den historiska policyanalysen av politisk legitimitet utvecklas i detta kapitel 
en analysram, som konkretiserar de utgångspunkter som ligger till grund för analysen. Lokala 
samhällsproblem och kommunala policyproblem uppfattas i huvudsak tillhöra en 
föreställningsnivå, medan kommunal policy har en tyngdpunkt på handlingsnivån. Varje gång 
ett samhälls- eller policyproblem uppmärksammas är det någons problemuppfattning som 
lyfts fram. Vems problemsyn som ligger bakom samhällsproblem och policy görs i 
avhandlingen till en forskningsfråga. Kommunal policy behandlas som ett handlingsinriktat 
fenomen och analyseras genom olika spår som den lämnat efter sig. I post-positivistisk 
policyanalys finns inte några objektiva "vetenskapliga" problem- eller policybestämningar som 
forskaren kan utgå från. Analysproblemet löses genom att undersöka och tolka sociala 
indikatorer och andra spår efter lokala samhällsproblem, kommunal policy och politisk 
legitimitet. 

I den historiska policyanalysen uppmärksammas vad lokala samhällsproblem och 
kommunala policyproblem är, hur de förändras och hur kommunal policy kommer till uttryck 
genom olika institutioner och aktörsinsatser. Policyanalysens legitimitetsanalys utvecklas både 
på en konkret problemnivå och på en mer övergripande nivå i den politiska styrelse
ordningen. Den historiska policyanalysen är ett försök att, utifrån ett lokalt perspektiv, 
utveckla en metodologi för analys av den konkreta problemlösningens legitimeringsväg. 

Noter kapitel 5 

1. Subjektivistiska synsätt på sociala problem utvecklas inom den "subjektivistiska värdekonfliktskolan" och 
"etikettsteorin" (Spector & Kitsuse 1987:31). 

2. Syftningen på normavvikelse är in te ett nödvändigt kriterium på samhällsproblem. Problem med t.ex. 
avfallshantering innebär snarare att vissa beteendemönster, inte avvikelse från en social norm, upplevs som 
problem. Men det blir lätt en lek med ord eftersom beteendemönster och norm kan användas synonymt. 

3. Bakom plundring och sjöröveri fanns en vilja att förbättra den egna situationen och bakom "heliga" eller 
etniska krig finns en vilja att förbättra livsvillkoren för menings- eller trosfränder. 

4. Att tala om kommunala, istället för lokala, samhällsproblem skulle leda tankarna till kommunledningars 
problemsyn. Lokala samhällsproblem knyts inte till en bestämd aktörs problemsyn. Uppfattningar om vad som 
är lokala problem kan variera bland individer, grupper och makthavare boende i samma kommun. 

5. Om kommunala kostnader inom olika policyområden ökar trots att den kommunala servicen inte förbättras 
indikerar det en glidning bort från lokala samhällsproblem. Okade administrations- eller lokalkostnader 
indikerar också att organisationsproblem tränger undan lokala samhällsproblem i policyproblem och policy. 

6. Om man byter perspektiv och utgår från Derys föreställningar framstår Premfors prioriteringsmatris för 
problemval, som är ett exempel på en "vetenskaplig" problemstrukturering (Premfors 1989:54), förnuftig men 
inte relevant i förhållande till Derys problemsyn och tolkningsram. 

7. Primm & Clark (1996:142f.) redovisar tre dominerande synsätt på ett och samma policyproblem; ett 
vetenskapligt, ett ekonomiskt och ett byråkratiskt. In om de tre kategor ierna finns såväl förespråkare som 
motståndare till mer policy för att "lösa" policyproblemet. 

64 



8. När policyprocessen analyseras som en rationell beslutskedja från idé till genomförande och där det går att 
avläsa olika faser eller tidsmässigt separerbara steg, används vanligtvis policy för beslut, program eller mål. Men 
lika vanligt är att använda policy för något mer än ett politiskt beslut eller program, t.ex. offentliga handlings
linjer eller beslutskedjor (Sabatier 1986, Premfors 1989, Lundquist 1992). 

Policyprocesser kan också uppfattas som problemlösningsprocesser där olika typer av problem eller 
utmaningar initierar en process där problem, idéer, ibland program och mål vävs samman med olika 
kombinationer av resurser, lösningar, handlingar, inlärning, anpassning, utvärdering och kontroll. Listan på 
potentiella processkomponenter kan göras längre, men aldrig uttömmande. Det är i empirin man kan komma 
fram till hur olika analytiska "komponenter" kombineras i olika policyprocesser. 

Lasswell och hans efterföljare gör en distinktion mellan policyanalyser som fokuserar "knowledge in" och 
"knowledge of' policyprocessen (Lasswell 1971:1, Ham och Hill 1993:8f.). Denna distinktion åberopas ofta, 
men är mångtydig och inte tillämpbar i den historiska policyanalysen. Wildavsky menar att det inte går att enas 
kring en definition av policyanalys och att det är viktigare att praktisera policyanalys än att fastna i definitions
exerciser. 

9. Att försöka ge sken av att det finns en neutral "vetenskaplig" rationalitet är e n myt. Det är då oftast 
forskarens egen eller den dominerande analysinriktningens rationalitet som upphöjs till norm. 

10. Bo Rothstein (1994) vänder sig mot att använda misslyckade exempel på implementering som grund för 
generella slutsatser om politiska (läs statens) stymingsmöjligheter. Detta upplever han har satts i system i senare 
års implementationsstudier. 

11. När policy begreppsliggörs som "en eller flera idéer samt försöken att skapa institutionella arrangemang 
för att förverkliga dem" är det också förenligt med avhandlingens policybegrepp (Hjern 1985:297). Jämför man 
Hjems (Hjem & Lundell 1992:8) senare definition av policy har "institutionella arrangemang" ersatts med en 
allmännare formulering: "organisera former för". 

65 



Policyanalysens metodanvändning 

Det fordras ytterligare några metodologiska preciseringar innan policyanalysen kan prövas 
empiriskt. I detta kapitel operationaliseras avhandlingens centrala begrepp. Vidare beskrivs 
den historiska policyanalysens metodanvändning och hur den konkreta problemlösningens 
legitimeringsväg kommer att undersökas empiriskt. 

Användning av statistiska metoder i policyanalysen 

Signifikansnivåer och korrelationskoefficienter uppfattas av många kunna avgöra vad som 
är vetenskapligt sant. Po siti vis tiska forskare använder dessa matematiska "konstruktioner" 
som överordnade kriterier i en epistemologi som gör anspråk på att vara allmängiltig. Men 
en sådan användning av statistiska metoder är inte den enda möjliga. Utifrån avhandlingens 
utgångspunkter uppfattas inte statistiska metoder som yttersta bevisinstrument. De refererar 
till en bland flera kunskapsgrunder (jfr Kurzman 1994). 

I policyanalysen används statistiska metoder framförallt för att identifiera förändrings
mönster av olika slag. Om inte annat anges är alla s tatistiska parametrar som redovisas 
signifikanta på 0,5-procentsnivån eller högre. Det betyder att med minst 95% sannolikhet är 
de redovisade koefficienterna signifikanta för en större population, de kan inte bero på 
slumpen. Men eftersom avhandlingen inte använder representativa urval, påverkar det också 
synen på signifikanstest. Det används för att identifiera "statistiskt säkerställda" värden, inte 
primärt för att generalisera för andra kommuner eller utveckla generell teori. 

Vad som orsakar vad kan inte avgöras statistiskt. Kausalitet har med tolkning att göra och 
tolkningsramen avgör vilka variabler som begreppsliggörs som beroende respektive 
oberoende variabler. Forskare måste på olika sätt försöka övertyga läsare om att de analys-
och tolkningsramar som de använder är rimliga. Inga statistiska metoder kan klara ut 
kausalitetsfrågan. Det innebär inte att frågeställningar om orsak och verkan, t.ex. problem
effektivitet, inte kan eller bör undersökas, med motiveringen att frågan inte slutgiltigt kan 
avgöras. Om utgångspunkten är att samhällsvetenskaplig forskning inte kan ge några 
definitiva svar kommer frågan om kausalitet att relativiseras. Det gäller att försöka övertyga 
om angreppssättets relevans, söka empiriska svar, inte bara statistiska, på de frågor som ställs. 
Statistiska metoder (positivism) och tolkning (hermeneutik) är beroende av varandra. 

För att ge så stor rättvisa som möjligt åt fenomenen riktas i avhandlingen strålkastarljus 
från olika positioner. Politisk legitimitet analyseras genom sociala indikatorer, konkreta 
problemlösningar, aktörsinsatser och i relation till den politiska styrelseordningen på 
övergripande nivå. De resultat som framkommer när olika spår och kunskapsgrunder 
används, kommer att vägas samman i en sammanfattande analys. 
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Metodologiska problem 
Socialstatistiken, framförallt den kommunala finans statistiken, har ändrats under den 
undersökta 120-årsperioden. Kostnader för olika verksamheter redovisas periodvis på olika 
aggregeringsnivå. Förändringar i statistik och administrativa indelningar är ett skäl till a tt 
analysen kommer att skifta mellan olika aggregeringsnivåer. "Nivåbyten" görs också för att 
kontrollera och lyfta fram aggregeringsproblematiken. 

Det finns en rad metodologiska problem som hela tiden måste uppmärksammas när 
sociala indikatorer används i historisk policyanalys: indikatorernas validitet, jämförbarhet över 
tid, tillförlitligheten i mätningarna och risken att identifiera falska (spuriösa) samband. Det 
första problemet har redan diskuterats ingående. Indikatorernas val iditet måste fortlöpande 
prövas. Ger indikatorerna rättvisa åt fokuserade fenomen under hela perioden i alla analys
enheter? Kostnadsindikatorer renodlas och rensas från oönskad verksamhet för att öka 
validiteten. Genom att använda flera indikatorer för samma fenomen och följa olika spår av 
fenomenen ökar giltigheten i de slutsatser som kan dras. Att tolka indikatorer i förhållande 
till lokal kontext och samhällsförändring syftar också till att öka giltigheten i slutsatserna. 

För att skapa jämförbarhet över tid används sociala problemindikatorer och kostnader för 
policy. Kostnadsmått har begränsningar, men de kan följas år från år på kommunal nivå. Vad 
olika kostnadsmått kan, och inte kan, spegla kommer att problematiseras. För att kunna 
använda kostnader som jämförelsemått för hela undersökningsperioden har löpande 
kostnader indexerats. Att välja index är en vetenskap i sig. Ur ett lokalt perspektiv är det 
viktigt att veta om det funnits lokala prisskillnader under olika tidsperioder och om detta kan 
påverka kommunala jämförelser. Undersökningar av prisutvecklingen visar att lokala eller 
regionala prisskillnader är små (Björklund & Stenlund 1990:4). Det finns därför ingen 
anledning att försöka korrigera för lokala skillnader i levnadskostnader. Ett nationellt 
levnadskostnadsindex som bygger på en sammanvägning av Gunnar Myrdals och 
socialstyrelsens levnadskostnadsindex, samt SCB:s officiella konsumentprisindex används i 
policyanalysen.1 Om inte annat anges redovisas alla kostnader i 1910/1912-års prisnivå. 
Jämförbarhet ö ver tid och mellan olika kommuner skapas med hjälp av olika relationstal, 
framförallt per capitamått. 

Tillförlitligheten i mätningarna kontrolleras i efterhand för att upptäcka grova felaktigheter i 
kodning och bokföring.2 När osannolika värden framträder kontrolleras dessa och jämförs 
med andra uppgifter om kommunal policy. Lokalhistoriska källor som beskriver kommunal 
policy läses parallellt och syftar också till att öka tillförlitligheten och validiteten i mätningarna. 
Möjligheten att upprepa undersökningen och kunna följa datainsamling och bearbetningar 
förutsätter att tillvägagångssätt och metodanvändning redovisas klart. Principiellt viktiga 
analyssteg kommer att redovisas i huvudtext, medan praktiska lösningar och vägval av mindre 
allmänt intresse, redovisas i noter. 

Risken att identifiera falska samband kan aldrig helt elimineras. När statistiska metoder 
används för att analysera samhällsfenomen som översatts till sif fror kan de största felen 
uppstå i den process som föregår statistiska bearbetningar. Det är därför indikatorernas 
validitet fortlöpande måste prövas. För att undvika att redovisa falska samband kontrolleras 
att tidsserierna inte är autokorrelerade med hjälp av ett s.k. Durbin Watson test. När testet 
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varnar för autokorrelation, genomförs en autoregressionsanalys. Kontrollvariabler och flera 
oberoende variabler används också för att undvika att identifiera falska samband. 

Signifikanta samband måste tolkas också i förhållande till kontext och rimlighet; det räcker 
inte att identifiera enbart signifikanta värden. Om t.ex. en regressionsanalys visar att policy 
signifikant bidrar till att problemen ökar kommer omfattningen av policyn också att beaktas. 
Om stora resurser satsas på policy är det rimligt att dra slutsatsen att policyn kan bidra till att 
försvåra problemlösningen. Men om policyn är av mindre omfattning är detta inte en rimlig 
slutsats. 

Ett svårt analysproblem är att bestämma när värdet eller effekter av policyinsatser kan 
förväntas uppträda. Det är rimligt att tänka sig att effekter av policy kan framträda under 
samma år eller med viss fördröjning. Hur policyanalysen analyserar fördröjda korrelationer 
mellan problem och policy och fördröjda policyeffekter redogörs för senare i kapitlet. 

Operationaliseringar av centrala begrepp 

Operationaliseringar av centrala begrepp görs på två sätt i den historiska policyanalysen, dels 
på förhand, dels genom en empirisk sökprocess. Eftersom det inte går att känna till vilka 
lokala samhällsproblem och vilken kommunal policy som mobiliseras i olika kommuner 
under 120-årsperioden, behövs komplement till på förhand gjorda operationaliseringar. I en 
sökprocess identifieras problem, policy och legitimitetsuttryck som det saknas officiella 
uppföljningsmått för. Det kan förbrylla att också kalla sökandet efter spår för operationa
liseringar. Men i en post-positivistisk historisk policyanalys som eftersträvar att ligga nära 
fenomenen, bör de öppna begreppen "fyllas med empiriskt innehåll" på flera sätt. 

Operationaliseringar av lokala samhällsproblem 
Policyanalysen fokuserar två viktiga problemområden i det svenska samhällets utveckling, 
försörjnings- och hälsoproblem. De täcker inte alla lokala samhällsproblem, men dessa 
problemområden har uppfattats som mer eller mindre problematiska under hela eller delar 
av den 120-årsperiod som undersöks i avhandlingen. I tabell 6:1 illustreras hur lokala hälso-
och försörjningsproblem operationaliseras i den historiska policyanalysen. 

Vad som här kallas operationaliseringar beskrevs tidigare som analytiska lokala samhälls
problem. Operationaliseringarna ligger nära en positivistisk undersökningsdesign. Här betonas 
att samhällsproblem inte är objektiva fenomen och att problemnivåerna, operationalise
ringarna, är stipulerade. De två viktigaste problemtidsserierna som kommer att användas i den 
historiska policyanalysen, spädbarnsdödlighet och bidragstagande, redovisas i bilaga 5. Det 
finns också en öppenhet för att söka tidsbundna och lokalt förekommande problem (1.3,2.3). 
Denna öppenhet är viktig för att behålla kontakten med lokala samhällsproblem i förändring. 
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Tabell 6:1 Översikt över operationaliseringar av lokala samhällsproblem. 

Fenomen Avgransningar Indikatorer Operationaliseringar 

1.1 bidragstagande 1.1.1 > 8% av befolkningen 

Lokala 1 .Försörjnings 1.2 arbetslöshet 1.2.1 > 2% av befolkningen 

problem 1.3 1.3.1 problem 

samhälls 2.1 spädbarnsdödlighet 2.1.1 > 15 eller > 30 döda per 
1000/födda 

problem 2. Hälsoproblem 2.2 ohälsotal 

2. 3 

2.2.1 ett ohälsotal > 40 

2.3.1 

Operationaliseringar av kommunal policy i ekonomiska tal 
Det kostnadsmått som används för kommunal policy fångar fyra av de centrala dimensionerna 
i kommunal policy som uppmärksammas i policyanalysen: realkapital (byggnader), 
humankapital (kommunal personal) och kommunalt stöd till enskilda eller organisationer, samt 
den organisering som medfört kostnader av något slag (jfr figur 5:2). När kvantitativa statistiska 
metoder används är det en fördel om måtten finns på intervallskalenivå eftersom det öppnar 
för flera statistiska operationer. Kostnadsmått ligger på intervallskalenivå. I tabell 6:2 illustreras 
hur kommunal policy operationaliseras i ekonomiska mått. 

Tabell 6:2 Översikt över operationaliseringar av kommunalpolicy i ekonomiska tal 

Tenomen Avgränsningar Indikatorer Operationaliseringar 

1.1 socialpolicy 1.1.1 ex. socialkostnader/inv. 

1. Försörjnings- 1.2 infrastrukturpolicy 1.2.1 ex. vägkostnader/inv. 

Kommunal 
policy 

policy 1.3 näringslivspolicy 1.2.3 ex.stödkostnader/inv. 

2. Hälsopolicy 2.1 miljöpolicy 

2.2 hälso- och 
sjukvårdspolicy 

2.2.1 ex. avfallskostnader/inv. 

2.2.1 ex. hälsokostnader/inv. 

Kommentar: I tabellen ges exempel på operationaliseringar (1.1.1-2.2.1), övriga rubriker redovisas i bilaga 2. 

De operationaliseringar eller redovisningsposter (se bilaga 2) som analytiskt kopplas till olika 
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policyområden (indikator 1.1-2.2) används i fortsättningen för att beskriva försörjnings- och 
hälsopolicy. De viktigaste nyskapade policytidsserierna som kommer att användas redovisas i 
bilaga 5. Också enskilda redovisningsposter, på lägsta aggregeringsnivå, kommer ibland att 
användas. Varje aggregering innebär känsliga val, och något bästa val finns egentligen inte. För 
att visa begränsningarna med dem, kommer policyanalysen att växla mellan de tre aggregerings
nivåerna (1. - 1.1 - 1.1.1). Därmed kontrolleras för aggregeringsnivåns betydelse för vilka 
mönster och samband som framträder. 

Statsbidragens "inflytande"på kostnadsindikatorerna 
När kostnader används som mått på kommunal policy kan också statsbidrag ingå. Den 
kommunala finansstatistiken erbjuder inte någon möjlighet att på kommunal nivå särskilja 
statsbidragsfri kommunal policy inom olika verksamhetsområden under 120-årsperioden. På 
aggregerad nivå, i landskommuner och städer fram till 1950 och i samtliga kommuner därefter, 
visar statistiken att statsbidragens andel av kommunernas inkomster generellt utgör en mycket 
liten andel. Det finns två viktiga undantag. Statsbidragen till kommunerna går de senaste 100 
åren först och främst till undervisning. I landskommunerna motsvarar statsbidragen till 
undervisning i genomsnitt omkring 30 procent av kommunernas samlade inkomster mellan 
1920-1950 (tabell 6:3-6:5, bilaga 1). I städerna är motsvarande andel omkring 5 procent. De 
senaste tjugofem åren motsvarar statsbidraget till undervisning i genomsnitt drygt 10 procent 
av kommunernas samlade inkomster. Det andra undantaget är statsbidrag till kommunernas 
sociala verksamhet. Från mitten av 1960-talet fram till 1990 ökar statsbidragen från 1 till 8 
procent av kommunernas totala inkomster. I enskilda kommuner finns betydande skillnader 
på verksamhetsnivå, men dessa går inte att komma åt i den kommunala finansstatistiken, annat 
än under vissa tidsperioder. 

Statsbidragens betydelse för infrastruktur-, social- och hälsopolicy kan, mot bakgrund av 
den aggregerade statistiken, inte bedömas ha varit särskilt stor, med undantag för stöd till 
kommunernas socialpolicy under 1980-talet. Inom de policyområden som uppmärksammas i 
den historiska policyanalysen, kan staten därför i huvudsak sägas ha försökt styra kommunal 
verksamhet med hjälp av regelverk. Kommunerna har stått för huvuddelen av kostnaderna vid 
genomförandet av statens intentioner på dessa policyområden. Detta sätt att redovisa 
statsbidragens betydelse för olika policyområden är inte helt rättvisande, det visar en skevhet 
för ett lokalt synsätt. Det är skevt eftersom många statsbidrag har varit öronmärkta ända fram 
till början av 1990-talet. Vissa kommuner har också fått betydligt mer stöd än andra. Men 
genom att ställa statsbidragen i relation till kommunernas samlade inkomster visas vilken 
betydelse de har i förhållande till kommuners samlade verksamhet. Oberoende av vilket 
relationstal som väljs är det främst inom undervisningsområdet som statsbidragen spelat störst 
roll. Detta policyområde står inte i fokus i avhandlingens policyanalys. Om kommuner som får 
mycket statsbidrag också legitimerar statlig styrning och maktutövning i högre grad än andra 
är en empirisk fråga. 

Förändringar i finansstatistiken 
Vid olika tidpunkter införs nya redovisningsrubriker i finansstatistiken medan gamla försvinner. 
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Det innebär att en verksamhet under en period kan redovisas fristående och under en annan 
period tillsammans med andra verksamheter. Om det är möjligt har jag i det senare fallet gått 
tillbaka till finansstatistikens primärmaterial och använt redovisningsposter, som (av rubriken 
att döma) ligger närmast den policy avhandlingen vill spegla. 1874 redovisar SCB den 
kommunala finansstatistiken för första gången. I den första upplagan av Kommunernas 
fattigvård och finanser (SOS 1874:IX) påpekas att kvalitén i uppgifterna inte alltid är den bästa. 
I många kommuner visar sig räkenskapskompetensen bristfällig (ibid). Det finns ingen teoretisk 
lösning på detta problem. Det går inte i efterhand att bestämma vilka kommuner som haft, eller 
inte haft, kompetens på redovisningsområdet Ekonomiska mått används inte heller som 
"sanna" mått på policy. Alla kostnadsindikatorer har begränsningar och bör kombineras med 
andra indikatorer och spår efter fenomenen. 

Operationaliseringar av kommunal försörjningspolicy genom 
institutioner och aktörer 

All policy innebär inte ekonomiska kostnader. En operationalisering av policy enbart i pengar 
är därför otillräcklig. I den historiska policyanalysen operationaliseras policy också genom de 
spår institutioner och aktörer lämnat efter sig. 

Tabell 6:3 Översikt över operationaliseringar av kommunal försörjningspolicy genom institutioner och 
aktörsinsatser. 

Fenomen Dimension Indikatorer Konkreta spår 

1.1 regler, mål, program 1.1.1 ex. fattigvårdsreglemente 

1 .Institutioner 1.2 realkapital 1.2.1 ex. fattigstuga 

Kommunal 1.3 humankapital 1.3.1 ex. socialarbetare 

försörjnings 1.4 stöd, bidrag 1.4.1 ex. bostadsbidrag 

policy 1.5 organisering 1.5.1 ex. socialvård-företag 

2.Aktörer 2.1 bidrag inom 
befintliga institutioner 

2.2 institutionsbyggare 

2.1.1 ex. socialsekreterare 

2.2.1 ex. föreståndare 

Den empiriska undersökningsuppgiften består i att söka efter konkreta spår efter 
institutioner och aktörsinsatser (1.1.1-2.2.1). Sökandet inriktas på de dimensioner (indikatorer 
1.1-2.2) av policy som tidigare redogjorts för. Det är med andra ord inte ett blint sökande, eller 
någon planlös fiskeexpedition som den historiska policyanalysen ger sig ut på. Exempelvis 
undersöks om det förekommer någon form av kommunalt stöd för människor som inte kan 
försörja sig själva (1.4.1). 
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Sökandet efter olika spår av policy betonar policyanalysens fenomenologiska sida. Men utan 
perspektiv och begrepp går det inte att rekonstruera någon mening i historien (Stone 1989:10). 
I den historiska policyanalysen rekonstrueras problem- och problemlösningskartor utifrån 
öppna begrepp eller kategorier i statistik och lokalhistoriska källor. 

Hur speglar man politisk legitimitet och misstro empiriskt? 
Är det möjligt att finna stöd- eller misstroindikatorer som kan användas för att spegla legitimitet 
i en historisk legitimitetsanalys? Under senare år används olika attitydfrågor för att mäta 
politiskt stöd. Europabarometerns fråga, "är du på det hela taget nöjd, ganska nöjd eller inte 
alls nöjd med hur demokratin fungerar (i ditt land)?", används t.ex. som indikator på diffust 
eller specifikt regimstöd från mitten av 1970-talet (Fuchs m.fl. 1995:323ff.). Problemet med 
denna indikator, i förhållande till avhandlingens problemställning, är att den inte mäter politisk 
legitimitet som ett sammansatt fenomen och att den implicit utgår från ett monolitiskt 
statsbegrepp. Medborgare kan, också under demokratiska regimer, vara mer eller mindre nöjda 
med politiska institutioner, makthavare och politikens utfall på olika nivåer i det politiska systemet. 
När tilltro och stöd för olika institutioner mäts som partiidentifikation (Schmitt & Holmberg 
1995:95ff), tilltron till centrala institutioner inom offentlig sektor (Listhaug & Wiberg 
1995:298ff) eller förtroende för politiker (Listhaug 1995:261 ff) görs ingen skillnad mellan 
nivåerna i det politiska systemet. Senare års attityddata kan därför bara i begränsad omfattning 
användas i avhandlingen. Finns det andra indikatorer som kan användas i en historisk 
legitimitetsanalys som försöker ge rättvisa åt förändringar över tid och skillnader i stöd för 
maktutövning på olika nivåer? 

Valdeltagande är en tänkbar indikator. Den finns tillgänglig under tidigare perioder och på 
olika nivåer. I litteraturen tolkas valdeltagande på olika sätt, oftast som uttryck för integration 
i, eller stöd för, det politiska systemet (Schattschneider 1975:95, Gilljam & Holmberg 1995, 
Bäck & Håkansson 1994:139, SOU 1989:68 ). Men ett lågt valdeltagande kan också tolkas som 
ett uttryck för att de flesta är nöjda med ordningen (SOU 1989:68, s. 24). Att deltagande i 
politiska val i någon mån speglar stöd för det politiska systemet eller styrelseordningen finns 
ingen anledning att ifrågasätta, däremot hur mycket. Powell (1980) och Lijphart (1997) har visat 
att lagregler också påverkar valdeltagande. Av dessa skäl är det rimligt att tolka valdeltagande 
som stöd bara om det grundas på en frivillig h andling.3 Vidare kan valdeltagande enbart 
användas för att spegla det stöd röstberättigade uttrycker för styrelseordningen. Under 
fördemokratiska ordningar kan valdeltagande bara ha ett begränsat värde som indikator för 
regimstöd. 

Hur väl speglar valdeltagande legitimitetsförhållande under demokratiska styrelseordningar? 
Powell (1980:27) som utvecklat en modell för valdeltagande, menar att modernisering och 
röstregler är två faktorer som påverkar valdeltagandet på nationell nivå. Högt valdeltagande vid 
vissa val har också förklarats med hög mobilisering i samband med hot utifrån eller förekomst 
av regeringskriser (SOU 1989:68, s. 38f£). Klass och utbildningsnivå (Lijphart 1997:2ff.) är 
andra faktorer som visat sig påverka valdeltagandet. Ingen av dessa faktorer ger stöd för 
tolkningen att ökat valdeltagande kan användas som en generell legitimitetsindikator. Men 
tolkningarna skiljer sig när det gäller betydelsen av valhandlingen (Schattschneider 1975, 
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Gilljam & Holmberg 1995, Bäck & Håkansson 1994). Powell har i en komparativ studie av 
valdeltagande i 29 demokratier funnit en stark korrelation mellan högt valdeltagande och få 
medborgerliga protester och våld. Det kan tolkas som att valdeltagande och legitimitet följs åt 
(Lijphart 1997:10). De faktorer som är drivkraft bakom ökat valdeltagande, behöver emellertid 
inte vara samma faktorer som verkar i motsatt riktning. 

I avhandlingen tolkas minskat valdeltagande som en indi kator på politisk misstro. Bakom minskat 
valdeltagande kan ligga ett minskat stöd för makthavare, politiska institutioner, styrelseordning 
eller brist på politiska alternativ. Argumentet för denna tolkning är att ett tidigare beteende 
bryts och att "röstskolkning" kan ses som en missnöjeshandling. Att gå från högt valdeltagande 
till lägre tolkas som en något validare indikator på misstro än det omvända, att ökat 
valdeltagande uttrycker växande stöd. Men också minskat valdeltagande kan påverkas av 
faktorer som röstregler (ibid:5), den betydelse valet upplevs ha (ibid:7) eller avstånd mellan 
valen (ibid:6) . Valdeltagande bör därför, som alla indikatorer, tolkas i förhållande till relevant 
kontext och samhällsutveckling. 

Det behövs också andra indikatorer för att kunna bedöma politisk legitimitet på olika nivåer. 
Att söka efter uttryck för politisk legitimitet och politisk misstro (jfr figur 2:1) är en del av 
undersökningsuppgiften i policyanalysen. Legitimitetsuttryck behövs för att underbygga den 
indirekta tolkningen av politisk legitimitet som görs i avhandlingen. Men uttryck för politisk 
legitimitet eller misstro kan inte operationaliseras på förhand. Uttrycken kommer att sökas och 
tolkas utifrån lokala källor. Exempel på uttryck som kan tolkas som stöd för maktutövning är 
gåvor till brukspatroner (Burseli 1974, Ericsson 1997). Gåvor uppifrån och ner kan tolkas som 
försök att vinna legitimitet och gengåvor som en bekräftelse på att maktutövningen legitimeras 
eller åtminstone accepteras. En gåva till en brukspatron måste också tolkas tillsammans med 
andra legitimitetsuttryck. "Gåvoinstitutionen" befäster och reproducerar samtidigt den 
etablerade ordningen. Men såväl patriarkaliska som demokratiska ordningar kan vinna 
befolkningens samtycke, alternativt dess misstro. Tolkningen av legitimitetsuttryck måste därför 
beakta vem som uttrycker vad och eventuella strategiska avsikter i sammanhanget (jfr 
Lundquist 1993:108f.) 

Metoder i legitimitetsanalysen på konkret problemnivå 

Olika metoder kommer att användas för att bedöma problemnärhet och problemeffektivitet 
i kommunal policy på konkret problemnivå. Statistiska metoder används i bearbetningen av 
sociala indikatorer, medan andra metoder används när samma fenomen följs genom 
institutioner och aktörsinsatser. Här kommenteras enbart de metoder som behöver ett 
förtydligande. 

Metoder för analys av förändringar i problem och policy 
I analyserna av förändringar och variationer i samhällsproblem och policy kommer den 
univariat ARIMA-metoden och deskriptiv statistik att användas. Hur den beskrivande 
statistiken kommer att användas redogörs för i samband med resultatredovisningen. 
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Univariat ABJMA-analys 
Tidsserieanalys omfattar en samling metoder som utvecklats för att analysera förändrings
processer. I tidsserieanalys uppfattas en indikators förändring över tid spegla en underliggande 
process. I policyanalysens tidsserieanalyser är tidsintervallet år och i en undersökning av 
samhällsproblem och policy under mer än hundra år är det ett rimligt tidsintervall, men inte i 
alla avseenden idealt. När arbetslöshetsproblem undersöks skulle månadsvärden i vissa fall 
behövas för att ge rättvisa åt detta problem. Men månadsstatistik saknas för flertalet variabler, 
varför den möjligheten inte finns i en historisk policyanalys. 

Den univariata ARIMA-metoden används för att skapa en modell av den process som antas 
återspeglas genom en tidsserie. De förändringsmönster som framträder i ARIMA-analyser 
kommer att tolkas utifrån avhandlingens analysram. 

McCleary & Hay (1980:22) hävdar att tidsserien måste representera "den sanna sociala 
processen" som ligger bakom tidsserien för att rimliga och valida slutsatser ska kunna dras. 
Detta gäller inte bara tidsserieanalys, utan all sta tistisk metodanvändning. Vanligtvis inleds 
tidsserianalyser med ett antagande om att tidsserien representerar det undersökta fenomenet 
väl. Eftersom det inte finns någon teoretisk lösning för hur representativa indikatorerna är för 
de undersökta fenomenen, måste detta noggrant undersökas och prövas varje gång en analys 
genomförs (jfr Duncan 1984). I sämsta fall identifieras en modell som inte har någon koppling 
till det undersökta fenomenet. 

Univariat ARIMA-analys är en induktiv metod som skapar unika modeller för den process 
som undersöks. Modellbyggandet stämmer bra med de krav man kan ställa på en metod som 
skall användas i en post-positivistisk policyanalys. Sayers (1989:71) och Cromwell m.fl. (1994) 
hävdar att det svåraste momentet i en tidsserieanalys är att identifiera rätt modell för tidsserien. 
Identifieringen av ARIMA-modeller kan förstås som en teknik att filtrera fram viktig 
information ur tidsserien. För att det ska vara meningsfullt att identifiera speciella komponenter 
i en tidsserie måste man acceptera föreställningen att det finns en drivande kraft i den 
underliggande process som tidsserien antas avspegla. Det kan, enligt Box-Jenkins, som är 
arkitekterna bakom ARIMA-metodologin, uttryckas som ett antagande om att det finns en 
"slumpmässig chock" som driver tidsserien (McCleary & Hay 1980:18). En slumpmässig chock 
bakom t.ex. en befolkningstidsserie kan vara tusentals döds- och födelsefaktorer som 
sammantaget förklarar befolkningsutvecklingen i en stad. 

Eventuella mönster eller egenskaper i den "slumpmässiga chocken" kan identifieras när 
tidsserien passerar genom ett ARIMA-filter. Om det finns något mönster i tidsserien kommer 
det att framträda och fastna i "filtret". ARIMA-modeller byggs med hjälp av tre komponenter: 
AutoRegressive, Integrated och Moving Average (McCleary & Hay 1980, kapitel 2 och 3). 
Komponenterna är analytiska konstruktioner. Alla chocker som påverkar tidsserien kan inte 
identifieras i en ARIMA-modell och de oidentifierade passerar filtret som "brus", vilket 
illustreras i figur 6:1. 
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Figur 6:1 Illustration av Univariat ARIÅdA-analys 

O 
AJUMA-fOJ ,0) 
MODELL 

AR 

"BRUS" 

FILTER 

Tidsserien för spädbarnsdödlighet passerar ett filter där tre egenskaper kan identifieras. I 
exemplet identifieras en trendkomponent (I), medan oidentifierade slumpmässiga "chocker" 
passerar filtret som "brus". Kännetecknande för en AR-process är att effekter av "chocker" nära 
i tiden har störst effekt, och att effekten minskar exponentiellt. Händelser under föregående år 
påverkar efterföljande års förhållanden mest. Därefter avtar effekten utan att helt upphöra. AR-
processer rör sig inte trendmässigt i någon bestämd riktning, utan pendlar runt ett långsiktigt 
medelvärde. ARIMA-(1,0,0) eller (2,0,0)-modeller representerar autoregressiva modeller av 
första respektive andra ordningen. Skillnaden ligger i att chockerna i ARIMA (2,0,0)-processer 
har längre varaktighet och avklingar en tidsenhet senare, än ARIMA (l,0,0)-processer. En 
ABÎMA-(1,0,0) eller (2,0,0)-modell representerar en trendfri process där händelser (chocker) nära i tiden 
påverkar tidsserien starkast. 

En I-process har gemensamt med en AR-process att chockerna som driver processen 
kvarstår. Skillnaden ligger i att chockerna i I-processer inte avklingar utan integreras (därav 
namnet). Effekterna finns kvar oförminskade. Tidsserien förändras trendmässigt uppåt eller 
nedåt. ARIMA-(0,1,0) eller (0,2 ,0)-modeller representerar processer som trendmässigt rör sig i en viss 
riktning. En MA-processmodell skiljer sig från de två andra genom att en slumpmässig chock 
påverkar tidsserien vid ett enda tillfalle. Effekten lever inte vidare utan är av engångskaraktär. 
Observera att den kan påverka tidsserien både uppåt och nedåt, varför de kallas "moving 
average processes". I likhet med AR-processer rör sig inte MA-processer trendmässigt i någon 
riktning. AR1MA-(0,0,1) eller (0,0,2)-modeller representerar stationära eller trendfria processer där 
chockerna har engångsejfekt. 

Ibland identifieras mer sammansatta modeller, t.ex. speglar en ARIMA (1,1,0)-modell en 
autoregressiv-integrativprocess av första ordningen. I den empiriska analysen kommer alla typer 
av modeller att kunna identifieras. Metoden används framförallt för att identifiera om problem 
och policy utvecklas trendmässigt i någon riktning under olika tidsperioder. 

Vad som kan förklara de mönster som identifieras med ARIMA-metoden kan inte den 
metoden ge svar på. I en s.k. ARIMA-interventionsanalys kommer också identifierade ARIMA-
modeller att användas för att undersöka om kommunal policy (behandlad som en intervention) 
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påverkar problemtidsserierna. Men först och främst används metoden för att undersöka om 
olika tidsserier rör sig efter något eller några av de tre mönster som ARIMA-komponenterna 
kan fånga. 

ARIMA-metoden används för att bedöma om problemen framträder som lösbara eller 
olösbara under hela eller delar av 120-årsperioden. luokala samhällsproblem som trendmässig ökar eller 
minskar; där ARIMA-metoden identifierar en trendkomponent (I-komponent), tolkas som lösbara problem. 
Samhällsproblem som långsiktigt pendlar runt ett medelvärde, där ARIMA-metoden identifierar trendfria 
modeller (AR- eller MA-modeller), tolkas som olösbara problem. 

I appendix redogörs för den stegvisa proceduren att identifiera en ARIMA-modell. Vissa 
tidsserier transformeras först för att kunna analyseras med ARIMA-metoden (se appendix 1). 
Metodens teoretiska och metodologiska grundläggning beskrivs av McCleary & Hay (1980) och 
det är utifrån deras metodanvisningar som den tillämpas i policyanalysen. Tidsserieanalyserna 
utförs med hjälp av statistikprogrammet SPSS for Windows:Trends 6.1. 

Metoder att bestämma problemnärhet och följsamhet 
Närhet och följsamhet mellan lokala problem och kommunal policy kommer att analyseras på 
flera sätt: samvariation mellan variabler, resursmobilisering, avstånd mellan variablerna och 
slutligen hur nära civilsamhällets institutioner och problemuppfattningar policyn utvecklas. 

Närheten eller följsamheten mellan problem och policy analyseras med hjälp av korrelationsanalys. När 
problem och policy är positivt korrelerade utvecklas de i takt (jfr figur 2:1). Negativ korrelation 
tyder på att problem och policy utvecklas i otakt. Det kan finnas direkt eller fördröjd 
korrelation mellan problem och policy. För att undersöka fördröjda korrelationer skapas 
fördröjda tidsserier genom att tidsserien för problemvariabeln fördröjs ("laggas") ett år. 
Exempelvis undersöks om det finns en fördröjd korrelation mellan problem år 1900 och 
kommunal policy år 1901, om problem år 1901 samvarierar med policy år 1902 osv. Hur direkt 
och fördröjd korrelation fångas illustreras i figur 6:2. 

Figur 6:2 Direkt (*)och fördröjd (**) korrelation mellan problem och policy 

Tidsserie för: Ar 

problem 1900* 1901 1902 1903 1904 
fördröjda problem 1900** 1901 1902 1903 
policy 1900* 1901** 1902 1903 1904 

Samvariationer säger inget om omfattningen av problemen eller policyn och inget om 
avståndet mellan variablerna. En omfattande resursmobilisering för en viss typ av problem tolkas 
i avhandlingen som att policyn utvecklas nära lokala problem. Hälso- och försörjningspolicyns 
andel av kommunernas inkomster används härvid som indikator på resursmobilisering. När 
exempelvis 25% av en kommuns inkomster används för fattigvård, jämfört med 10% i en 
annan kommun med jämförbara problem, tyder det på att den högre resursmobiliseringen 
ligger närmare problemen. 
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I bedömningen av långsiktiga förändringsmönster och närheten mellan variablerna betraktas 
också relationen grafiskt. Tidsserier för problem och policy kan, som i diagram 6:1, plottas över 
tid. För att fånga in problem- och policytidsserier i samma diagram måste problemvariabeln 
multiplicerats med 10,100 eller 1.000. Skalan och den fokuserade tidsperioden kan påverka den 
bild av närheten mellan variablerna som framträder. Därför växlar analysen mellan delar och 
hela 120-årsperioden. I diagram 6:1 illustreras hur nära försörjningsproblem (mätt som 
bidragstagare per capita multiplicerat med 100) och socialpolicy (mätt per capita i indexerade 
kostnader) utvecklas under hela 120-årsperioden i Kalmar, Västerås och Skellefteå. Diagrammet 
illustrerar en kraftig expansion av policyn efter 1950, medan bidragstagare pendlar upp och ner 
under hela perioden. I ett 120-årsperspektiv illustrerar det hur avståndet mellan problem och 
policy ökar under 1950-talet. Det utesluter inte att problem och policy kan utvecklas i takt i en 
eller flera kommuner, men på en högre nivå. 

Diagram 6:1 Bidragstagande och sodaipolig i Kalmar, Västerås och Skellefteå 1874-1990 

400 V ; 

300" 

socialpolicy 

bidragstagare 
1874,00 1894,00 1914,00 1936,00 1958,00 1978,00 

1884,00 1904,00 1924,00 1946,00 1968,00 1988,00 

År 

För att bedöma det relativa avståndet mellan olika tidsserier används också måttet euklidiskt 
avstånd. Måttet mäter avståndet mellan variabler uttryckt som summan av de kvadrerade 
skillnaderna mellan variablerna (SPSS 1992:132f.). Det standardiserade avståndsmåttet används 
för jämförelser över tid och mellan kommuner. Låga värden tyder på att variablerna befinner 
sig nära varandra. Positiv korrelation mellan variabler och låga värden följs också åt. 
Avståndsmått har den fördelen att de kan användas för att mäta problemnärhet eller följsamhet 
mellan variabler oberoende av om de är signifikant korrelerade till varandra eller inte.4 

Problemnärheten undersöks också, som redogjorts för tidigare, genom kommunala 
problemlösningsinstitutioners närhet till civilsamhällets institutioner. Kommunalpolig som bygger 
vidare på ävilsamhällets egna problemlösningar och kommunal polig som avviker från vad staten vill att 
kommunerna skall göra tolkas i polig analysen ligga nära lokala prob lem. När staten tar över 
definitionen av policyproblem finns en risk att avståndet till lokala problem minskar. Det 
utesluter inte att statlig policy kan ligga nära lokala problem och problemuppfattningar, men 
det är en empirisk fråga. Om det föreligger stora skillnader i problemsyn mellan centrum och 
periferi, tyder det på att staten inte utvecklar problemnära policy. 
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Också kommunalt utvecklad policy kan ligga mer eller mindre nära problemuppfattningar 
i lokalsamhället. Policy som ligger nära lokala problemuppfattningar antas nå ut till relevanta målgrupper. 
Det kan dock finnas olika uppfattningar om vilken policy som når ut. Därför undersöks i en 
delanalys samma kommunala policy ur två synvinklar, dels ur kommunala näringslivs
företrädares synvinkel, dels ur lokala företags synvinkel. Metoden att bedöma näringslivs-
policyns närhet till lokala näringslivsproblem, bygger på en analys av näringslivskontakter som 
når ut till lokala företag och är en form av textanalys. Utifrån en egen intervjuundersökning 
(Hanberger 1992) jämförs kommunledningars beskrivning av den egna policyn med företagens 
upplevelser av vilken kommunal policy som når fram. 

För att kunna besvara avhandlingens övergripande frågeställning är ett renodlat 
aktörsperspektiv, alternativt ett struktur- eller institutionsperspektiv inte tillfredsställande var 
för sig. De behöver användas tillsammans och uppfattas också i policyanalysen spegla olika 
dimensioner av fenomenen. Kännetecknande för den post-positivistiska policyanalysen är att 
den närmar sig fenomenen från olika utgångspunkter och väger samman olika bilder av 
fenomenen i ett försök^att ge rättvisa åt de mångdimensionella fenomenen. 

Metoder att bedöma problemeffektivitet 
Problemeffektivitet kommer att analyseras i förhållande till lösbara och olösbara samhälls

problem (jfr figur 4:1). När policyn bidrar till att minska eller undanröja lösbara problem bedöms den vara 
effektiv. Problemeffektiv policy i förhållande till olösbara problem är polig som bidrar till att behålla 
problemen på en låg nivå . 

Effekter av policy kan förväntas uppträda under samma år eller med ett eller flera års 
fördröjning. Fördröjda policyeffekter undersöks med hjälp av fördröjda ("laggade") 
policytidsserier. Bidrar policy år 1900 till att minska problemen år 1901, bidrar policy år 1901 
till att problemen minskar 1902 osv.? I figur 6:3 illustreras hur direkta och fördröjda 
policyeffekter undersöks. 

Figur 6:3 Direkt (*) och fördröjd (**) effekt av policy bedömd iförhållande tillproblem 

Tidsserie för: Ar 

policy 1900* 1901 1902 1903 1904 
fördröjd policy 1900** 1901 1902 1903 
problem 1900* 1901** 1902 1903 1904 

I avhandlingen används minsta kvadratmetoden tillsammans med ARIMA-interventionsanalys 
för att utvärdera problemeffektivitet i kommunal policy. Negativa regressionskoeffiâenter tolkas 
indikera problemeffektiv policy. 

Minsta kvadratmetoden reducerar och uttrycker relationen mellan två eller flera variabler i form 
av en eller flera regressionslinjer. Det finns många tänkbara linjer som kan dras mellan två eller 
flera variabler. Minsta kvadratmetoden väljer en linje som minimerar summan av de kvadrerade 
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avvikelserna runt den skattade linjen (Andersson m.fl. 1994:30). Denna metod brukar användas 
för att förklara samband mellan oberoende och beroende variabeler. För att det ska vara rimligt 
att söka en eller flera linjer som uttrycker relationen mellan variablerna och därefter uppskatta 
värden på dessa, måste antas att det finns ett linjärt samband mellan variablerna. Om detta är 
ett rimligt antagande blir den regressionslinje och de koefficienter som räknas fram relevanta. 
Finns många avvikelser ("outliers") från en tänkt rät linje, finns det skäl att inte använda 
metoden. 

I regressionsanalysernas residualer samlas olika typer av fel vid skattning av linjen (ibid:50, 
SPSS:1993). Där återfinns summan av enskilda observationers avvikelser från regressionslinjen. 
Ett vanligt förekommande problem i tidsserieanalys är att residualerna är korrelerade till 
varandra. För att kunna dra slutsatser om regressionskoefficienter måste tidsseriernas residualer 
vara oberoende, helst okorrelerade till varandra. Risken finns annars att falska samband 
identifieras. Ett Durbin-Watson test (D.W) används för att undersöka eventuell autokorrelation 
i residualen (Andersson m.fl. 1994:168). Varnar testet för autokorrelation, genomförs en 
efterföljande autoregressionsanalys (SPSS:1993) för att pröva om regressionsanalysens signifikanta 
värden står sig. Visar autoregressionsanalysen också signifikanta värden, kan en av de vanligaste 
orsakerna till falska samband i tidsserieanalys uteslutas, autokorrelation mellan tidsserier. I tabell 
6:4 redovisas vilka parametrar som kommer att redovisas i regressionsanalyserna. 

Tabell 6:4 Statistiska parametrar i regressionsanalyser 

Minsta kvadratmetoden: 
B o standardiserad regressionskoefficent 
Beta standardiserad regressionskoefficient (-1 till +1) 
T-värde signifikansvärde 
R2 total förklarad varians 
D.W-test för kontroll av autokorrelation i residualen 
N Antal 
Autoregressionsanalys: 
AR-värde Autoregressiva parametrar 
B, Beta, T (som ovan) 

I huvudtexten koncentreras framställningen på de standardiserade regressionskoeffienterna 
(Beta-värdena). Övriga parametrar kommer i mindre utsträckning att kommenteras, men 
behövs för att uppvisa reliabilitet i procedur och beräkningar. 

ARIMA-interventionsanalys är en annan metod som används för att analysera problem
effektiviteten i kommunal policy. Interventionsanalysen bygger på antagandet att 
"interventionen" (policy) kan representeras av en dummyvariabel. Det förutsätter att det finns 
en tydlig period före och en tydlig period efter interventionen. Statistiskt översätts 
interventionen med en "etta" som ligger kvar från interventionen och hela tiden därefter. 
Perioden innan representeras följaktligen med en "nolla".5 
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Grunden för interventionsanalysen är de ARIMA-modeller som identifieras för olika 
problemtidsserier. Den matematiska bearbetningen liknar minsta kvadratmetoden, men sker 
mot ARIMA-modellen och inte mot en skattad regressionslinje. Syftet med att använda 
interventionsanalysen är att utnyttja en teknik som ger stor rättvisa åt den ursprungliga 
tidsserien och att jämföra den med vad som kommer fram med minsta kvadratmetoden. 
Poängen med att använda två olika metoder som bearbetar samma data, men med olika teknik, 
är att kritiskt kunna diskutera metodvalets betydelse för analysresultatet. 

Till skillnad mot regressionsanalys används i interventionsanalyser ett s.k. Box-Ljung test 
och visuell analys av residualens ACF och PACF (se ARIMA-appendix) för att utesluta 
autokorrelation i residualen. Valet av residualanaly s teknik motiveras med att den vanligtvis 
används vid ARIMA-(Interventions) analys och förespråkas av McCleary & Hay (1980) och det 
är deras metodanvisningar som policyanalysen utgår från. 

Kan detfinnas ett metodproblem? 
Korrelationsanalys av problemnärhet och regressionsanalys av problemeffektivitet är relaterade till 
varandra. Positiv korrelation (problemnärhet) och positiva samband (problemineffektivitet) 
visar sig uppträda samtidigt. Det tycks finnas en paradox när statistisk analys används för att 
analysera dessa båda fenomen. I teori och praktik kan problemnära och problemeffektiv policy 
förekomma samtidigt, men inte när fenomenen analyseras med dessa två metoder. En lösning 
på den "statistiska paradoxen" är att låta problemeffektivitet inte enbart definieras som negativa 
samband. Framförallt när effektiviteten i förhållande till olösbara problem analyseras och när 
problemen ligger på en låg nivå kan man inte förvänta sig att problemeffektiv policy skall ge 
signifikant negativa regressionskoefficienter. 

När policy utvecklas problemnära (positiv korrelation) kommer analys av problem
effektiviteten att leda till positiva samband. Det tyder på att policyn bidrar till att problemen 
ökar. För att en sådan tolkning skall vara rimlig måste omfattningen av policyn också beaktas. 
Om policy av begränsad omfattning visar sig bidra till att problemen växer är detta en orimlig 
slutsats. Däremot kan slutsatsen vara rimlig när policyn är av stor omfattning. Statistiska 
bearbetningar måste tolkas i forhållande till kontext, rimlighet och tillsammans med flera andra bedömningar 
av problemnärhet och effektivitet. 

Problemeffektiviteten analyserad genom konkreta problemlösningar 
Problemeffektiviteten bedöms också i den historiska policyanalysen genom konkreta 
problemlösningar. Om en kommun t.ex. inrättar kommunala arbeten i samband med 
arbetslöshet tolkas detta som en problemeffektiv lösning. Det finns dock ingen möjlighet att 
systematiskt följa problemeffektiviteten på detta sätt. Avhandlingen använder försöksmässigt 
lokalhistoriska källor för att söka konkreta problemeffektiva problemlösningar. Att enbart 
använda statistisk analys för att bedöma problemnärhet och problemeffektivitet är otillräckligt. 
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Metoder i legitimitetsanalysen på övergripande nivå 

Någon längre genomgång av de metoder som används på övergripande nivå behövs inte. För 
fullständighetens skull redogörs kort för hur avhandlingen analyserar legitimitet på över
gripande nivå och hur den konkreta problemanalysen binds ihop med legitimitetsanalysen på 
övergripande nivå. 

De idealtypsmodeller som utvecklats för relationer mellan stat-kommun och civilsamhälle 
kommer att användas för att bestämma förändringar i makt och ansvar mellan stat och 
kommuner, såväl formellt som faktiskt. Vidare är det i förhållande till den etablerade 
styrelseordningen (figur 4:2) som den konkreta problemlösningens legitimeringsväg och direkta 
och indirekta legitimitetsuttryck undersöks empiriskt (figur 2:1, 5:3). 

Metoden att besvara avhandlingens övergripande frågeställning, om problemnära och 
problemeffektiv policy bidrar till politisk legitimitet, bygger på att jämföra och tolka resultaten 
från olika analyser av problemnärhet och problemeffektivitet med direkta och indirekta 
legitimitetsuttryck. Om policy utvecklas i takt med problemen, och i än högre grad om policy 
bidrar till problemlösningen, tolkas detta som ett empiriskt stöd för den konkreta problem
lösningens legitimeringsväg. Bedömningen sker mot bakgrund av makt- och ansvars
fördelningen mellan stat och kommun. På detta sätt binds den konkreta problemanalysen och 
legitimitetsanalysen på övergripande nivå samman. 

Noter kapitel 6 

1. Den första delen i indexet (1830-1913) hämtas från Myrdals (1933) "budget-B" i Wages, cos t of livi ng and 
national income in Sweden 1860-1930. Andra delen (1913-1949) bygger på socialstyrelsens levnadskostnadsindex, 
som finns publicerad i SOS Konsumentpriser och indexberäkningar åren 1931-1959, tab 6.3, s. 115. Den tredje delen 
(1949-1990/95) utgörs av SCB:s officiella konsumentprisindex, SOS Konsumentpriser och indexberäkningar 1993. 
Valet av index är resultatet av diskussioner som jag fört med företrädare för ekonomisk-historiska institutionen 
vid Umeå universitet. Jag är naturligtvis själv ansvarig för detta val. Huvudsyftet med indexet är att kompensera 
för förändringar i levnadskostnader och inflation så att jämförelser över tid blir rimliga. 

2. Den metoddiskussion, om jämförelser av kommunal policy baserad på finansdata, s om Magnusson & Lane 
(1986) aktualiserar, berör kostnadsredovisningens reliabilitet och validitet. I 25 undersökta kommuner visar 
sig reliabiliteten vara hög mellan kommunala bokslut och finansstatistiken. Validiteten utgör däremot ett större 
problem. Det beror framförallt på att olika redovisningsprinciper används för administrations- och kapital-
tjänstskostnader. Jämförelser mellan kommuner riskerar därför att bli missvisande. Utöver skilda 
redovisningsprinciper för administrations- och kapitaltjänstkostnader kan också olika principer för 
verksamheternas redovisning finnas. När en och samma kommun jämförs över tid är d et oftast samma 
redovisningsprinciper som används och därför är validiteten större i tidsserieanalys som baseras på en enskild 
kommun. För att uppnå god jämförbarhet mellan kommuner skulle man behöva känna till enskilda kommuners 
redovisningsprinciper under hela 120-årsperioden. År 1874, första året kommunernas finanser publiceras, 
påtalas brister i bokföringskompetens i många kommuner. Reliabilitets- och validitetsproblem finns i den 
finansstatistik som avhandlingen till en del baserar analysen på. Men detta är ett problem som finns i varje 
kostnadsbaserad analys. I ett historiskt perspektiv aktualiseras ytterligare ett problem: Hur jämför man policy 
när redovisningsprinciper förändras? Kostnadsmått används i avhandlingen som indikatorer och kan inte 
ensamma användas för att spegla det (mångdimensionella) fenomenet policy. 
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3. När Nederländerna övergav sin röstplikt i början av 1970-talet, minskade valdeltagandet med 16% (Powell 
1980). 

4. Innan jag bestämde mig för att använda just detta mått prövades bland annat måttet chebychev (SPSS: 1992, 
s. 132f.). Olika avståndsmått skiljer sig i hur avståndet mellan variablerna mäts. Euklidiskt avstånd är avsett 
för avståndsmätningar på intervallskalenivå och mäter summan av skillnaderna mellan variablerna, medan 
chebychev mäter de maximala absoluta skillnaderna. Positiv korrelation och korta euklidiska avstånd följs åt. 
Däremot tycks styrkan i korrelationen inte vara den enda faktor som påverkar avståndsmåttet. Efter en del 
provkörningar visar sig N-talet också påverka avståndet; med höga N-tal följer höga euklidiska avstånd. Därför 
lämpar sig avståndsmått inte för jämförelser när det finns stora skillnader i N. 

5. För tillämpningar av interventionsanalys se t.ex. Clark och Whiteleys (1990) analys av ekonomiskt tillväxt, 
regeringsstöd och partistrategier under 1980-talet i Storbritannien. 
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Lokala samhällsproblem 1874-1990 

I detta kapitel prövas den historiska policyanalysen i en empirisk analys av lokala 
samhällsproblem. För att kunna analysera problemnärhet och problemeffektivitet i kommunal 
policy måste den grund mot vilken policyn skall bedömas först undersökas. I den historiska 
policyanalysen är det lokala samhällsproblem som står i fokus och två olika problemområden, 
lokala försörjnings- och hälsoproblem, kommer att undersökas närmare. Många lokala 
samhällsproblem utelämnas därmed, inte på grund av att de är mindre intressanta, utan för 
att det blir ohanterligt att systematiskt följa alltför många problemområden inom ramen för 
en historisk policyanalys. Avgränsningen påverkar givetvis avhandlingens slutsatser. Kapitlet 
syftar till att synliggöra och skapa överblick över lokala samhällsproblem de senaste 120 åren. 

Vill man försöka ge rättvisa åt lokala samhällsförhållanden och problemuppfattningar är 
det rimligt att börja lokalt. Levnadsvillkor har alltid en lokal förankring. I policyanalysen 
används problemindikatorer som är så oberoende som möjligt av stat och kommun. Detta 
för att kunna bedöma i vilken utsträckning offentlig policy påverkar lokala problem.1 Ibland 
är kommunen för stor analysenhet, varför levnadsförhållanden och problemuppfattningar 
också bör undersökas i kommundelar eller bostadsområden.2 Den kritik som kan riktas mot 
kommunforskningens förbiseende av enskilda kommuners förutsättningar och förhållanden, 
kan också anföras mot svenska levnadsnivåundersökningar.3 Eftersom lokal kontext inte 
beaktats tillräckligt i forskningen är det en metodologisk utmaning att försöka ge rättvisa åt 
enskilda kommuners förutsättningar och problem. 

Analysen utvecklas efter linjer som introducerats i tidigare kapitel. Metodologiskt är syftet 
att pröva teknikerna och problematisera förutsättningarna att identifiera och följa lokala 
samhällsproblem i förändring. Sociala indikatorers användbarhet granskas kritiskt. Vid sidan 
av socialstatistik undersöks om det finns andra spår efter lokala (miss) förhållanden som kan 
integreras i en problemorienterad historisk policyanalys. Den metod som används för att få 
perspektiv på lokala samhällsproblem är att beskriva faktiska förhållanden (genom sociala 
indikatorer), synliggöra problemens värdeanknytning och identifiera förekommande 
problemuppfattningar (kommunledningars, lokalbefolkningars och statens). 

Lokala hälsoproblem 

I policyanalysen uppmärksammas kollektiva hälsoproblem i kommunerna. Därmed utesluts 
ett stort antal individuella eller privata hälsoproblem.4 I en historisk policyanalys bör 
indikatorernas representativitet fortlöpande granskas. Det kan finnas indikatorer som är 
användbara under en period och mindre representativa under en annan. Vidare bör mått som 
enbart finns redovisade för vissa perioder, t.ex trångboddhet och ohälsotal, granskas kritiskt. 
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Att indikatorerna syftar på hälsoproblem, är ingen garanti för att de också mäter problemen 
på ett rättvisande sätt. 

Spädbarnsdödlighet brukar användas för att indikera yttre levnadsförhållanden. Måttet är 
ofullständigt och trubbigt för att representera hälsoproblem generellt, men få förnekar att en 
del hälsoproblem kan fångas med detta mått. Dödlighetsindikatorer har emellertid inte en klar 
koppling till ohälsa. För att kunna användas som mått på ohälsa måste antas att död föregås 
av upplevd ohälsa. Detta är inte alltid ett rimligt antagande.5 Att staten låtit samla in och 
redovisa denna indikator under 120-årsperioden tyder på att åtminstone staten betraktat hög 
spädbarnsdödlighet som ett samhällsproblem. 

I policyanalysen antas spädbarns- och infektionsdödlighet fånga lokala hälsoproblem som 
har med ohälsosamma boendeförhållanden, vatten och avfallsproblem att göra. Måttens 
validitet för denna typ av hälsoproblem underbyggs med hänvisning till spädbarns
dödlighetens sociala variationer. Barn födda utom äktenskap och i socialt utsatta miljöer visar 
genomgående högre dödlighetstal (Brändström 1984, Edvinsson 1992:18f£, 205).61 allmänhet 
lever dessa grupper under sämre yttre hälsoförhållanden och det är dessa förhållanden som 
policyanalysen vill försöka spegla på olika sätt. Om frågan vilka mått som bäst speglar lokala 
hälsoproblem tillsvidare lämnas, kan det vara intressant att försöka få en bild av långsiktiga 
förändringar i lokala hälsoproblem utifrån den hälsostatistik som går att gräva fram. 

Långsiktiga förändringsmönster i lokala hälsoproblem 1870-1920 
Spädbarnsdödlighetsmåttet används här för att grovt spegla lokala hälsoproblem. 
"Kommunal" spädbarnsdödlighet kan rekonstrueras för hela 120-årsperioden och möjliggör 
därmed jämförelser mellan kommuner och över tid. Har lokala hälsoproblem förändrats efter 
något bestämt mönster i olika kommuner? Svaret kan hjälpa till att bedöma om hälsoproblem 
är att betrakta som lösbara eller olösbara problem. ARIMA-metoden används för att identifiera 
underliggande förändringsmönster i den process som spädbarnsdödligheten antas spegla. 

Långsiktiga förändringar i spädbarnsdödlighet 
En rekonstruktion av (kommunal) spädbarnsdödlighet innebär att två processer 
begreppsliggörs som en integrerad process. Sammanslagningen innebär en bearbetning av de 
ursprungliga tidsserierna som kan ge mindre rättvisa åt "sakerna själva". Finns det i detta fall 
risk att ett mått konstrueras, som saknar bindning till de undersökta fenomenen? Läsaren kan 
först själv avgöra vad som eventuellt går förlorat eller skapas i analysen. 

I diagram 7:1 (bilaga 3) återge s tidsserien för födelseprocessen i Kalmar kommun under 
perioden 1870-1920. Den modell som identifieras är en trendfri modell (1,0,0). Den 
underliggande drivkraften i processen har stor effekt på närmast efterföljande år, men därefter 
avtar effekten (exponentiellt).7 Modellen speglar en process som inte rör sig i någon bestämd 
riktning, istället pendlar födelsetalet runt ett långsiktigt medelvärde.8 Jämförs födelseprocessen 
i Kalmar med motsvarande i Västerås och Skellefteå stad, identifieras närmast identiska 
modeller. En motsvarande ARIMA-analys av "dödstidsserierna" visar att processen i Kalmar 
stad fångas med en trendmodell (1,1,0), se diagram 7:2 (bilaga 3). Modellen kan tolkas som 
att dödligheten bland spädbarn trendmässigt minskar under den undersökta 50-årsperioden.9 
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För att rekonstruera måttet spädbarnsdödlighet måste de två tidsserierna integreras. 
Diagram 7:3 illustrerar den ursprungliga tidsserien för spädbarnsdödligheten och den 
identifierade ARIMA-modellen. 

Diagram 7:3 Spädbarnsdödlighet i Kalmar stad 1874-1920 

modell 
Döda/ 
1000 födda 

1874 1880 1886 1892 1898 1904 1910 1916 

År 

ARIMA-modellen visar sig släpa efter den ursprungliga tidsserien, den lyckas inte ge full 
rättvisa åt kraftiga årliga variationer. ARIMA-modellen framstår efter en grafisk bedömning 
ändå ligga relativt nära den obearbetade tidsserien. Därmed har en modell identifierats som 
tillfredsställande speglar spädbarnsdödlighetens förändring under perioden 1870-1920. De 
ARIMA-modeller som identifieras för spädbarnsdödligheten i de tre städerna och riket 
redovisas i tabell 7:1. 

Tabell 7:1 ARIMA-modeller för spädbarnsdödligheten i tre städer 1870-1920 

Stad ARIMA-modell Främsta kännetecken 

Kalmar 0,1,0) sjunker trendmässigt 
Västerås (1,0,0) pendlar upp och ner 
Skellefteå (0,0,6) pendlar upp och ner 
rikets städer (1,1,0) sjunker trendmässigt 

Kommentar: Modellen för rikets städer baseras på en tidsserie för åren 1901-1920. De statistiska parametrarna 
redovisas i tabell 7:1*, bilaga 1. 
Källor: SOS Medicinalstyrelsen berättelser helso-sjukvården 1871-1910, SOS Allmänna Hälso-sjukvården 1911-
1920, SOS Statistisk Årsbok 1911-1924. Se Underlag för tidsserier. 

Varken i Västerås eller Skellefteå identifieras någon trend. Spädbarnsdödligheten sjunker 
inte tillräckligt mycket för att ARIMA-filtret (jfr figur 6:1) ska registrera det som en trend. 
Men både i Skellefteå och Västerås identifieras en negativ konstant i modellerna. 
Kännetecknande för lokala hälsoproblem runt sekelskiftet är att de minskar över perioden, 
men bara trendmässigt i en av tre städer. I två städer identifieras en AR-komponent, som 
visar att det också finns en stark påverkan från närmast föregående år som drivkraft i 
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processen. Den modell som bäst representerar spädbarnsdödligheten i Skellefteå är en mycket 
ovanlig modell. Modellen som bäst återger spädbarnsdödligheten (1901-1920) i rikets städer 
är en modell som liknar den i Kalmar. I en av tre städer identifieras samma process lokalt som 
nationellt. För att ge rättvisa åt och få perspektiv på problemen bör de beskrivas på flera sätt. 

Hälsoproblemens omfattning och förändring 
Ett annat sätt att få perspektiv på hälsoproblemen är att undersöka problemens omfattning 
under olika 1 O-årsperioder. Medelvärden fór 10-årsperioder beskriver omfattningen av problemen 
och möjliggör jämförelser under och mellan olika tidsperioder. Detta relationstal reducerar 
en stor datamängd utan att viktig information går förlorad.10 I tabellen redovisas 
spädbarnsdödlighetens förändring i tre av landets städer, rikets städer och landsbygd under 
50-årsperioden 1871-1920, dvs. samma period som analyserades med ARIMA-metoden. 

Tabell 7:2 Spädbarnsdödligheten (döda! 1000 födda under första levnadsåret) i Kalmar, Västerås och 
Skellefteå stad, samt rikets städer och landsbygd uttryckt som medelvärden för 10-årsperioder. 

Tidsperiod Kalmar Västerås Skellefteå Differens Städer Landsbygd 

1871-1880 154 211 102 109 193 119 
1881-1890 142 131 177 46 149 102 
1891-1900 80 100 102 22 130 95 
1901-1910 90 80 88 10 101 80 
1911-1920 76 66 84 18 76 67 

Kommentar: Siffror i fetstil anger högsta medelvärdet för perioden. Under rubriken differens redovisas 
skillnaden mellan högsta och lägsta spädbarnsdödlighet i de tre städerna. 
Källor: Se Underlag för tidsserier, SOS Medicinalstyrelsen berättelser helso-sjukvården 1871-1910, SOS 
Allmänna Hälso-sjukvården 1911-1920, SOS Statistisk Årsbok 1911-1924. 

Att spädbarnsdödligheten sjunker framgår tydligt av tabellen och det är svårt att förstå 
varför ingen trendkomponent identifierats i Västerås i den tidigare ARIMA-analysen. Att 
ingen trend framträder i Skellefteå beror främst på att spädbarnsdödligheten är lägre under 
1870-talet jämfört med 1880-talet. Under den undersökta perioden 1871-1920 mer än 
halveras spädbarnsdödligheten, såväl i de undersökta städerna, som i landets städer och 
landsbygd. Skillnaderna mellan städerna är mycket stora under olika decennier, men av 
tabellen framgår att de minskar. På 1870-talet dör över 100 flera spädbarn per 1.000 födda 
i Västerås jämfört med Skellefteå. Knappt 50 år senare är motsvarande skillnader bara 10-20. 

Döda i infektionssjukdomar är ett ohälsomått som också kan användas för att spegla lokala 
hälsoproblem runt förra sekelskiftet. Det visar sig okorrelerat till spädbarnsdödlighet. Att två 
ohälsoindikatorer är okorrelerade tyder på att lokala hälsoproblem är ett sammansatt 
fenomen. Tillsammans kan de ge större rättvisa åt problemen. I tabell 7:3 redovisas 
infektions- och spädbarnsdödligheten sida vid sida i de tre städerna. 
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Tabell 7:3 Genomsnittlig infektions- och spädbarnsdödlighet under tre perioder 1875n-1900 i Kalmar; 
1Västerås och Skellefteå stad. 

Tidsperiod Stad Infektionsdödlighet Spädbarnsdödlighet 

1875-1880 Kalmar 1,9 154 
Västerås 5,8 211 
Skellefteå 1,9 102 

1881-1890 Kalmar 1,9 142 
Västerås 2,6 131 
Skellefteå 0,8 177 

1891-1900 Kalmar 1,6 80 
Västerås 2,1 100 
Skellefteå 1,4 102 

hela perioden Kalmar 1,8 125 
(1875-1900) Västerås 3,2 147 (1875-1900) 

Skellefteå 1,3 127 

Kommentar: Relationstalen är genomsnittliga värden för respektive tidsperiod och baseras på årliga värden. 
Källa: Bearbetning av SOS Medicinalstyrelsens berättelser helso-sjukvården 1871-1910. 

Under hela perioden 1875-1900 pekar båda ohälsoindikatorerna grovt sett åt samma håll. 
Däremot stämmer inte 1880-talet in i detta mönster. Västerås som under detta decennium 
visar sig ha lägst spädbarnsdödlighet har samtidigt högst dödlighet i infektionssjukdomar. 
Genomgående för alla tre perioderna är annars att Västerås har högst infektions- och 
spädbarnsdödlighet. Utan att försöka tolka orsakerna till de skillnader som framträder visar 
jämförelsen att hälsoproblemen är sammansatta och att fler ohälsoindikatorer behövs för att 
ge en rättvisande bild av lokala hälsoförhållanden. 

I förhållande till de analytiskt definierade hälsoproblemen finns lokala hälsoproblem i alla 
tre städerna under denna period. 30 respektive 15 döda per 1.000 födda överskrids med bred 
marginal i alla städer och på landsbygden under perioden 1871-1920. Socialstatistiken har, 
som tidigare diskuterats, störst giltighet i beskrivningar av faktiska samhällsförhållanden. Om 
dessa dödlighetstal också uppfattats som problematiska i de olika städerna måste undersökas 
på andra sätt. Den historiska policyanalysen kompletteras därför med en undersökning av 
uttryckta eller mobiliserade lokala problemuppfattningar. 

Loka/t "mobiliserade" hälsoproblem 
Det finns en unik källa i Medicinalstyrelsens årliga rapporter om man vill följa lokala 
hälsoproblem i förändring under senare delen av 1800-talet. Dessa rapporter är ett bra 
komplement till hälsostatistiken och kan användas för att studera både faktiska förhållanden 
och hälsoproblemuppfattningar i städerna mella n 1870-1913. Någon möjlighet att efter 1913 
systematiskt följa lokala hälsoproblem genom centralt sammanställda rapporter finns inte. 

För att få perspektiv på dagens hälsoproblem kan man jämföra dem med problemen för 
100 år sedan. I tabell 7:4 redovisas lokala hälsoproblem som rapporterats i tre städer under 
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senare delen av 1800-talet. 

Tabell 7:4 Antal år som lokala hälsoproblem rapporterats i Kalmar, Västerås och Skellefteå 1877-1899. 

Hälsoproblem Kalmar Västerås Skellefteå 

smittsamma sjukdomar 6 (-77) 8 (-77) 2 (-77) 
renhållningsproblem12 6 (-82) 4 (-78) 5 (-78) 
vatten, avloppsproblem 8 (-77) 12 (-78) 5 (-77) 
osunda bostäder 11 (-88) 11 (-77) 2 (-91) 
osunda fabrikslokaler 1 (-92) 5 (-82) 2 (-90) 
livsmedelshygien 4 (-90) 8 (-83) 1 (-90) 
svinhållning 2 (-79) 2 (-84) 0 
begravningsplatser 0 1 (-98) 4 (-90) 
Summa: 38 51 21 

Kommentar: Inom parentes anges första året som problemen rapporterats. Med fetstil markeras den stad som 
redovisat flest problem inom ett speciellt område. 
Källor: SOS Medicinalstyrelsens berättelser helso-sjukvården 1877-1899. 

Mer än dubbelt så många hälsoproblem rapporteras i Västerås jämfört med Skellefteå i 
slutet av 1800-talet. Västerås rapporterar också tidigare än andra om renhållningsproblem, 
osunda bostäder och fabrikslokaler samt brister i livsmedelshygien. Att uppfattningarna om 
hälsoproblemen skiljer sig framgår bl.a. i synen på avfallsproblem. År 1878 villkorar 
exempelvis hälsovårdsnämnden i Västerås hanteringen av olika typer av avfallskärl med att 
de måste desinficeras en gång i månaden. I Skellefteå är bortforsling av avfall frivilligt och 
förbrukat vatten slås ut i diken eller direkt på gårdar. Sättet att rapportera, men också 
inställningen till att vilja ändra beteenden, skiljer sig mellan de två städerna. I Västerås 
uppfattas vissa beteendemönster som hälsoproblem, vilka inte påtalas i Skellefteå. Vidare 
rapporteras i Västerås om oacceptabla bostadsförhållanden tio år före Kalmar. 

Man kan inte utifrån dessa rapporter dra slutsatser om lokala hälsoförhållanden varit bättre 
eller sämre i någon av kommunerna, däremot kan konstateras att städerna uppmärksammar 
lokala hälsoproblem vid olika tidpunkter och att uppfattningar om lokala hälsoproblem skiljer 
sig mellan städerna. Att svinhållning och begravningsplatser upplevts som lokala hälso
problem i några av städerna kunde inte förutsägas. Men hälsoproblem av detta slag är inte 
relevant att söka efter i slutet av 1900-talet. Det visar att det behövs ett öppet hälsoproblem
begrepp som ges konkret innehåll i analysen (jfr Kjaer 1996:27, Primm & Clark 1996). 

Jämförs "problemrapporterna" med dödlighetsstatistiken visar det sig att ohälsoindikatorer 
och hälsovårdsnämndernas rapporter pekar åt samma håll i Västerås. Staden redovisar flest 
lokala hälsoproblem (51 stycken), högst spädbarnsdödlighet och högst infektionsdödlighet. 
I Kalmar och Skellefteå följs inte indikatorer och problembeskrivningar åt lika väl och när 
indikatorer och uttryckta lokala hälsoproblem jämförs decennium för decennium framträder 
ett mer sammansatt mönster. 

I vilken utsträckning problemuppfattningarna också skiljer sig inom städerna måste 
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undersökas på annat sätt. Ingrid Åberg visar i sin studie av politisk mobilisering i Gävle under 
1880-talet att det i staden fanns olika problemuppfattningar, dels i synen på problemen med 
ohälsosamma arbetarbostäder, dels beträffande vad staden skulle göra åt problemen (Åberg 
1975:98£) 

Efter 1913 rapporteras endast om något speciellt inträffar. I en rapport från 1930 
rapporterar förste provinsialläkaren i Västerbottens län problem med förorenat avloppsvatten 
som släpps ut i ett vattendrag utanför Bolidens gruvsamhälle. Likaså uppmärksammas 
Skellefteå stads utsläpp av förorenat vatten i älven. Den tyfusepidemi som drabbar boende 
längs vattendragen sätts i samband med vattensmitta från dessa utsläpp (SOS Medicinal
styrelsens rapport 1930). 

Perioden 1913-1950 kan grovt karakteriseras som att vatten och avloppsfrågor återigen 
upplevs som problematiska i städerna. Problem i anslutning till vattentäckter och avlopp 
rapporteras också i många landskommuner. Det är framförallt genom tjänsteläkarrapporter 
i städerna som vatten- och avloppsproblem påtalas under denna period. Medicinalstyrelsens 
rapporter bygger på kommunala hälsovårdsnämnders och förste provinsialläkares 
övervakning av hälsoläget i städerna. Hur representativa dessa två aktörers problem
uppfattningar är för lokalbefolkningarnas problemsyn kan inte i efterhand avgöras. Ofta har 
en hälsovårdsnämnd varit pådrivande och kommunledningen bromsande när hälso- och 
miljöproblem aktualiserats. Hälsovårdsnämnder har upprepade gånger drivit frågor om lokala 
hälsoproblem medan kommunledningar återremitterat eller röstat mot hälso- och 
miljöinsatser, framförallt av kostnadsskäl. Det visar att det funnits konkurrerande 
uppfattningar om hälsoproblemen och behovet av att lösa dem (jfr Primm & Clark 1996). 

Långsiktiga förändringsmönster i lokala hälsoproblem 1952-1990 
Under perioden 1952-1992 går det, som tidigare nämnts, att rekonstruera tidsserier för 
spädbarnsdödligheten i alla undersökningskommuner. Det är känt att spädbarnsdödligheten 
sjunkit på nationell nivå. Men är det samma utveckling som framträder i olika kommuner? 
De församlingar som ingår i nuvarande sex storkommuner Emmaboda, Kalmar, Västerås, 
Surahammar, Lycksele och Skellefteå har aggregerats till respektive storkommun under 
perioden 1952-1992.13 Detta motiveras med att ARIMA-metoden kräver långa tidsserier och 
att gårdagens självständiga kommuner ingår i dagens storkommuner. Det finns ytterligare ett 
skäl. Om spädbarnsdödligheten analyseras i landskommuner eller på församlingsnivå i slutet 
av 1900-talet, kan det leda till felaktiga slutsatser, eftersom det krävs höga födelsetal för att 
kunna identifiera spädbarnsdödlighetstal som är tillförlitliga. Spädbarnsdödligheten har sjunkit 
så mycket och födelsetalen är för låga i många före detta självständiga kommuner. I hela 
Kalmar kommun dog som exempel endast två barn före ett års ålder år 1990. 

Långsiktiga förändringsmönster i spädbarnsdödlighet 
ARIMA-analysen visar att spädbarnsdödligheten, i landet som helhet, bäst representeras av 
en trendmodell (0,1,1) under perioden 1952-1992.1 fem av sex storkommuner identifieras 
också trendmodeller. Utan att närmare gå in på modellerna, visar jämförelsen att det finns 
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lokala skillnader.14 Gemensamt för alla modeller, utom en, är att de speglar en trendmässig 
nedgång i spädbarnsdödligheten under de senaste 40 åren.15 

Tabell 7:5 AKLNLA-modeller för spädbarnsdödligheten i sex storkommuner 1952-1992. 

Kommun ARIMA-modell Främsta kännetecken 

Emmaboda (1,1,0) sjunker trendmässigt 
Kalmar (1,1,0) sjunker trendmässigt 
Västerås (1,1,0) sjunker trendmässigt 
Surahammar (0,0,1) stationär process 
Lycksele (1,1,0) sjunker trendmässigt 
Skellefteå (1,1,0) sjunker trendmässigt 
Sveriges kommuner (0,1,1) sjunker trendmässigt 

Källor: Se Underlag för tidsserier, SOS Statistisk Årsbok 1963,1990, SOS Befolkningsförändringar 1961-1970, 
SOS Befolkningsstatistik 1993 del IV. Statistiska parametrar redovisas i tabell 7:5*, bilaga 1. 

ARIMA-analyserna visar att spädbarnsdödligheten trendmässigt sjunker under båda 
perioderna (1870-1920, 1952-1992) i de flesta kommunerna. Den långsiktiga utvecklingen 
mot allt lägre dödlighet under första levnadsåret kan därför tolkas som att lokala 
hälsoproblem är lösbara samhällsproblem. Det kan finnas många förklaringar till d enna 
utveckling och i efterföljande kapitel undersöks närmare om kommunal policy kan ha bidragit 
till denna utveckling. 

Hälsoproblemens omfattning och förändring 
Omfattningen av spädbarnsdödligheten efter 1950 redovisas i tabell 7:6. Mellankommunala 
skillnader visar sig finnas kvar, men är betydligt mindre än 100 år tidigare. Ända fram till 
1980-talet är skillnaderna mellan kommunerna betydande (7 döda spädbarn per 1000 födda). 

Tabell 7:6 Spädbarnsdödligheten (döda/1.000födda) i undersökningskommunerna 1952-1990. 

Period Emmaboda Kalmar Västerås Surahammar Lycksele Skellefteå Riket 

1952-60 13 20 18 19 17 19(7) 18 
1961-70 12 15 11 18 16 13(7) 14 
1971-80 10 9 8 5 12 9(7) 9 
1981-90 6 7 6 4 7 8(4) 6 
Kommentar: Inom parentes anges skillnaden mellan högsta och lägsta spädbarnsdödlighet i de 6 kommunerna. 
Källor: Se Underlag för tidsserier. 

När lokala hälsoproblem följs genom spädbarnsdödlighetstal, konstateras en dramatisk 
utveckling eller förbättring. Under 1870-talet dog mellan 100 och 200 barn per 1.000 födda, 
under 1980-talet endast mellan 4 och 8! Samtidigt är skillnaderna mellan kommunerna mycket 
stora på 1870-talet. De minskar successivt, men är inte helt borta under 1980-talet.16 
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Indikerar spädbarnsdödlighet på 1990-taletfrämst ett policyproblem för experter? 
En fråga som kan ställas mot bakgrund av den trendmässiga utvecklingen av spädbarns
dödligheten är: kan spädbarnsdödlighet användas för att spegla lokala hälsoproblem på 1990-
talet? De två analytiska hälsoproblemnivåerna, visar att inte i någon av kommunerna är 
spädbarnsdödligheten i närheten av den högre nivån (30 döda per 1.000 födda) efter 1950. 
Jämfört med den lägre problemnivån (15 döda per 1.000 födda) har fem av sex kommuner 
lokala hälsoproblem under 1950-talet, men under 1970-talet och därefter upphör problemen, 
mätt på detta sätt. Illustrerar inte dessa siffror en dramatisk förbättring och positiv utveckling? 
Man kan fråga sig om inte en viss typ av lokala hälsoproblem efter 1970 fått en tillfreds
ställande lösning. Kan det vara så att offentlig sektor fortsätter att avsätta resurser till 
verksamhet som redan, ur medborgarnas synvinkel, fått en tillfredsställande lösning och att 
andra hälsoproblem därigenom får stå tillbaka? Indikerar spädbarnsdödlighet på 1990-talet 
lokala hälsoproblem eller kanske mer ett policyproblem för forskare och professionella? Att 
spädbarnsdödlighet kan användas för att spegla en utmaning för den medicinska forskningen 
och specialister är en sak, men finns det någon vilja bland medborgare att stat och kommuner 
(landsting) ska försöka sänka nivåerna ytterligare? Under senare år påverkas spädbarnsdödlig
heten mer av medicinska framsteg än av förbättringar i yttre lokala hälsoförhållandena och 
det är det senare som indikatorn skall spegla i policyanalysen. 

Indikatorn spädbarnsdödlighet har inte en klar koppling till (lokala) hä lsoproblem under 
hela 120-årsperioden. Här uppmärksammas att den kan ha förlorat representativitet under 
senare år och att den kan vara mer representativ för ett medicinskt policyproblem under 
1990-talet. Detta är inte ett argument för att sluta följa spädbarnsdödligheten. Poängen är att 
det också behövs andra indikatorer för att ge rättvisa åt lokala hälsoproblem. 

Sjuktal, ohälsotal och trångboddhet som mått på dagens och gårdagens 
lokala hälsoproblem 

Sjuktal är ett ohälsomått som baseras på en enda försäkringsform. Det indikerar i första hand 
sjukersättningsprinciper och är ett mått på erkänd och ersatt ohälsa. Sjuktal redovisas på 
kommunnivå under flera år under 1970- och 1980-talen. Under perioden 1978-1987 visar 
sig sjuktalen variera både mellan kommuner och över tid (tabell 7:7, bilaga 1). 

Det går också att följa sjuktalens förändring på lokal nivå längre tillbaka genom lokala och 
regionala sjukkassors statistik. Dessa kassor inrättades ofta på privata initiativ, men de fick 
efterhand alltmer bidrag från stat och kommun.17 De "sjuktal" som redovisas i statistiken kan 
inte direkt jämföras med senare års sjuktal.18 Sjuktal vid seklets början beskriver mer 
lokalsamhällens mobilisering kring lokala hälsoproblem jämfört med idag. 

Bara en av tre undersökningskommuner hade 1901 organiserat någon typ av sjukkasse
verksamhet. Det visar att kollektiva uppfattningar kring denna typ av hälsoproblem haft en 
lokal anknytning. År 1910 har ytterligare några kommuner inrättat någon form av 
sjukkasseverksamhet, men fortfarande saknar två av tre kommuner lokala sjukkassor. 

För att skapa någon form av jämförbarhet kan ersatta sjukdagar och senare sjuktal 
relateras till den förvärvsarbetande befolkningen. En sådan jämförelse visar att folk blivit allt 
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sjukare med tiden.19 En inte alltför djärv gissning är att befolkningen under 1980-talet inte är 
tre gånger sjukare (eller mer), snarare att fler omfattas av ett försäkringssystem som gör det 
möjligt att stanna hemma vid sjukdom, ohälsa och annat.20 

Sjuktal följer och speglar sjukförsäkringssystemets förändring mer än något annat. 
Dessutom speglar måttet förekomsten av lokal mobilisering kring lokala hälsoproblem. Men 
över tid speglar lokala sjukkassor och sjuktal allt mindre lokala hälsoproblem. Sjuktal har 
därför störst giltighet som ohälsoindikator i början av seklet, när sjukkassorna organiserades 
lokalt. När kommuner och därefter stat tar över sjukkasseverksamheten, försvåras möjlig
heten att bedöma den lokala ohälsans utbredning och lokala problemuppfattningar den vägen. 

Under senare år används ett s.k. ohälsotal i jäm förelser mellan kommuners hälsoproblem. 
Eftersom ohälsotal inte finns annat än för senare år, kan måttet inte användas för historiska 
jämförelser. Det förtjänar ändå att nämnas. Kan måttet i fortsättningen användas för att ge 
rättvisa åt lokala hälsoproblem? Ohälsotalet beräknas efter olika sjuk- och arbetsskade-
försäkringsgrunder.21 Det är i första hand ett försäkringsmått som indikerar försäkrings
utbetalningar. Någon direkt koppling till lokala hälsoförhållanden eller lokalt upplevd ohälsa 
finns inte.22 Ingen social indikator kan ge full rättvisa åt ett samhällsfenom, men också 
ohälsotal indikerar någon form av lokalt hälsoproblem. Framförallt indikerar måttet hälso
problem som välfärdsstaten uppmärksammat och institutionaliserat policy för. 

När ohälsotalen mellan olika kommuner jämförs framträder stora lokala skillnader i början 
av 1990-talet. År 1993 var ohälsotalet knappt 39 i hela landet och i de undersökta kommu
nerna redovisas ohälsotal på mellan 33 och 54 samma år (tabell 7:8, bilaga 1). Höga ohälsotal 
redovisas i Surahammar, Lycksele och Skellefteå (en bra bit över riksgenomsnittet), medan 
i Kalmar och Emmaboda redovisas låga ohälsotal. Västerbottningar är bland de sjukaste i 
landet, mätt på detta sätt, vilket tyder på att höga ohälsotal är ett norrlandsfenomen (VK 10 
oktober 1995). Det är inte säkert att västerbottningar har sämre hälsa än andra, däremot visar 
jämförelsen att de delar av socialförsäkringssystemet (som fångas med ohälsotalet) används 
i högre utsträckning i bla. Västerbotten. Vid en jämförelse av sjuktalen 1978-1987 och 
ohälsotalen 1991-1993 visar sig Kalmar och Emmaboda ha de lägsta värdena medan 
Surahammar, Lycksele och Skellefteå de högsta under båda perioderna (tabell 7:9, bilaga 1). 

Svagheten med ohälsomåttet är att det speglar försäkringssystemet mer än något annat och 
främst försäkringstagares hälsoproblem. Det bör därför kompletteras med andra mått, 
framförallt sådana som indikerar andra gruppers ohälsa (barns, ungdomars, invandrares och 
pensionärers ohälsa). 

Införandet av olika trångboddhetmått visar att åtminstone staten upplevt överbefolkade 
bostäder som ett samhällsproblem. Att bristfälliga bostäder också påverkar människors hälsa 
negativt är känt, därför kan måttet användas för att indikera lokala hälsoproblem. 
Trångboddhet23 är fram till 1970-talet ett av de mest uppmärksammade lokala samhälls
problemen i Sverige. Begränsningarna med måttet "boende per 100 rumsenheter" är att 
uppgifter endast finns för vissa kommuner och enstaka år. Andra boendemått har förändrats. 
Boendemått och problemsyn förändras i takt med att bostäderna förbättras. 

Boendeindikatorer har inte lika stor relevans för lokala ^z/roproblem under hela 120-
årsperioden. Till viss del har boendeproblem också en koppling till lok ala försörjnings
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problem. Boendeproblem skulle också kunna analyseras som en egen kategori samhälls
problem. (Det blir då en uppgift att operationalisera denna problemkategori och empiriskt 
söka efter lokalt uttryckta boendeproblem och därmed ge problemkategorin mening, jämför 
Kjaer 1996:34.) 

I början av 1900-talet framträder stora skillnader i boendeförhållanden mellan olika 
kommuner och mellan stad och land.24 Jämförs boendeförhållanden i början av 1900-talet 
med förhållandena i slutet har en dramatisk förbättring skett.25 I genomsnitt har svensken 
tillgång till två rum idag, mot ett halvt för 80 år sedan. Boendetäthetsproblem, mätt på detta 
sätt, har mer eller mindre byggts bort 1990. Skillnaderna mellan de undersökta kommunerna 
är också i stort sett borta. Här skiljer sig utvecklingen från den som beskrivits för 
spädbarnsdödligheten. Också utifrån en relativ problembestämning kan problemen sägas vara 
lösta, eftersom mellankommunala boendeskillnader är borta.26 Men boendesegregationen 
inom många kommuner illustrerar ett kvarstående eller nytt boendeproblem. Idag är det 
sannolikt andra boendeproblem än trångboddhet som upplevs som problematiska. 

En kritisk granskning av olika hälsoproblemindikatorer visar att sjuktal, ohälsotal och 
boendeindikatorer i begränsad omfattning kan användas för att jämföra lokala hälsoproblem 
över tid och mellan kommuner under 1900-talet. Spädbarnsdödlighet är det enda mått som 
går att rekonstruera för en längre period. Trots att det förlorat en del validi tet under senare 
år, är det ett mått som, kompletterat med andra periodvis förekommande indikatorer, kan 
användas för att spegla lokala hälsoproblem under 120-årsperioden. 

Trend mot statlig definition av lokala hälsoproblem 
I Medicinalstyrelsens senare rapporter framträder en glidande övergång från beskrivningar 
av lokala hälsoförhållandena, till att staten förlitar sig på institutionella indikatorer som 
underlag för centrala problembestämningar och policy. Byråkratiska eller teknokratiska 
problemdefinitioner övertar efterhand hälsovårdsnämnders och kommunalt ansvarigas 
bedömningar av lokala hälsoproblem. När rapporterna undersöks under senare år konstateras 
att staten centraliserat definitionen av lokala hälsoproblem. Exempelvis förespråkar 
Medicinalstyrelsen, främst av ekonomiska skäl, en utbyggnad av "regionala destruktions-
anläggningar" för sopavfall (SOS Medicinalstyrelsens rapport 1965): 

"De är även ur hygienisk synpunkt att föredraga framför en rad smärre destruktionsanläggningar eller 
småkommunernas ofta mindre välskötta Bradfordtippar. För i regionerna ingående kommuner är det 
en fördel att regionen blir stor, bl.a. med hänsyn till att destruktionskostnaden per vikt- eller 
volymenhet sjunker vid ökad sopmängd. Kostnaderna för transport från perifert belägna kommuner 
till en central anläggning har mycket liten inverkan på totaldriftbudgeten för destruktionen" (ibid:77). 

Stordriftstänkandet har slagit rot. Lokala avfallsproblem uppfattas centralt som ett 
insamlingsproblem, där varken ökade transporter eller vad som görs med avfallet 
problematiseras. Styrelsen påtalar också problem med rengöringen av sopkärl i kommunerna. 
I 96 av 992 kommuner finns ingen ordnad renhållning, främst gäller det kommuner i norra 
delen av landet. Av rapporterna framgår att det är staten som definierar de lokala hälso
problemen.27 Det utesluter inte att det funnits lokala problemuppfattningar, men de 
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uppmärksammas inte i centrala rapporter. En möjlighet att vidareutveckla den historiska 
problemanalysen skulle vara att följa hälsoproblemen genom hälsovårdsnämndsprotokoll. 
Om tendensen mot alltmer central makt över problemdefinitionen gillas eller ogillas i enskilda 
kommuner är en fråga som en sådan fördjupning skulle kunna ge svar på. För att förstå 
legitimitetsutvecklingen skulle detta behöva undersökas närmare. 

Kvarstående ojämlikhet eller generella förbättringar? 
Problemuppfattningar är nära kopplade till om man tror att hälsoproblemen går att lösa, 
vilket i sin tur kan bero på den medicinska utvecklingen och tillgången till resurser. När fler 
sjukdomar eller hälsoproblem kan behandlas, påverkas samtidigt synen på vad som är 
problem. En spädbarnsdödlighet som före första världskriget uppfattades låg, kan redan efter 
andra världskriget uppfattas vara hög. Problemuppfattningar och föreställningar om 
problemen går att lösa visar sig därmed beroende av varandra (Dery 1984). 

De relativa skillnaderna mellan kommuner med högst och lägst spädbarnsdödlighet är 
ungefar lika under 1870- och 1980-talet. I kommunen med högst spädbarnsdödlighet dör 
dubbelt så många som i den med den lägsta. Används en relativ problembestämning har inte 
hälsoproblemen minskat alls under 100 år. Men en sådan problembeskrivning saknar rimliga 
proportioner. Att framhäva de relativa skillnaderna döljer de mest framträdande dragen i 
förändringen. När hälsoproblem uttrycks i relation till ett riksgenomsnitt kvarstår eller uppstår 
problem varje gång någon kommun ligger över riksgenomsnittet. Det innebär att 
spädbarnsdödligheten kan röra sig sakta neråt i en kommun, men om takten är lägre än i 
andra kommuner "uppstår" problem trots att spädbarnsdödligheten sjunker!28 

Relativa problembestämningar används ofta av stat och kommuner idag, t.ex. att 
ohälsotalet är under riksgenomsnittet i en kommun. Men att beskriva problemen i relativa 
termer kan vara ett hinder för att få perspektiv på problemens omfattning och långsiktiga 
förändring. Om samhällsproblemen minskar generellt bör detta lyftas fram istället för att 
fokusera på kvarstående relativa skillnader (Chickering 1993).29 Detta är naturligtvis en 
värderingsfråga. En betoning på kvarstående ojämlikhet riskerar att skymma generella 
förbättringar och en betoning på långsiktiga förbättringar kan underskatta betydelsen av 
kvarstående ojämlikhet. Båda dessa problembeskrivningar behövs för att få perspektiv på 
problemutvecklingen. 

I jämförelse med svensk levnadsnivåforskning, som följt ohälsans förändring i Sverige på 
aggregerad individnivå sedan slutet av 1960-talet, kommer avhandlingen delvis till ett annat 
resultat. Enligt levnadsnivåundersökningarna framstår hälsoproblemen generellt sett 
oförändrade de senaste 30 åren.30 De lokala hälsoproblem som undersöks i avhandlingen visar 
sig tvärtom minska. Skillnader i slutsatser beror sannolikt på att levnadsnivåundersökningarna 
baseras på individuellt rapporterat beteende som tolkas som (fysisk och psykisk) ohälsa. 
Levnadsnivåundersökningarna beskriver hälsoproblem som ligger närmare det som i 
avhandlingen benämns individuella hälsoproblem. Det betyder samtidigt att resultaten inte 
är oförenliga. Avhandlingen och levnadsnivåforskare begreppsliggör hälsoproblem på olika 
sätt. Indikatorerna ligger på olika analysnivåer och fångar bara delvis samma fenomen. Om 
resultaten vägs samman blir slutsatsen att individuella hälsoproblem (mätt som hälsoresurser) 
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inte förändrats medan kollektiva hälsoproblem (mätt som spädbarnsdödlighet och trångbodd
het) minskat de senaste 30 åren. 

Lokala försörjningsproblem 

Lokala försörjningsproblem syftar i avhandlingen på svårigheter att få mat, bostad, kläder och 
andra grundläggande behov tillgodosedda. För att kunna tala om försörjningsproblem som 
samhällsproblem skiljs de också från privata försörjningsproblem. Det är kollek
tiva,"mobiliserade" problem som också på detta problemområde kommer att studeras. När 
enskilda eller familjer har svårt att försörja sig kan det upplevas som ett kollektivt problem. 

Fattig- eller socialbidragstagande används som indikator och grovt mått på lokala 
försörjningsproblem under hela 120-årsperioden. Insamling av statistik över bidragstagande 
i kommunerna visar att staten velat kartlägga lokala försörjningsproblem. Eftersom kostnader 
för att hantera problemen ligger på kommunerna kan också antas att höga bidragsnivåer 
upplevs som problem av kommunledningar. Att det också upplevs som problem av 
bidragstagare själva, och av lokalbefolkningar när många är beroende av bidrag för sin 
försörjning, är rimligt att anta. Men attityder förändras och synen på problemen kan 
förändras. 

I socialstatistiken har bidragstagare redovisats under olika benämningar under olika 
tidsperioder. Förändringen från understödstagare, socialhjälps- till socialbidragstagare speglar 
en förändrad statlig syn på försörjningsproblemen.31 Genom att byta term har staten försökt 
påverka den allmänna synen på försörjningsproblemen. Syftet har varit att försöka få bort en 
negativ attityd till bidragstagare och se socialbidraget som en social rättighet (SOU 1994:139). 

Mot slutet av 1900-talet kan det finnas bidragstagare som kan, men som av olika anledning 
inte vill eller behöver, försörja sig på egen hand. I debatten om socialbidragsnivåer framförs 
ibland argumentet att bidragsnivåerna inte är tillräckligt låga för att det ska löna sig att ta 
lönearbete. Genom att problematisera indikatorn bidragstagare rör sig policyanalysen på 
ideologiskt minerad mark. För att pröva indikatorns validitet för lokala försörjningsproblem, 
skulle bidragstagares motiv och lokalsamhällets attityder, inte socialpolitiska debattörers 
åsikter, behöva undersökas närmare. Det kan finnas lokala skillnader i attityder och motiv till 
bidragstagande, varför bidragstagare i olika kommuner skulle behöva undersökas närmare. 
Måttet "bidragstagande" indikerar, trots viss osäkerhet om dess representativitet under senare 
år, grovt sett det fenomen som policyanalysen vill undersöka närmare. 

Långsiktiga förändringsmönster i lokala försörjningsproblem 1874-1990 
Lokala hälsoproblem visar sig långsiktigt gå att lösa när de analyseras med hjälp av tidsserie
analys. Gäller detta också lokala försörjningsproblem? Långsiktiga förändringar i lokala 
hälsoproblem analyserades i föregående avsnitt under två perioder, beroende på att tillgången 
till data var begränsad. Men socialstatistiken beträffande bidragstagande i enskilda kommuner 
är bättre. Underlag kan grävas fram som gör det möjligt att analysera hela 120-årsperioden. 
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Förändringsmönster i bidragstagande 
När bidragstagande analyseras med hjälp av ARIMA-metoden identifieras i stort sett samma 
modell i alla imdersökningskommuner under 120-årsperioden. Modellen speglar en trendfri 
process och den underliggande drivkraften, fångad med AR-komponenten, visar att närmast 
föregående års bidragstagarnivå påverkar efterföljande års nivå starkast och att påverkan avtar 
snabbt. Det långsiktiga mönstret är att försörjningsproblemen pendlar runt ett medelvärde.32 

Tabell 7:10 ARIMA-modeller fir understödstagare per invånare 1874-1992 i några undersöknings
kommuner 

Kommun Modell Främsta kännetecken 

Sura (1,0,0) stationära processer med stark påverkan 
Byske (1,0,0) från närmast föregående år 
Kalmar (1,0,0) 
Västerås (1,0,0) 
Skellefteå (1,0,0) 

Kommentar: Statistiska parametrar redovisas i tabell 7:10*, bilaga 1. Byske kommun undersöks fram till 1966.33 

Källor: Se Underlag för tidsserier. 

Oavsett period framträder någon typ av trendfri modell i alla undersökta kommuner.34 När 
motsvarande tidsserier analyseras för samtliga städer och landskommuner (på aggregerad 
nivå) identifieras också trendfria modeller. De aggregerade modellerna skiljer sig genom att 
de också speglar tillfälliga förändringar i medelvärdet (fångade med MA-komponenten). Mer 
överraskande blir resultatet när samtliga kommuner undersöks perioden efter 1960. Under 
denna period identifieras en trendmässig uppgång i bidrags tagandet. Man kan därför fråga sig 
om bidragstagandet är på väg att förändras. 

Tabell 7:12 ARIAIA-modeller för bidragstagare i rikets landskommuner (1874-1960), städer (1874-
1960) och samtliga ko mmuner (1960-1992) 

Kommun Modell Främsta kännetecken 

städer (1,0,1) stationära processer med tillfälliga och 
landskommuner (1,0,1) avtagande effekter 
alla kommuner (1,1,0) trendmässig uppgång, avtagande effekter 

Kommentar: Statistiska parametrar redovisas i tabell 7:12*, bilaga 1. 
Källor: Se Underlag för tidsserier. 

ARIMA-analyser bör användas på tidsserier som är längre än 50 och perioden 1960-1992 
är därför i kortaste laget. Samtidigt kan långsiktiga mönster brytas och det är omöjligt att 
förutsäga den framtida utvecklingen. När en tidsserie börjar på en låg nivå kan en trendmässig 
uppgång framträda. Det kan förklara trenden på aggregerad nivå under perioden 1960-1992. 
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Någon motsvarande modell identifieras inte i enskilda kommuner. Det visar att 
periodindelning och aggregeringsnivå kan påverka resultatet. 

I fem undersökta kommuner och på aggregerad nivå identifieras trendfria modeller för 
bidragstagande under hela perioden 1874-1990. Det tyder på att försörjningsproblemen inte 
går att lösa under en viss nivå. I kommuner med omfattande försörjningsproblem skulle man 
kunna förvänta sig en trendmässig uppgång i problemen. Men någon trend framträder inte 
i t.ex. Byske kommun, där två sågverk läggs ner under 1920-talet. Många som inte kunde 
försörja sig flyttade från kommunen. Det framgår av befolkningsstatistiken och 
lokalhistoriska beskrivningar av problemen (Jonsson 1958). Det visar att det behövs 
kännedom om lokal kontext och flera indikatorer för att spegla lokala försörjningsproblem. 
En vikande befolkningsutveckling i kombination med hög andel bidragstagare förstärker 
bilden av lokala försörjningsproblem. 

Försörjningsproblemens omfattning och förändring 1874-1990 
Andelen bidragstagare har i genomsnitt pendlat mellan 4 och 8 procent de senaste 120 åren 
(tabell 7:13, bilaga l).35Under samtliga 1 O-årsperioder är däremot skillnaderna mellan 
kommunen med högst respektive lägst andel bidragstagare större. Skillnaderna är mer än 8 
procent minst ett år under alla undersökta 1 O-årsperioder. Men höga bidragstagarnivåer under 
enstaka år ger inte en helt rättvisande bild av lokala försörjningsförhållanden. Max- och 
minvärden illustrerar dock den "aggregeringsfalla" som en aggregering av lokala problem 
riskerar att hamna i.36 Lokala samhällsproblem framstår mer lika än de i verkligheten är när 
de redovisas på aggregerad nivå. Om gårdagens självständiga kommuner sammanförs till 
dagens storkommuner under hela undersökningsperioden, illustreras hur en aggregering till 
större analysenheter "späder ut" problembilden.37 

Någon möjlighet att utifrån den officiella statistiken följa inomkommunala skillnader efter 
kommunsammanslagningarna finns inte.38 En inte alltför djärv gissning är att många av de 
kommunala skillnader som framträder före kommunsammanslagningarna kvarstår, men syns 
inte på grund av att de späds ut vid aggregering. Efter att staten övertagit försörjningsansvar 
och inrättat ett nationellt socialförsäkringssystem, har staten inte haft behov av redovisningar 
på inomkommunal nivå. Ett av motiven bakom kommunsammanslagningarna var att skapa 
tillräckligt stora och bärkraftiga kommuner. I statistiken framstår också alla ingående 
kommundelar som lika bärkraftiga, eftersom inomkommunala förhållanden inte redovisas. 
Men staten gör sig samtidigt av med information, som behövs för att få en rättvisande bild 
av lokala problem runt om i landet. Statens bild av lokala förhållanden slätas ut och viktig 
information fastnar i " aggregeringsfallan". 

Avhandlingens analytiska försörjningsproblem s tipuleras till åtta procent eller fler bidrags
tagare. När en så stor andel av befolkningen har försörjningsproblem uppfattas det som ett 
allvarligt problem i de flesta kommuner, inte bara av kommunledningar. I många kommuner 
uttrycks i tal och skrift betydligt lägre nivåer som problematiska. Om man håller sig till 
åttaprocentsnivån, hur många kommuner har då ihållande (under minst 10 år) lokala 
försörjningsproblem? Kommuner med allvarliga försörjningsproblem framträder i slutet av 
1800-talet, under 1930-och 1940-talen, under 1970- och början av 1990-talen. Flera 
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kommuner har allvarliga försörjningsproblem under 20 års tid eller mer (se tabell 7:14, 7:15 
i bilaga 1). Över 10% av undersökningskommunerna redovisar betydande försörjnings
problem under 1870- och 1880-talen. Efter sekelskiftet minskar försörjningsproblemen, men 
i början av 1920-talet växer problemen återigen i flera kommuner. Under 1930-talet är 
försörjningsproblemen svåra i närmare hälften av alla kommuner och ur försörjningssynpunkt 
framstår 1930-talet som ett exceptionellt decennium. Därefter minskar försörjnings
problemen. På senare tid redovisar en av de undersökta storkommunerna (Västerås) 
betydande försörjningsproblem. Under 1970-talet har Västerås i genomsnitt över 8 procent 
socialbidragstagare och i början av 1990-talet har två kommuner försörjningsproblem som 
är jämförbara med tidigare decenniers höga nivåer. 

Svagheten med indikatorn bidragstagande är att om befolkningen drastiskt minskar, som 
i t. ex. Byske efter sågverksdöden på 1920-talet, kommer befolkningsminskningen att hålla 
nere eller inte påverka detta mått. Lokala försörjningsproblem kan i vissa fall vara mer 
omfattande än vad bidragstagandet indikerar. Måttet behöver därför kompletteras med flera 
indikatorer för att ge rättvisa åt lokala försörjningsproblem. Befolkningsförändringar39 och 
arbetslöshet är två sådana indikatorer. 

Arbetslöshet och förvärvsfrekvens som mått på dagens och 
gårdagens lokala försörjningsproblem 

Arbetslöshet som fenomen framträder först i samband med jordbrukets rationalisering och 
industrisamhällets framväxt i början av förra århundradet. I en statlig utredning dateras 
arbetslöshetens "uppkomst" i Sverige till någonstans runt 1830-1840 (SOU 1931:20). Före 
denna period fanns inte några egentliga förutsättningar för det som idag betecknas som 
arbetslöshet, att människor söker lönearbete utan att kunna få det (Garraty 1980:23). 

Frän individuellt till kollektivt problem 
Jonas Olofsson (1996), som undersökt arbetslöshetsfrågan under 1800- och början av 1900-
talet, betonar att sociala problem börjar förstås på ett nytt sätt efter att arbetsmarknads
regleringarna avvecklats under förra århundradet. Arbetslöshet uppfattas därefter som ett 
samhällsproblem och inte enbart som ett individuellt misslyckande (ibid:217). Föreställningar 
om arbetslöshet har successivt förändrats från ett individuellt självförvållat problem till ett 
kollektivt samhällsproblem.40 Men många arbetslösa upplever fortfarande arbetslöshet som 
ett personligt misslyckande. Tidigare har framväxten av frivilliga sjukkassor uppmärksammats, 
men även andra typer av försäkringskassor inrättades, bl.a. för arbetslöshet.41 Lokala arbets
löshetskassor illustrerar att arbetslöshetsfrågan mobiliserats lokalt, att arbetslöshet uppfattats 
som ett lokalt samhällsproblem. 

Människor som inte kommit in eller länge stått utanför den öppna arbetsmarknaden kan 
utveckla en annan problemuppfattning än dem som tillfälligt eller aldrig upplevt en tillvaro 
utan lönearbete. Framväxten av lokala bytesekonomier illustrerar alternativa strategier att 
hantera arbetslöshet och att dominerande synsätt på problemet luckras upp. 
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Lokal arbetslöshet i statistiken 
Finns det någon möjlighet att följa arbetslöshetens framväxt i Sverige? Arbetslöshets
utredningen (SOU 1931:20) argumenterade för att fattigvårds statistiken (läs understödstagare) 
till viss del kunde användas som en tidig indikator på arbetslöshet, särskilt vid missväxt och 
andra extraordinära förhållanden. 

"Usdrivare" är en annan social indikator som under 1800-talet kan användas som mått på 
försörjningsproblem. Förutom "asociala" personer registrerades också s.k. försvarslösa och 
arbetslösa som lösdrivare.42 År 1815 uppgick antalet fattighjon och lösdrivare till 64.00 0 
personer eller 2,6% av befolkningen (SOU 1931:20, s.6).43 Detta mått fångar några av de mest 
försörjnings svaga grupperna, men representerar bara en mindre del av dem som hade 
försörjningsproblem under 1800-talet. "Lösdriveristatistiken" speglar därför inte de 
försörjningsproblem som stora delar av befolkningen brottas med under förra århundradet. 
Den allmänna fattigdomens utbredning och försörjningsproblemen kan delvis följas genom 
landshövdingarnasfemårsberättelser.44 Men underlaget för att följa arbetslösheten i kommunerna 
visar sig vara mycket begränsat. 

Försök att fånga arbetslöshet historiskt möter begreppsliga och metodologiska svårigheter. 
Instabiliteten i vad människor upplever som arbetslöshet och förändringar i redovisnings
principer innebär betydande problem vid jämförelser över längre tid. Varje undersökning av 
arbetslöshet kommer att utgå från någons definition av arbetslöshet och därmed 
problemsyn.45 Det arbetslöshetsbegrepp och mått som experter försöker enas om 
internationellt på 1990-talet är "frånvaro från arbetet" för gruppen sysselsatta.46 Detta mått 
mäter personer som tillhör arbetskraften och saknar arbete, men speglar bara en del av den 
arbetslöshet som många upplever som problem idag.47 Under 1990-talet förekommer ett 
flertal registreringar av arbetslösheten i Sverige, som alla ger delvis olika arbetslöshetstal.48 

Går det att följa lokal arbetslöshet i statistiken? Det empiriska underlaget är starkt begränsat 
ifråga om lokal arbetslöshet (jfr Olofsson 1996:22). Endast en sammanhängande tidsserie 
över lokal arbetslöshet har kunnat grävas fram från början av 1900-talet. Västerås stad, har 
som inledningsvis beskrivits, registrerat stadens arbetslöshet mellan åren 1920-1942. En 
möjlighet skulle vara att söka efter arbetslöshetsstatistik i lokala fackföreningsarkiv.49 Sådana 
arbetslöshetstal speglar framförallt en lokal mobilisering kring arbetslöshetsproblemet. Om 
arbetslöshetstal jämförs mellan lokalsamhällen med svag respektive stark fackföreningsrörelse, 
kommer problemets omfattning eventuellt att underskattas i fackförenings svaga kommuner. 
Men ontologiskt finns arbetslöshetsproblem först när några mobiliserar sig kring problemet. 
Människor kan sakna lönearbete utan att det uppfattas som ett kollektivt problem. 

Underlaget för att studera lokal arbetslöshet är något bättre efter 1960 i vissa kommuner, 
men först från slutet av 1970-talet finns kommunal arbetslöshetsstatistik i alla kommuner.50 

Karin Rudbeck visar att arbetslösheten i olika kommuner i mitten av 1980-talet kan skilja över 
10%, beroende på vilket arbetslöshetstal som används (Rudbeck 1986:16). För att bedöma 
"tillförlitligheten i mätningar" under olika tidpunkter, måste det finnas flera oberoende 
mätningar.51 Men detta är snarare undantag än regel.52 Olika arbetslöshetstal används i 
avhandlingen utan anspråk på att dessa är "sanna" mått på arbetslöshet, de tolkas i en 
historisk (lokal) kontext tillsammans med andra indikatorer på försörjningsproblem. 
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Ett grundläggande problem när arbetslöshetsstatistik används är att olika arbetslöshets
mätningar inte fångar personer som inte vill eller finner det lönt att anmäla sig. De själva och 
andra kan uppleva arbetslöshet som ett samhällsproblem, men har resignerat inför 
möjligheten att kunna få något (nytt) arbete. För detta problem hjälper det inte om flera 
oberoende mätningar görs. Viljan att anmäla sig som arbetslös påverkas bl.a. av den 
dominerande synen på arbetslöshet, statlig och kommunal arbetslöshetspolicy. I lokal
samhällen där arbetslöshet uppfattats som ett individuellt misslyckande, uppmuntras sannolikt 
inte arbetslösa att anmäla sig, medan lokala fackföreningars mobilisering av arbetslösa kan 
bidra till att synen på arbetslöshet förändras. 

I en historisk policyanalys kan den lokala folkrörelseorganiseringen också undersökas 
närmare. Här finns ett intressant datalagrat material vid SSD-arkivet i Göteborg. Jag har 
undersökt detta närmare, men valt att inte använda det i den historiska policyanalysen.53 

Lokal arbetslöshet i slutet av 1920-talet jämfört med 1990-talet 
När arbetslösheten jämförs vid tidpunkter då arbetslösheten generellt är hög i landet 
framträder betydande lokala skillnader (tabell 7:16, bilaga 1). År 1927 varierar arbetslösheten 
i sex av undersökningskommunerna med knappt 5%, uttryckt som andel av befolkningen. 
Arbetslösheten bör också relateras till befolkningen i arbetsför ålder, men under en stor del 
av undersökningsperioden saknas kommunala redovisningar av befolkningen efter ålder. Det 
begränsar möjligheten att göra relevanta jämförelser. Motsvarande skillnader 1994 är drygt 
2%. Den lägre andelen 1994 kan också bero på att jämförelsen baseras på storkommuner och 
1927 på mindre landskommuner och städer. Störst skillnad i lokal arbetslöshet framträder när 
aggregeringsnivån är låg; vid aggregering späds problembilden ofta ut. 

I Byske landskommun är närmare 6% av befolkningen arbetslös 1927. Bara några mil 
därifrån, i Skellefteå stad, är arbetslösheten mindre än 1%. 60 år senare (år 1994), är 
arbetslösheten knappt 5% i Skellefteå kommun jämfört med knappt 3% i Emmaboda. Precis 
som för andelen bidragstagare visar statistik över "kommunal" arbetslöshet, att försörjnings
problemen har en lokal dimension. 

En historisk jämförelse av arbetslösheten relaterad till hela befolkningen visar att den 
arbetslöshet som idag diskuteras, motsvarande knappt 4% av befolkningen 1994, är högre än 
det som går att räkna fram för 1920-och 1930-talen. När arbetslösheten redovisad inom 
fackförbunden relateras till befolkningen, motsvarar den knappt 1% under dessa två 
decennier. Men i relation till medlemsantalen i fackförbunden var arbetslösheten mellan 10 
och 25% under samma period. De arbetslöshetstal som redovisas under 1920-och 1930-talen 
är ytterst osäkra. De baseras på ett enda räkningstillfalle (med undantag för Västerås stad). 
Förutsättningarna att utifrån lokala källor och äldre arbetslöshetsstatistik bedöma arbetslös
hetens omfattning är sammantaget mycket begränsad. 

Kan tidsserieanalys sprida ljus över arbetslöshetsproblemet? 
I en ARIMA-analys baserad på arbetslösheten i Västerås 1920-1940 framträder en trendfri 
process. Tidsserien är egentligen för kort för ARIMA-analys, men är den enda som finns. 
Arbetslösheten i Västerås under perioden 1960-1994 fångas också bäst med en trendfri 
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modell. I Lycksele, Burträsk och Skellefteå kommuner finns underlag för tidsserieanalys. 
Också i dessa kommuner identifieras trendfria modeller (tabell 7:17, bilaga l).54 

Om antalet "lösdrivare" accepteras och används som indikator på arbetslöshet i mitten av 
1800-talet, kan ytterligare en tidsserie (på aggregerad nivå) analyseras. För tidsserien 
"försvarslösa och olovligt kringstrykande" mellan åren 1850 och 188555 identifieras en 
liknande trendfri modell. Också när fackföreningsregistrerad arbetslöshet analyseras under 
första delen av 1900-talet identifieras en trendfri modell.56 Arbetslöshetstal påverkas av flera 
faktorer; redovisningsprinciper, attityder, lokal mobilisering, men också av utsikterna att få 
arbete eller ersättning i en eller annan form. Men oavsett vilket mått som används, vilken 
period eller aggregeringsnivå som analyseras, identifieras trendfria arbetslöshetsmodeller. 

Modellerna för arbetslöshet är snarlika de som tidigare identifierades för bidragstagande. 
De årliga variationerna är stora, men de rör sig runt ett långsiktigt medelvärde. Både genom 
bidragstagande och arbetslöshet framstår lokala försörjningsproblem som ett, till vissa delar, 
olösbart samhällsproblem. 

Lokalförvärvsfrekvens under 1900-talet 
Det finns andra indikatorer som kan användas för att ytterligare spegla lokala försörjnings
förhållanden. En sådan indikator är förvärvfrekvensen. Måttet speglar inte arbetslöshet och 
saknar "problemladdning", men kan ge perspektiv och proportioner på försörjningsproblem 
och försörjningsförutsättningar i olika lokalsamhällen. 

Statistiken visar att de förvärvsarbetandes andel av befolkningen varierar mellan 30 och 
60 procent i de undersökta kommunerna under 1900-talet (tabell 7:18, bilaga 1). 
Beräkningsgrunderna är olika varför jämförelser mellan början och slutet av 1900-talet blir 
osäkra. Förvärvsfrekvensen ökar i genomsnitt från omkring 40% 1960 till dryg t 50% av 
befolkningen 1990. Också med detta mått är de lokala skillnaderna stora. En arbetslöshet i 
en kommun där tre av tio arbetar bör rimligtvis betyda mer än i en kommun där dubbelt så 
många förvärvsarbetar. Under alla år, utom 1990, är skillnaderna mer än 15 procent mellan 
kommuner med den högsta respektive lägsta förvärvsfrekvensen. 

Betraktas istället förvärvsfrekvensen (tabell 7:19) som andel av befolkningen i åldern 15-65 
år, det kan vara rimligt som ett komplement till basen "hela befolkningen", framträder ännu 
större variationer mellan kommunerna.571910 utgör de förvärvsarbetande i genomsnitt drygt 
40% av hela befolkningen och över 75% av befolkningen i arbetsför ålder. År 1990 ligger 
motsvarande siffror något högre, men någon dramatisk förändring är det inte fråga om. 
Åldersstrukturen i kommunerna är viktig att ta hänsyn till n är arbetslöshetsproblem och 
försörjningsförutsättningar uppmärksammas, men det är inte alltid möjligt historiskt.58 

När arbetslöshets- och försörjningsproblematiken betraktas ur ett lokalhistoriskt 
perspektiv kan konstateras att i genomsnitt mellan 60-80% av befolkningen i åldern 15-65 år 
förvärvsarbetat under hela 1900-talet. Den höga arbetslösheten i mitten av 1990-talet bör 
relateras till en historiskt sett hög förvärvsfrekvens. Knappt 75% av befolkningen i åldern 16-
64 år förvärvsarbetar år 1995, (vilket är 5% lägre än år 1990). Historiskt sett är det ändå en 
hög andel. 1 1990-talets Sverige lönearbetar betydligt fler i arbetsför ålder jämfört med 1960-
talets Sverige eller jämfört med många central- och sydeuropeiska länder idag. Man kan ställa 
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frågan om det är möjligt och önskvärt att 80% i arbetsför ålder ska lönearbeta 40 timmar per 
vecka? Svaret på den frågan kan också påverka synen på arbetslöshetsproblemet. 

Tabell 7:19 Andelen förvärvsarbetande i % av 15-65 åringar, samt lägsta och högsta förvärvsfrekvens 
1910, 1940, 1960 och 1990 i undersökningskommunerna. 

Tidsperiod Medelvärde Lägsta Högsta Differens 

1910 76 (42) 58 92 34 
1940 64 (42) 57 74 17 
1960 61 (39) 52 71 19 
1990 80 (52) 66 85 19 

Kommentar: Inom parentes anges förvärvsarbetande i förhållande till hela befolkningen (jfr också tabell 7:18 
bilaga 1). Beräkningarna 1990 bygger på förvärvsarbetande nattbefolkning.59 

Källor: SOS Folkräkningen 1910 (arbetstabeller SCB:s arkiv), 1940, 1960, SOS Folk- och bostadsräkningen 
1990. 

Trend mot statlig definition av lokala försörjningsproblem under 1900-talet 
Trenden under 1900-talet har gått i riktning mot att staten alltmer definierar vad som är lokala 
försörjningsproblem. Utvecklingen går hand i hand med välfärdsstatens ökade försörjnings
ansvar för individen. Redan på 1830-talet börjar staten betrakta arbetslöshet som ett 
samhällsproblem och utvecklar policy för detta, bl.a. i form av nödhjälpsarbeten (Olofsson 
1996:116£). Den historiska policyanalysen visar att samhällsproblem som staten utvecklar 
policy för också mobiliserats i kommunerna. Redan 1867 påtalar t.ex. Västerås fattigvårds-
styrelse behovet av åtgärder för att bekämpa negativa effekter av arbetslösheten i staden 
(Öberg 1948:918). I takt med att staten centraliserar social- och arbetslöshetspolitiken, 
definieras också policyproblemen centralt. Bakom socialstyrelsens socialbidragsnorm finns 
en statlig syn på vilka försörjningsproblem som bör åtgärdas lokalt. 

Efterkrigstidens arbetsmarknadspolitik illustrerar skillnader i problemsyn mellan stat och 
kommun. När befolkningen minskar i en kommun, uppfattas det inte alltid på samma sätt av 
staten och kommunen. Svensk arbetsmarknadspolitik efter 1960 speglar en nationell problem
syn på befolknings- och försörjningsproblemen. Staten försökte lösa landets försörjnings
problem genom ekonomisk tillväxt. Problemlösningen byggde på en omfördelning från 
krympande till växande arbetsmarknader, följaktligen att arbetskraften skulle flytta dit den 
bäst behövdes (läs: bäst bidrog till BNP). "Vi flytt int"-rörelser symboliserar hur 
norrlandskommuner betraktade samma politik som en del i ett lokalt försörjningsproblem. 
Statliga flyttbidrag uppfattades inte som smörjmedel i ekonomin, utan som en del av ett lokalt 
försörjnings-problem. Flyttbidragen upplevdes bidra till en åderlåtning av många kommuner. 

Tendens mot kommunala problemuppfattningar i slutet av 1900-talet ? 
Under senare år uttrycker allt fler kommunala företrädare självständiga problemuppfattningar. 
Att kommuner får alltför många uppgifter av staten, kombinerat med minskat statsbidrag 

102 



(Engen 1995:49), att kommunal näringslivspolitik utvecklas som svar på otillräcklig statlig 
näringslivspolicy (Kommunförbundets näringslivsenkät 1991) är två exempel på självständiga 
kommunala problemuppfattningar i början av 1990-talet. I debatten om förändringar av 
skatteutjämningsprinciper mellan kommuner försöker olika kommuner också få gehör för 
problemindikatorer som kan fånga upp stora sociala kostnader i just deras kommuner. Det 
visar att kommuner inte agerar som reaktiva förvaltningsnivåer och att statens makt över 
definitionen av lokala problem får konkurrens ute i kommunerna. Många kommuner 
eftersträvar ökat inflytande när det gäller att definiera problem och utforma policy för en rad 
lokala samhällsproblem i början av 1990-talet. Det tyder på att kommuner börjar utmana 
statens makt över problemdefinitionen. 

Sociala problemindikatorer i historisk policyanalys: 
en metodologisk uppsummering 

Den största begränsningen med ARIMA-metoden för identifikation av långsiktiga 
förändringsmönster är att den fordrar långa tidsserier, helst över 50 avläsningar (år). 
Indikatorer för lokala hälso- och försörjningsproblem finns sällan för så långa perioder. En 
annan begränsning är att ARIMA-språket sannolikt inte kommer att användas i kommunika
tionen mellan forskare och praktiker. Det måste först översättas till ett enklare språk. Genom 
att tala om trend, engångspåverkan och stark påverkan från föregående år, kan resultaten 
göras begripliga. 

Spädbarnsdödlighet kan, trots de begränsningar måttet har, användas som lokalt ohälsomått 
i en historisk policyanalys. Den tolkning som framförs i avhandlingen är att indikatorn under 
senare år förlorat en del representativitet för lokala hälsoproblem, eftersom den mer speglar 
policyproblem för verksamma inom den medicinsk-tekniska forskningsfronten. Det innebär 
inte att måttet spelat ut sin roll som lokal ohälsoindikator, men det är otillräckligt. 

Ohälsotal och sjuktal är nära kopplade till policy och socialförsäkringssystem. De fångar 
därmed inte upp alla befolkningsgruppers ohälsa. Sjuktal speglar i början av 1900-talet 
mobiliserade problemuppfattningar i lokalsamhällen. Men efter att staten övertar och 
centraliserar socialförsäkringssystemet indikerar sjuktal i högre grad gällande försäkrings
principer och centralt definierad eller "erkänd" ohälsa. "100 boende per rumsenhet'1 och 
trångboddheten användas som ohälsoindikatorer under delar av 1900-talet. Uppgifter finns 
i vissa kommuner och under enstaka år . 

Sökandet efter lokala problemuppfattningar på hälsoområdet visar att spåren efterhand blir allt 
svagare. Sammanställningar av hälsovårdsnämndernas rapporter kan användas före 1900 för 
att följa problemuppfattningar i kommunerna. Lokala sjukkassor kan efter 1900 tolkas som 
ett indirekt uttryck för lokala problemuppfattningar på hälsoområdet. 

Fattig- och socialbidragstagande är den enda indikator som speglar försörjningsproblem och 
som kan följas i enskilda kommuner under hela 120-årsperioden. Måttet kan dock inte ensamt 
användas för att representera lokala försörjningsproblem. Befolkningsutveckling  ̂ arbetslöshet och 
förvärvsfrekvens är indikatorer som tillsammans med bidragstagande kan användas för att 
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beskriva och kartlägga försörjningsförutsättningar och problem i kommunerna. Lokal 
arbetslöshetsstatistik finns i undantagsfall före 1960 och först från 1978 i alla kommuner. En 
rad faktorer påverkar den registrerade arbetslösheten; t.ex. lokal mobilisering kring problemet, 
utsikterna att kunna få arbete eller arbetslöshetsersättningens storlek. Jämförelseproblem finns 
därför över tid och mellan kommuner. 

En metodologisk slutsats är att delar av socialstatistiken tillsammans med annat 
lokalhistoriskt källmaterial kan användas i en probleminriktad historisk policyanalys. Luckor 
i de lokala "problemkartor" som kunnat rekonstrueras begränsar naturligtvis den fortsatta 
policyanalysen. Bilden av lokala samhällsproblem påverkas av vilka indikatorer som används, hur 
problemen begreppsliggörs och beskrivs (i relativa eller absoluta tal), tidsperiodindelning, aggregeringsnivå och 
tillgången till lokalhistorisk dokumentation. När problemen beskrivs på för hög aggregeringsnivå fastnar 
viktig information och kommunala särdrag i f,aggregeringsfällan". Problembilden späds ut och lokala 
forhållanden och samhällsproblem framstår mer lika än vad de i själva verket är. 

Sammanfattning 

När lokala hälsoproblem analyseras genom "kommunal" spädbarnsdödlighet under 
perioderna 1870-1920 respektive 1952-1992,framstår lokala hälsoproblem som lösbara problem. 
Slutsatsen grundas på att spädbarnsdödligheten under båda perioderna sjunker trendmässigt 
i de flesta kommuner och att trångboddheten utvecklas på motsvarande sätt. Lokala 
försörjningsproblem, mätt som bidragstagande och kommunal arbetslöshet, visar ingen 
trendmässig förändring. Karakteristiskt för försörjningsproblemen är att de långsiktigt pendlar 
upp och ner. Det har inte gått att långsiktigt undanröja problemen i någon kommun, varför 
försörjningsproblemen framstår som delvis olösbara problem. Under enstaka decennier är visserligen 
andelen bidragstagare nere i 1 -2 % i någon kommun, men denna låga nivå är inte stabil. 

Definitionen av lokala hälso- och försörjningsproblem centraliseras i takt med statens ökade ansvar inom 
dessa policy områden. Statliga problemuppfattningar knyts framförallt på hälso- och sjukvårds
området till specialisters problemdefinitioner. Välfärdsstaten får också ett dominerande 
inflytande över definitionen av lokala försörjningsproblem, det kommer bl.a. till u ttryck i 
socialstyrelsens socialbidragsnorm. Men under 1980-talet börjar kommuner själva åter 
definiera vad som är lokala samhällsproblem utifrån lokala förutsättningar och normer. 

Noter kapitel 7 

1. Demografiska indikatorer som t.ex. befolkningsförändringar och dödstal, beskriver förhållanden i c ivil
samhället (lokal kontext) och mot dessa kan offentlig policy bedömas. 

2. Robert D. Putnams (1993) undersökning av demokratiska institutioners vitalitet bedöms, till skillnad från 
avhandlingens historiska policyanalys, i förhållande till (den regionala) styrelsens prestationer. Motiveringen är 
att förhållanden i samhället påverkas av en mängd faktorer och att det är s vårt eller omöjligt att påvisa 
politikens eller de regionala styrelsemas betydelse för dessa (ibid:66). Men trots att det föreligger svårigheter 
prövar avhandlingen att bedöma policy i förhållande till lokala samhällsproblem. 
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3. Svenska levnadsnivåundersökningar har undersökt välfärdsutvecklingen på individnivå. Slutsatser om 
välfärdens förändringar baseras på "representativa" urval ur befolkningen i åldern 18-75 år (Fritzell & Lundberg 
1994:263). Fokus ligger på välfärdsproblem eller ofärd och dess förändring (Erikson & Åberg 1984, Fritzell & 
Lundberg 1993, 1994). I en not avfärdas region som en betydelsefull variabel för att beskriva välfärdens 
variationer. Regionala skillnader sägs vara små när hänsyn tagits till klas s. Lokala variationer uppmärksammas 
inte alls. Men att det finns kommunala skillnader i problem och policy är känt (Johansson 1982:11,14, SOS 
Levnadsförhållanden 1996:90). 

4.1 västvärlden har föreställningar om vad som är finskt och sjukt förändrats de senaste femhundra åren. Under 
1900-talet framträder en förskjutning mot en subjektiv och psyko-somatisk föreställning om ohälsa. Med en 
individualiserad syn på människan, följer en sjukdoms- eller ohälsoföreställning som kan beskrivas som en 
föreställning om "apparatfel" (Carlsson m.fl. 1982:35). I takt med att stat och kommuner utvecklar policy för 
olika typer av hälsoproblem har "apparatmodellen" fått ett starkt grepp över föreställningar om hälsoproblem. 
Behandlingar och åtgärdsprogram inrättas för att lösa individuella "apparatfel". Men många lokala hälso
problem är kollektiva till sin natur. Betoningen på individens hälsoproblem försvårar samtidigt möjligheten att 
se och följa kollektiva ohälsoföreställningar över tid. 

5.1 gruppen barn som dör före ett års ålder finns bam som dör i t.ex. plötslig spädbarnsdöd. Detta föregås inte 
av upplevd ohälsa och indikatorn skulle därmed inte spegla det som här avses. Det är självklart en tragedi att 
förlora ett litet barn för anhöriga, men om det också uppfattats som ett samhällsproblem ger inte indikatorn 
kunskap om. När en äldre människa dör i en infektionssjukdom behöver detta inte heller upplevas som ett 
hälsoproblem utan som en naturlig och ofrånkomlig del av livet. Men fler dör för tidigt i ohälsosamma miljöer. 
Trots att det går att peka på svagheter med dödlighetsindikatorer som mått på hälsoproblem, indikerar de grovt 
yttre (lokala) h älsoproblem. 

6. Spädbarnsdödligheten bland barn födda utom äktenskapet är högre än bland barn födda inom (SOS 
Historisk statistik för Sverige, Brändström 1984). Internationell socialmedicinsk forskning, som undersökt 
socioekonomiska faktorers betydelse för ohälsan, visar att tidig barnadödlighet samvarierar med trångboddhet 
och arbetslöshet (Jonsson 1994). Svensk forskning visar tydliga socia la skil lnader i sjuklighet, dödsrisk och 
annan ohälsa (ibid). 

7. AR-parametern har högt värde (0,97), vilket tyder på att chockerna är kraftiga, innan de dör ut. 

8. Tidsserien har av det skälet omformats för att seriens varians ska bli stationär, annars kan inte 
förändringsmönster identifieras med hjälp av ARIMA-metoden. Jämför appendix 1. 

9.1 Västerås identifieras en trendfri modell (1,0,0), som visar att spädbarnsdödligheten långsiktigt pendlar runt 
samma nivå mellan 1870-1920. 

10. Valet av detta jämförelsetal grundas på att variationerna mellan olika år ofta är stora. Görs avläsningar vart 
femte eller tionde år, riskerar m an att redovisa extremvärden. Det blir då slumpen som avgör om det 
redovisade värdet ligger i närheten av medelvärdet. Jämförelser av extremvärden hjälper knappast till att ge 
överblick över långsiktiga förändringsmönster. 

11. Uppgifter om infektionsdödlighet redovisas först från år 1875 i den officiella statistiken. Infektions- och 
spädbarnsdödligheten jämförs därför endast under den senare delen av decenniet (1875-1880). 

12. Avfall, sopor, avlägsnande av avträdesämnen, förbrukat vatten m.m. 

13. Att 1952 valts som första år beror på att SCB:s dödsorsaksregister börjar 1952. Vill man undersöka tidigare 
perioders spädbarnsdödlighet i landskommuner är man hänvisad till att manuellt gå in i dödsböcker och 
födelsestatistik. Spädbarnsdödligheten i Sveriges städer går delvis att följa genom Medicinalstyrelsens 
sammanställningar under tidigare perioder. 

14. Nationellt, och i Surahammars kommun, identifieras en ARIMA-modell med MA-komponent. I de fem 
andra kommunerna en AR- och I-komponent (jfr tabell 7:5, bilaga 1). 

15. Surahammars spädbarnsdödlighet har, precis som Västerås under tidigare period, en stark negativ konstant. 
Den är dock otillräcklig för att ARIMA-filtret ska identifiera det som en trend. 

16. Att skillnaderna framstår som större för hundra år se dan beror inte enbart på den högre spädbarns
dödligheten då, utan till e n del också på att städerna befolkningsmässigt var mindre jämfört med dagens 
storkommuner. När spädbarnsdödligheten aggregeras till storkommuner minskar samtidigt skillnaderna mellan 
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kommunerna. 

17. Lindqvist (1990) diskuterar orsaker och processer som legat bakom den form av sjukförsäkring vi har idag, 
men också vilka aktörer som påverkat institutionaliseringen. 

18. Staten lät SCB kardägga det civila försäkringsväsendet i början av 1900-talet. Från 1901 finns den första 
sammanställningen av "Registrerade sjukkassors verksamhet". Redovisningen här baseras på uppgifter hämtade 
från SOS-statistiken: Registrerade sjukkassors verksamhet 1901 och 1910, Registrerade sjukkassor åren 1928-
1930 och Erkända sjukkassor år 1940. 

19. Skultunas sjuktal år 1910, motsvarande drygt 7 ersatta dagar per förvärvsarbetande befolkning, (de flesta 
kommuner redovisar 1-2 ersatta dagar), kan jämföras med sjuktal under 1980-talet. De senare varierar runt 21 
dagar per allmänförsäkrad. 

20.1 Riksförsäkringsverkets redovisning kan man följa sjuktalen för män och kvinnor från 1919-1930, 1935-
1973 för hela landet (RFV 1978). 

21. Ohälsotalet motsvarar summan av sjukpenningdagar (från den 15:e dagen), arbetskadesjukpenning, 
förebyggande sjukpenning, rehabiliteringspenning och förtidspension/sjukbidrag på grund av sjukdom (RFV 
1993:1). 

22. Det finns bland förtidspensionärer personer som av arbetsmarknadsskäl erbjudits och accepterat 
förtidspension. Deras hälsa behöver inte vara bättre eller sämre än någon annans. Därför indikerar en del av 
ohälsotalet snarare försörjningsproblem. 

23. Olika trångboddhetsmått används under olika tidsperioder. I takt med att fler och rymligare bostäder byggs, 
förändras också synen på vad som uppfattas som trångboddhet. Vid en urvalsundersökning 1934-35 baserad 
på 45 orter i landet används "fler än två personer per rumsenhet" som mått på trångboddhet. Utifrån detta 
mått uppfattas inte fyra personer i ett rum och kök som trångbodda. Enligt trångboddhetsnorm 1, som införs 
1945, räknas inte längre köket in. Med detta mått finns knappt en halv procent trångbodda hushåll enligt Folk-
och bostadsräkningen 1980. En ny "trångboddhetsnorm 2" används vid den första levnadsnivåundersökningen 
1968. Skillnaden i förhållande till norm 1 är att varken kök eller vardagsrum längre räknas. År 1980 finns 4% 
trångbodda enligt norm 2, jämfört med 0,5% enligt norm 1 (Ds Bo 1983:7). 

24. Den första landsomfattande boendeundersökningen i Sverige redovisas i 1912-1914-års bostadsräkningar. 

25. På landsbygden bor under 1910-talet i genomsnitt 150 personer per 100 rumsenheter, i städerna 135 per 
100, men de lokala skillnaderna är stora. (I Lycksele landskommun är andelen över 200 per 100 rumsenheter, 
i Kalmar stad bara hälften.) År 1990 bor endast omkring 50 personer per 100 rumsenheter i svenska bostäder. 

26.1 de undersökta sex kommunerna redovisar ingen kommun mer än 2% trångbodda enligt norm 2 år 1990. 
Det finns m.a.o. färre än 2 av 100 hushåll där det bor mer än två personer per rum (kök och vardagsrum 
oräknat). Men som alltid är procenttal förrädiska. Antalet trångbodda hushåll 1990 var i Emmaboda 47(1,5%), 
Kalmar 379(1,4%), Västerås 917(1,7%), Surahammar 83(1,7%), Lycksele 119 (1,9%) och Skellefteå 223 (1,2%). 
Om närmare 1.000 hushåll i Västerås är trångbodda, kan detta självklart uppfattas som ett lokalt 
samhällsproblem. (Samtidigt finns tomma lägenheter i många kommuner.) 

27.1 rapportserien (SOS) Hälsan i Sverige, utgiven första gången 1987/88, beskrivs ohälsans utbredning efter 
demografiska och socioekonomiska kategorier. Någon redovisning av lokala hälsoproblem finns inte. 

28. Av de sex kommuner som undersöks har hälften av kommunerna spädbarnsdödlighetsnivåer som ligger 
högre än riksgenomsnittet för varje tioårsperiod. Utifrån en relativ problembeskrivning har därmed 50% av 
kommunerna spädbarnsdödlighetsnivåer som indikerar problem vid alla mättillfällen. 

29. Från slutet av 1800-talet har fattigdomen minskat och enligt 1989 års fattigdomskriterier fanns i USA år 
1900 90% fattiga, 1920 50%, 1962 20% och 1989 13% under fattigdomsstrecket. I takt med att andelen fattiga 
sjönk i USA, försköts intresset mot att försöka skapa lika möjligheter, först genom likhet inför lagen senare 
till en materiell grundnivå under vilken ingen skulle tillåtas falla. I början av 1970-talet, efter ett antal 
domstolsbeslut, framträder en ny princip för att bedöma fattigdom i USA. Medborgare skulle garanteras en 
jämlik levnadsstandard och ojämlikhet definierades som relativ utstängdhet. Det illustrerar en förskjutning från 
en absolut till en relativ problemsyn (Chickering 1993:93). 

30. Slutsatsen från lev nadsnivåundersökningarna (1968-1991) är att "det genomsnittliga hälsotillståndet i 
befolkningen", inklusive köns- och klasskillnader, inte förändrats (Fritteli & Lundberg 1994:246). Man kan 
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fråga sig om den använda metoden att mäta förändringen med hjälp av s.k. oddskvoter eller avvikelser från 
genomsnittsnivåer synliggör hälsoförändringar på ett rättvisande sätt. En person som har nedsatt 
rörelseförmåga, högt blodtryck eller överansträngt sig (ibid:233) kan, men behöver inte, uppleva detta som ett 
hälsoproblem. 

31. Bidragstagare redovisas under rubriken understödstagare perioden 1874-1956, som socialhjälpstagare 
perioden 1957-1981 och som socialbidragstagare efter 1982. 

32. Detta förändringsmönster förstärks när det kompletteras med statistik över bidragstagande före 1874 
(Salonen 1994:70). 

33. År 1966 är slutåret för Byske som självständig kommun. 

34. Två landskommuners försörjningsproblem, Byske i Västerbotten och Sura(hammar) i Västmanland, 
undersöks tillsammans med Kalmar, Västerås och Skellefteå, för att se vilken betydelse olika periodindelningar 
har för ARIMA-analysen. Följande periodindelningar har undersökts: 1874-1992,1874-1920,1920-1992,1930-
1992, 1960-1990. I Byske kommun är slutåret 19 66, eftersom det är sista året s om Byske är en självständig 
kommun. I tabell 7:11 redovisas också erhållna parametrar för perioden 1874-1920. 

35. De undersökta kommunerna som grupp har legat på samma nivåer som genomsnittskommunen. Endast 
under första 10-årsperioden avviker de något från genomsnittsvärdet för hela Sverige. Andelen understöds
tagare var då 1% högre i de undersökta kommunerna. 

36. Skillnader som finns på lägsta aggregeringsnivå minskar när enheter aggregeras och skillnaderna mellan 
olika decenniers medelvärden är betydligt mindre än mellan högsta och lägsta värde under alla 10-årsperioder. 

37. Skillnaden mellan den högsta respektiva den lägsta andelen bidragstagare sjunker markant när kommunerna 
aggregeras till "storkommuner" (se tabell 7:13, bilaga 1; differensen m ellan de sex analytiska storkommunerna 
anges inom parentes i tabellen). Det visar att skillnaderna mellan högsta och lägsta andel bidragstagare är klart 
mindre under varje 10-årsperiod när "storkommuner" jämförs med enskilda kommuner och att det är 
aggregeringen som späder ut skillnaderna. 

38. Mellankommunala variationer kan följas fram till 1952, för vissa kommuner fram till 1974, därefter 
integreras de i olika storkommuner och uppträder som inomkommunala skillnader. 

39. Negativ befolkningsutveckling indikerar sannolikt försörjningsproblem bättre än det omvända, dvs. att 
befolkningsökning indikerar minskade försörjningsproblem. För att kunna användas i historisk policyanalys 
måste befolkningsförändringar tolkas i ljuset av lokal kontext och kompletteras med andra indikatorer. 

40. Principen att alla arbetsföra personer är skyldiga att försörja sig själva kodifierades till olika delar i 
tjänstehjonsstadgan, lösdriveri- och fattigvårdslagstiftningen (SOU 1931:20, s. 35f.). Men under 1900-talet tar 
stat och kommuner ett allt större ansvar för medborgarnas försörjningsproblem. Välfärdsstatens ökade 
försörjningsansvar för enskilda kommer bl.a. till uttryck i sociallagstiftningen. 

41. Marknaden har inte tagit ansvar för mänskliga och sociala effekter av barnarbete, arbetsförhållanden eller 
arbetslöshet (Lindquist 1990, kapitel 3). 

42. Försvarslösa personer var de som inte kunde visa upp ett s.k. laga försvar, dvs. ha någon form av tillåten 
näringsverksamhet, legotjänst eller annat arbete. De kunde straffas enligt försvars- eller lösdriverilagen. 

43. De årliga siffrorna under perioden 1835-1885 för "försvarslöshets- och olovligt kringstrykande" varierar 
mellan drygt 2.000 till knappt 8.000 personer (SOU 1931:20, s. 12). 

44. Begränsningarna för policyanalysen är att länens landsbygd behandlas som helhet, vilket gör det omöjligt 
att följa enskilda landskommuner. Detta illustrerar samtidigt den officiella statistikens funktion som en del i 
en nationalstatlig kontrollapparat. När statens förlängda arm sammanfattade förhållanden och problem inom 
sina respektive ansvarsområden var eventuella skillnader mellan landskommuner av underordnat intresse. 
Redovisningar för landsbygden som helhet lämnar dock ingen garanti för att förhållandena låter sig 
generaliseras för landskommunerna. Landshövdingarnas femårsrapporter är o ckså exempel på hur viktig 
information kan fastna i en "aggregeringsfälla". 

45. Gösta Bagge menade att varje definition av arbetslöshet, som inte omfattar alla typ er av arbetslöshet, 
frivillig eller ofrivillig, "kommer att vara uppgjord ur arbetslöshetspolitisk synpunkt för att ur denna begränsa 
problemet" (SOU 1931:21, s. 4). Av detta följer att en förutsättningslös undersökning av arbetslöshetens 
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orsaker inte är möjlig. Han konstaterar att "undersökningen genom själva uppläggningen kommer att färgas 
av den valda arbetslöshetspolitiska ståndpunkten" (min kursivering). Det är ett annat sätt att uttrycka att ett av 1900-
talets svåraste samhällsproblem inte kan definieras vetenskapligt, fritt från värderingar. 

46. Den internationella standard som tillsvidare gäller antogs vid ILOs 13:e internationella konferens för 
arbetsmarknadsstatistiker. ILO har uttalat ett behov av att införa en gemensam standard för vem som ska 
registreras som sysselsatt (SOS Mätning av frånvaro från arbete i svensk statistik 1994:1). Inom EU avförs den 
som varit frånvarande från arbetet mer än 6 månader utan betalning från kategorin sysselsatta, vilket leder till 
att andelen sysselsatta och personer i arbetskraften minskar (ibid). För att klassificeras som sysselsatt krävs att 
en person har en anställning eller företag, men skillnader finns i vilka personer som registreras som sysselsatta. 
För jämförelser mellan olika länders arbetslöshetstal krävs att samma principer för registrering av sysselsatta 
tillämpas. Så är det inte idag. Varje land får själv avgöra vad s om ska räknas som frånvaro från arbete (ibid:6). 

47. Många undersysselsatta eller sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska "åtgärder" u pplever sig själva (och 
upplevs av andra) som mer eller mindre arbetslösa. Lägger man också till personer som inte kommit in på 
arbetsmarknaden, men vill arbeta, finns bland registrerat "arbetslösa" ett stort mörkertal. Leif Drambo (1978) 
avslöjade tidigt en "dold" arbetslöshet i Sverige. 

48. Arbetskraftsundersökningen(AKU), arbetslösa i fackförbunden (eller som andel av kassamedlemmar) och 
Arbetsmarknadsverket (AMV) redovisar delvis olika arbetslöshetstal. Exempel på vad många uppfattar som 
dold arbetslöshet och som inte syns i den officiella arbetslöshetsstatistiken är viss anställning i Samhallföretag, 
anställning med lönebidrag, AMU- och beredskapsarbeten, samt delar av arbetsmarknadsutbildningen. 

Arbetslösheten redovisas rikligt efter olika näringskategorier, men att enkelt studera arbetslösheten på 
kommunal nivå, kan inte göras utifrån officiell SCB-statistik över tid. Detta är anmärkningsvärt, men illustrerar 
hur staten centraliserat och monopoliserat arbetslöshetsproblemet för statlig policy. Nya vindar blåser i 
kanslihuset i mitten av 1990-talet, där staten vill överlämna mer inflytande till lokala a ktörer i försöken att 
bekämpa arbetslösheten. Det blir av flera skäl allt viktigare att utveckla den kommunala socialstatistiken. 

49. Olofsson har undersökt ett omfattande material från arbetarrörelsens arkiv i Malmö och Stockholm, vilket 
inte använts i tidigare forskning. Han finner också luckor eller vita fläckar. Material har försvunnit och 
protokoll från arbetslöshetsföreningars möten är ofta knapphändigt skrivna (Olofsson 1996:23). 

50. UMDAC, vid Umeå universitet, kan mot ersättning, ta fram olika kommunala arbetslöshetstal från 1979 
och framåt. 

51. Flera oberoende arbetslöshetsmätningar har g jorts på nationell nivå, både under tidigare och senare 
perioder. Dessa illustrerar att reliabiliteten i mätningarna inte alltid är hög. Arbetsmarknadsverkets (AMV) 
redovisning av arbetslösa skiljer sig t.ex. från Arbetskraftsundersökningama(AKU) under en undersökt period 
aug-okt 1992. Nettoskillnaden var 38.000 personer eller 14% mellan de båda mätningarna (SOS Studie av 
arbetslösa enligt AMV och enligt SCB 1993:5). Tillförlitligheten i mätningarna kan därmed inte anses 
tillfredsställande i förhållande till statistiska reliabilitetskrav (Hellevik 1987:141). Det illustrerar sa mtidigt 
pluralismen i problemuppfattningar och att arbetslöshetsstatistiken är laddad med värderingar. 

52. Vid en jämförelse mellan Västerås stads arbetslöshetskommittés månadsrapporter och den arbetslöshet som 
redovisas i statens officiella arbetslöshetsundersökningar 31/7 1936 respektive 1937 ligger arbetslösheten på 
ungefär samma nivå vid de två mätningarna. Detta är mer en slump eftersom arbetslösheten varierade mellan 
0 och 85 under olika månader under dessa två år. Några jämförelser under åren 1921 eller 1933, två år d å 
Västerås arbetslöshetskommitté redovisat hög arbetslöshet, kan inte göras eftersom statliga arbetslöshets
räkningar inte genomförts då. 

53. Folkrörelsearkivets material har gjorts tillgängligt av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst (SSD). En 
kartläggning av folkrörelserna i de undersökta kommunerna (SSD 1988, nr 0209) visar att etableringen av 
socialdemokratiska partiet, fackföreningar, frikyrko- och nykterhetsrörelser skiljer sig mycket mellan 
kommunerna. Såväl etableringsår som medlemsantal har registerats och kan användas som mått på 
folkrörelseorganisering. Dessa uppgifter kan tolkas som grova indikatorer på mobilisering kring lokala problem. 
Nykterhetsrörelser kan t.ex. tolkas som indikator på förekomsten av lokala problemuppfattningar kring 
alkoholkonsumtion. Att tolka t.ex. förekomsten av fackföreningar eller medlemsantal i dessa som indikator 
på arbetslöshetsproblem är något osäkrare. Fackföreningar bildas bl.a. som ett kollektivt skydd mot 
arbetslöshet, men också andra motiv har legat bakom denna organisering. 
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54. För Burträsk som var egen kommun fram till 1974 finns arbetslöshetsstatistik ända fram till 1994. 

55. SOU 1931:20, s. 12 (tabell 1). 

56. Arbetslösheten inom fackförbunden 1914-1934 (i procent av medlemsantalet) redovisas i (SOS) Statens 
arbetslöshetskommissions berättelser 1925-1934, s. 525, perioden 1931-1950 i (SOS) Historisk statistik för 
Sverige, s.131 och perioden 1948-1957 i Statistisk Årsbok 1960:195. En tidsserie kan därmed skapas för åren 
1914-1957. 

57. År 1990 finns underlag för att jämföra olika mätmetoder som beräknar förvärvsfrekvensen. I (SOS) Årsbok 
för Sveriges kommuner 1990 redovisas genomgående högre förvärvsintensitet än de tal som räknats fram här. 
Förvärvsintensiteten blir genomgående högre om man följer nuvarande registreringsprinciper för 
förvärvsarbetande, jämfört med förvärvsarbetandes andel av befolkning 15-65 år. De förvärvsarbetande som 
inte räknas till arbetskraften omfattar de som velat arbeta men inte kunnat (latent arbetssökande t.ex. 
heltidsstuderande som sökt arbete och arbetssökande i AMU-utbildning eller ALU-placerade) och de som ej 
velat arbeta eller varit oförmögna. Se SOS Arbetskraftsundersökningen i augusti 1995. 

58. År 1910 återfinns mer än sex av tio yrkesverksamma inom primärnäringarna i de undersökta kommunerna. 
När förvärvsfrekvensen jämförs mellan 1910 och 1990 tas ingen hänsyn till om förvärvsarbetet är lönearbete 
eller mer eller mindre självförsörjande verksamhet inom jordbruk. Sannolikt mäter andelen förvärvsarbetande 
1990 till största del lönearbetande och 1910 självförsörjande i jordbruket. 

59. Förvärvsarbetande nattbefolkning omfattar alla som har sin arbetsplats i eller utanför kommunen. 
Förvärvsarbetande dagbefolkning är de som arbetar i kommunen, men som kan vara bosatta i annan kommun. 
En låg dagbefolkning indikerar stor arbetspendling till andra kommuner. År 1990 hade exempelvis Kalmar 
kommun en dagbefolkning på 95% medan Surahammar endast 60%. 
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Kommunal policy och problemnärhet speglad 
genom ekonomiska mått 

Utvecklas kommunal policy för att komma tillrätta med lokala samhällsproblem? Givetvis 
används skattepengar i svenska kommuner för detta, men det kan finnas olika motiv och 
drivkrafter bakom offentlig policy. I den historiska policyanalysen är det kopplingen till lokala 
samhällsproblem som står i fokus. Om kommuner utvecklar policy nära lokala samhälls
problem kan detta bidra till politisk legitimitet. Det första ledet i den konkreta 
problemlösningens legitimeringsväg, policyns närhet till problemen, står i fokus i detta kapitel. 
Syftet är att identifiera långsiktiga förändringsmönster bakom kommunal försörjnings- och 
hälsopolicy och undersöka om policyn utvecklas problemnära. Problemnärheten analyseras med 
hjälp av ekonomiska indikatorer hämtade från den kommunala finans statistiken. 
Metodologiskt är syftet att pröva förutsättningarna att spegla och följa kommunal policy 
genom ekonomiska mått samt undersöka tidsfaktorns och den lokala kontextens betydelse 
för vilka mönster som framträder. 

I kapitlet bearbetas det omfattande material som den kommunala finansstatistiken 
rymmer. Att med hjälp av ekonomiska indikatorer söka kunskap om långsiktiga förändringar 
i kommunal policy innebär speciella överväganden (se metodkapitel). Felfri finans statistik har 
aldrig funnits och i den historiska policyanalysen uppfattas inte heller kostnadsmått som 
"sanna" representanter för policy. Måtten tolkas som en av flera indikatorer på genomförd policy. 

Redovisningsprinciper för hur ekonomiska resurser används i kommunerna har ändrats 
vid flera tillfällen. När statistiken läggs om kan det framträda som brott i tidsserierna och 
omläggningarna kan påverka och störa statistiska beräkningar. Ett sätt att undvika detta 
problem är att göra beräkningarna under perioder när samma redovisningsrutiner används. 
Det kan tillfredsställa statistiska krav på jämförbarhet, men försämrar ofta möjligheten att 
besvara de frågor som ställs. Olika redovisningsprinciper och luckor i statistiken kommer 
dock att på olika sätt begränsa analysen. 

Efter 1978 redovisas kommunala verksamheter under olika s.k. programområden. Det 
antyder att all kommunal verksamhet är programstyrd. Statliga och kommunala program finns 
inom de flesta policyområden, men implementationsforskningen har idag samlad kunskap 
som visar att program eller mål ofta inte styr eller vägleder genomförandet av policy (Barrett 
& Fudge 1981:251, Hjern & Porter 1983:268, Björkemarken 1995). Oavsett om en kommuns 
verksamhet är programstyrd eller inte kommer kostnader att redovisas under något 
programområde. I policyanalysen tolkas "programmått" enbart som indikatorer på genomförd 
policy. I vilken utsträckning program vägleder policy kan inte utläsas ur finansstatistiken. 
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Kommunal försörjningspolicy 

Kommunal försörjningspolicy finns inte som vedertaget begrepp, men sammanfattar en typ av 
policy som undersöks närmare i policyanalysen. Begreppet syftar på all h andlingsinriktad 
policy, direkt och indirekt, som kommuner utvecklar för att komma tillrätta med lokala 
försörjningsproblem (dvs. problem att skaffa mat, kläder, bostad, arbete etc.). 

Kommunal fattigvårdspolicy har en klar koppling till lokala försörjningsproblem så länge 
som den utvecklas kring de försörjningssvagas situation. Under rubriken fattigvård samlas 
också kostnader för detta, men under 1900-talet utvecklar kommuner efterhand policy som 
inte direkt kan kopplas till försörjningsproblem. Övriga sociala insatser i städerna redovisas 
i början av seklet under rubriken "diverse sociala kostnader" (1918-1956). I senare års 
finansstatistik blandas försörjningsbefrämjande insatser med annan social verksamhet. 
Kostnadsindikatorer som renodlar direkta eller indirekta försörjningsinsatser finns inte 
färdiga. De måste rekonstrueras. 

Ett omfattande arbete krävs för att ur finans statistiken rekonstruera ett infrastrukturmått 
som kan användas för att spegla indirekt försörjningspolicy und er 120-årsperioden. I bilaga 2 
redovisas de rubriker som använts för att rekonstruera måttet under olika tidsperioder. 
Rubriker och aggregeringsprinciper ändras flera gånger, vilket ställer krav på en flexibel 
datainsamling och bearbetning. 

Infrastruktur- eller näringslivspolicy har inte en direkt koppling till lokala försörjnings
problem. Men i policyanalysen tolkas t.ex. vägbyggen och kommunala industrilokaler som 
indirekt policy för att skapa gynnsamma förutsättningar för det lokala näringslivet. Ytterst kan 
man tolka policyn som försök att förbättra försörjningsbetingelserna för kommunens 
innevånare. Nästan all kommunal verksamhet kan uppfattas ha detta syfte, men om all 
kommunal verksamhet uppmärksammas samtidigt, frånhänder man sig möjligheten att pröva 
vilken policy som är, eller inte är, problemnära och framgångsrik. 

Långsiktiga förändringar i kommunal försörjningspolicy 1874-1990 
Lokala försörjningsproblem pendlar långsiktigt upp och ner. I ett 120-årsperspektiv framstår 
problemen till viss del som olösbara. Innan frågan om kommunal policy utvecklas för att lösa 
lokala försörjningsproblem besvaras, undersöks vilka långsiktiga förändringsmönster som 
framträder bakom olika former av försörjningspolicy. Är det samma underliggande mönster 
som bakom problemen? Om inte, tyder det på att problem och policy inte utvecklas i takt. 

Långsiktiga förändringsmönster i sodai- och infrastrukturpolicy 
När kostnader för social- och infrastrukturpolicy analyseras för hela perioden 1874-1990 
identifieras trendmodeller i samtliga undersökta kommuner. Men, när andra perioder 
analyseras, identifieras både trend- och trendfria modeller, beroende på vilka kommuner och 
policyområden som undersöks.1 
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Tabell 8:1 A RI AIA -analys av soäalvårds- och (fysisk) infrastrukturkostnader i tre städer/kommuner 
1874-1990. 

Kommun Policy ARIMA-modell Främsta kännetecken 

Kalmar social (1,1,0) ökar trendmässigt, stark 
Västerås social (1,1,0) påverkan från föregående år 
Skellefteå social (1,1,0) »»  

Kalmar infrastruktur (1,1,1) ökar trendmässigt, stark 
Västerås infrastruktur (1,1,1) påverkan från föregående år 
Skellefteå infrastruktur (1,1,1) samt engångspåverkan 
rikets: städer social (1,1,0) (se ovan) 

infra (0,1,0) ökar trendmässigt 
landskommuner social (0,1,0) t? 

Kommentar: ARIMA-analysen av aggregerade kostnader i rikets städer och landskommuner baseras på 
tidsserier 1874-1960. Statistiska parametrar redovisas i tabell 8:1*, bilaga 1. 
Källor: Se Underlag för tidsserier. 

Kostnader för social- och infrastrukturpolicy ökar trendmässigt under 120-årsperioden 
i alla tre städerna/kommunerna. Samtidigt framstår de två typerna av policy som något olika 
processer. Gemensamt för dem är att det finns en stark påverkan från föregående år på 
närmast efterföljande år (fångad med AR-komponenten). Infrastrukturpolicy kännetecknas 
också av att enstaka händelser påverkar den underliggande processen i alla tre kommunerna 
(MA-komponenten). Sannolikt ligger olika infrastrukturinvesteringar bakom engångs-
effekterna.2 På aggregerad nivå, i städer och landskommuner, identifieras enbart 
trendkomponenter i motsvarande tidsserier. Det tyder på att kommunala särdrag försvinner 
på aggregerad nivå. Socialpolicy förändras jämnare. Ingen påverkan av engångskaraktär 
framträder i ett 120-årsperspektiv, vare sig i enskilda kommuner eller på aggregerad nivå. De 
två typerna av försörjningspolicy har ett utvecklingsmönster gemensamt, de ökar trendmässigt 
under hela eller delar av 120-årsperioden. Detta långsiktiga mönster framträder oberoende 
av vilken aggregeringsnivå eller kommun som undersöks. Grovt sett tyder det på att 
försörjningsproblem och policy inte förändras i takt under 120-årsperioden. 

Den trendmässiga ökningen i försörjningspolicyn slår igenom vid olika tidpunkter i 
kommunerna. Några landskommuner och städer redovisar svårare försörjningsproblem än 
andra i slutet av 1800-talet. Man kan därför tänka sig att ett "policytrendbrott" först 
framträder i problemkommunerna. I tabell 8:2 (se bilaga 1) redovisas de modeller som 
identifieras för fattigvårdskostnaderna 1874-1917 i problemkommuner (med över 8% 
understödstagare under en eller flera tioårsperioder). Fattigvårdskostnaderna visar sig 
utvecklas olika i kommuner med omfattande försörjningsproblem.3 Någon trendmässig 
ökning i kostnaderna framträder inte, vare sig i problemkommuner, mindre problemtyngda 
kommuner eller på aggregerad nivå före 1918.4 
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Hur problemnära utvecklas städernasfirsörjningspolicy under perioden 1874-1920? 
Om städerna "svarar på" försörjningsproblemen skulle det kunna visa sig genom högre 
fattigvårds- eller infrastrukturkostnader under perioder med omfattande försörjningsproblem. 
I tabell 8:3 redovisas hur tre städers försörjningspolicy utvecklats mellan 1874 och 1920. 

Tabell 8:3 Genomsnittskostnader för fattigvård, infrastruktur och undervisning i tre städer och rikets städer 
1874-1920 redovisat i kronor per invånare uttryckt i 1910/-12-års prisnivå. 

Period Policy Kalmar Västerås Skelleßea Differens Max Riket 

1874- fattigvård 3 4* _ 1 4 4 
1880 infrastruktur 15 21 23 8 58 15 

undervisning 3 3 - 8 3 

1881- fattigvård 3* 5* 3 2 13 5 
1890 infrastruktur 10 15 24 14 51 19 

undervisning 3 3 3 0 6 6 

1891- fattigvård 6* 4 3 3 11 6 
1900 infrastruktur 15 27 39 24 145 23 

undervisning 4 5 5 1 12 7 

1901- fattigvård 5 4 5 1 11 7 
1910 infrastruktur 23 42 186 163 621 41 

undervisning 6 13 7 7 29 11 

1911- fattigvård 7 6 4 3 12 8 
1920 infrastruktur 31 49 210 179 615 54 

undervisning 11 12 30 18 90 12 

Kommentar: Differensen beräknas på 1 O-årsmedelvärden. Max-värdet anger högsta värdet i någon av de tre 
städerna under ett enskilt år. * anger > 8% understödstagare i genomsnitt under ett decennium. 
Källor: Se Underlag för tidsserier. 

Är resursmobiliseringen störst när problemen är störst och finns det skillnader mellan 
kommunerna? Under 1870-talet är andelen understödstagare högst i Västerås (10%).5 

Fattigvårdskostnaderna visar sig också vara en krona högre per invånare i Västerås jämfört 
med Kalmar. Det tyder på något högre policykostnader i den stad som har störst 
försörjningsproblem. Västerås och Kalmars fattigvårdskostnader motsvarar omkring 10% av 
städernas samlade inkomster under dessa år. Resursmobiliseringen visar sig ligga på samma 
nivå som i andra städer.6 Eftersom problemen är större i Västerås tyder det på att Kalmar stad 
mobiliserar mer resurser för de fattiga på 1870-talet. 

Försörjningsproblemen är oförändrat höga i Västerås under 1880-talet medan problemen 
växer i Kalmar. Båda städerna redovisar i genomsnitt runt 9% understödstagare. Jämförelsen 
visar att Västerås avsätter två kronor mer per invånare under 1880-talet och en större andel 
av stadens samlade inkomster jämfört med Kalmar .7 Den (penningfinansierade) fattigvården 
skiljer sig mellan städerna, trots att försörjningsproblemen, utifrån sett, är jämförbara. Det 
tyder på att Västerås jämförelsevis mobiliserar mer resurser för lokala försörjningsproblem 
under 1880-talet.8 
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Under 1890-talet är försörjningsproblemen störst i Kalmar och staden avsätter också två 
till t re kronor mer än de andra städerna på fattigvård under detta årtionden och en högre 
andel av kommunens resurser.9 Det visar att resursmobiliseringen följer problemen i två 
städer med betydande försörjningsproblem under 1880- och 1890-talen. Det tyder på att 
försörjningspolicyn utvecklas problemnära för 100 år sedan. 

Följsamheten mellan försörjningsproblem och fattigvård visar sig vara olika i de tre städerna 
när de undersöks med hjälp av korrelationsanalys. Någon statistiskt säkerställd korrelation 
framträder inte i städerna som grupp, däremot i Västerås och Skellefteå. I Västerås framträder 
en fördröjd samvariation under perioden 1874-1920 (0,31, N=42). Men den starkaste 
korrelationen mellan problem och policy framträder något överraskande i Skellefteå. Jämfört 
med de två andra städerna redovisas i Skellefteå närmast försumbara försörjningsproblem. 
Men i Skellefteå ökar och minskar problem och fattigvårdskostnader i takt, såväl under 
samma år som med ett års fördröjning (0,53 under samma år, 0,56 med ett års fördröjning, 
N=33). I två av tre städer finns ett statistiskt säkerställt stöd för att fattigvården utvecklas nära 
försörjningsproblemen för 100 år sedan. 10Mellan 1900 och 1920 visar sig följsamheten mellan 
problem och fattigvård mindre. Under denna 20-årsperiod minskar försörjningsproblemen, 
samtidigt som fattigvårdskostnaderna ökar svagt. Ingen signifikant samvariation framträder 
heller mellan försörjningsproblem och fattigvårdskostnader efter 1900. 

Avståndet, mätt som euklidiskt avstånd, mellan problem och policy är förhållandevis stort 
under perioden 1874-1920 (>3) i de tre städerna som grupp. I Västerås och Skellefteå, båda 
med signifikant korrelation mellan policy och problem, är avståndet något kortare (>2). 
Under perioden före 1900 (1,6) är avståndet också kortare jämfört med perioden efter 1900 
(>2) i de tre städerna som grupp. Följsamhet (positiv korrelation) och problemnärhet (kort 
euklidiskt avstånd) pekar grovt sett i samma riktning. 

Analysen av försörjningspolicyns problemnärhet och följsamhet visar att fattigvården 
utvecklas problemnära och resursmobiliseringen följer problemen före 1900. Efter 1900 ökar 
avståndet något mellan problem och policy samtidigt ökar resursmobiliseringen svagt medan 
problemen minskar. Statistiskt säkerställd följsamhet framträder i två av tre städer under hela 
perioden 1874-1920. 

Städernas infrastrukturpolicy är betydligt mer omfattande, jämfört med fattigvården tiden 
kring sekelskiftet. De studerade städerna avsätter fyra till fem gånger mer resurser på 
infrastruktur (tabell 8:3).11 I städerna som grupp framträder en negativ samvariation mellan 
understödstagare och infrastrukturkostnader under 45-årsperioden 1874-1920, men ser man 
bara till perioden 1874-1900 är kopplingen statistiskt säkerställd.12 Kostnader för infrastruk
turpolicy minskar när försörjningsproblemen ökar och tvärtom. Det tyder på att försörjnings
problem och infrastrukturpolicy inte följs åt. Variablerna är omvänt relaterade till varandra. 

Avståndet mellan infrastrukturpolicy och försörjningsproblem är överraskande nog inte 
större än mellan fattigvårdspolicy och samma problem under hela perioden 1874-1920 (3) i 
de tre städerna som grupp. Endast före 1900 är avståndet längre mellan infrastrukturpolicy 
och försörjningsproblem (2), jämfört med fattigvård och samma problem (1,6). 

När städerna undersöks var för sig framträder ingen statistiskt säkerställd korrelation i två 
av städerna. I Skellefteå framträder det rakt omvända förhållandet, dvs. en positiv sam

114 



variation mellan infrastrukturkostnader och understödstagare (0,41 under samma år, 0,43 med 
ett års fördröjning, N=33). Det kan tolkas som att en mindre ökning av understödstagarna 
inte håller tillbaka Skellefteå stads infrastrukturuppbyggnad. Det illustrerar samtidigt hur 
viktigt det är att behandla varje kommun som en självständig analysenhet och att varje 
aggregering riskerar att missa avvikande och sammansatta mönster. 

Att infrastrukturinsatser används i direkt syfte att bekämpa arbetslöshet, när 
försörjningsproblemen är stora har empiriskt stöd i Västerås. Staden anslår 1895 1.000 kronor 
till muddringsarbeten i Svartåns och Lillåns mynningar i syfte att hålla nere arbetslösheten 
(Öberg 1948:920). Men Västerås tidiga arbetslöshetspolicy motsvarar endast drygt en procent 
av stadens infrastrukturkostnader samma år. Direkta infrastrukturinsatser som syftar till att 
bekämpa lokal arbetslöshet försvinner därmed i det aggregerade infrastrukturmåttet. 13 

Utvecklar landskommunerförsöijningspolicy nära problemen för 100 år sedan? 
ARIMA-analysen visar inga trendmässiga skillnader mellan mer eller mindre problemtyngda 
kommuner. Resursmobiliseringen visar sig dock variera bland problemkommunerna (tabell 8:4, 
bilaga 1). I Västerås-Barkarö och Långasjö landskommun redovisas betydande 
försörjningsproblem under 1870-talet. Trots svåra försörjningsproblem i båda kommunerna 
skiljer sig den penningfinansierade fattigvården. Den är grovt sett mer omfattande i Västerås-
Barkarö jämfört med Långasjö landskommun under 1870-talet.14 

I tre problemkommuner framträder ingen signifikant korrelation mellan problem och 
fattigvård. Det tyder på att problemkommunernas fattigvård inte utvecklas i takt med 
försörjningsproblemen. Men är detta en rimlig slutsats? Det är känt att många kommuner 
organiserar penningfri fattigvård genom rotegång och andra institutioner under denna period. 
Om dessa insatser ökar i takt med problemen kan inte undersökas genom finansstatistiken. 
Men uppgifter om penningfri fattigvård skulle behövas för att få en mer rättvisande bild av 
landskommuners försörjningspolicy runt förra sekelskiftet. 

De tre problemkommunerna avsätter alla en större andel av kommunernas totala 
inkomster för fattigvård jämfört med andra undersökta landskommuner och tre gånger så 
mycket som städerna. Det visar att problemkommunerna trots allt svarar på försörjnings
problemen i högre grad än mindre problemtyngda kommuner. Långasjö är den kommun som 
mobiliserar minst fattigvård räknat per capita, men mest fattigvård i förhållande till 
kommunens resursbas.15 En tänkbar förklaring är att flera problemkommuner har så svåra 
problem att det sannolikt är svårt att mobilisera ytterligare resurser. Långasjö t.ex. har en 
betydligt svagare resursbas än de två andra kommunerna, trots detta avsätter Långasjö 
kommun en större andel av kommunens resurser till fattigvård (jfr not 15). Att försörjnings
problemen är svåra i Långasjö kan också utläsas av en negativ befolkningsutveckling med en 
förhållandevis stor utflyttning från kommunen. Många emigrerar till Amerika. Ofta lämnar 
de mest initiativrika människorna kommunen, vilket förstärker problembilden. Det tyder på 
att problemtyngda kommuner i högre grad än andra och efter förmåga svarar på 
försörjningsproblemen genom att mobilisera resurser för fattigvård. 

I de undersökta landskommunerna som grupp visar en korrelationsanalys att 
understödstagare och fattigvårdspolicy samvarierar under perioden 1874-1917 (0,22 under 
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samma år, 0,24 med ett års fördröjning, N=1718). Försörjningsproblem och fattigvård följs 
åt. När avståndet mellan problem och policy mäts visar det sig vara större än i städerna. I 
motsats till städerna är avståndet mindre efter 1900, vilket tyder på att policyn utvecklas något 
närmare problemen i början av 1900-talet, jämfört med slutet av 1800-talet. Sannolikt beror 
resultatet till en del på skillnader i N-tal (jfr kapitel 6). Sammantaget visar policyanalysen att 
fattigvården utvecklas problemnära i landskommunerna under perioden 1874-1917. 

Städers och landskommuners sätt att möta lokala försörjningsproblem för hundra år sedan 
skiljer sig klart på en punkt; landskommunerna utvecklar inte infrastrukturpolicy i samma 
omfattning som städerna. Men helt overksamma är de dock inte på detta område. Sannolikt 
finns det lokala aktörer som uppfattar den begynnande industrialiseringen på landsbygden och 
järnvägsbyggandet runt om i landet som en möjlighet att lyfta den egna bygden ur 
fattigdomsfällan. Men ingen landskommun redovisar infrastrukturkostnader som ligger i 
närheten av städernas. Endast under enstaka år har några landskommuner redovisat höga 
kostnader på detta policyområde (jfr max-värden tabell 8:4, bilaga 1). 

Trots att landskommunernas infrastrukturkostnader är mycket små i de kommuner som 
redovisar kostnader för sådan policy, visar en korrelationsanalys en signifikant negativ 
korrelation mellan infrastrukturpolicy och understödstagare 1874-1917 (-0,21 under samma 
år, -0,18 med ett års fördröjning, N=1718). Avståndet mellan infra-strukturpolicy och 
försörjningsproblemen visar sig mycket stort (euklidiskt avstånd=6). Det är samma mönster 
som framträder i städerna. Infrastruktur och försörjningsproblem utvecklas i otakt, vilket 
tyder på att också landskommuner väntar med att bygga in frastruktur tills försörjnings
problemen minskar. 

När den fördemokratiska perioden lämnas för att istället rikta uppmärksamhet på senare 
perioder blir det intressant att undersöka om problem och policy följs åt i fortsättningen, 
särskilt under 1930-talet då närmare hälften av alla kommuner redovisar omfattande 
försörjningsproblem. 

Utvecklar städerna försörjningspolicy nära problemen efter demokratins införande? 
Under 1920-talet redovisar endast Västerås försörjningsproblem över 8 procent, vilket kan 
jämföras med 1930-talet då närmare hälften av alla undersökningskommuner överskrider den 
nivån. Av de tre undersökta städerna kommer endast Kalmar över 8-procentsnivån under 
1930-talet. Följer städernas försörjningspolicy problemen under denna period? 

Västerås visar sig mobilisera något mer resurser för fattigvård jämfört med Kalmar och 
Skellefteå under 1920-talet (tabell 8:5). Staden avsätter också mer resurser i förhållande till 
stadens resursbas.16 Under 1930-talet minskar understödstagare och fattigvårdskostnader i 
Västerås. I Kalmar ökar tvärtom försörjningsproblemen under 1930-talet och staden avsätter 
också mer resurser på fattigvård jämfört med 1920-talet.17 Det visar att fattigvården utvecklas 
problemnära i dessa båda städer under 1920-1930-talen, både när det mäts som per capita 
kostnader och som andel av städernas samlade resurser. Skellefteå avviker genom att problem 
och policy inte följs åt när 1 O-årsmedelvärden jämförs.18 
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Tabell 8:5 Genomsnittskostnader fòrfattigvård/ soäalvård och (fysisk) infrastruktur i tre städer 1921-1960 
redovisat i kronor per invånare uttryckt i 1910 / - / 2-års prisnivå. 

Period Policy Kalmar Västerås Skellefteå Differens Max Riks 

1921- fattigvård 12 15* 8 1 23 12 
1930 infrastruktur 56 47* 229 182 413 71 

undervisning 17 21 20 4 27 24 

1931- fattigvård 20* 12 7 13 31 18 
1940 infrastruktur 82* 73 239 166 418 94 

undervisning 28 24 43 19 104 29 

1941- fattigvård 14 8 15 7 26 14 
1950 infrastruktur 80 83 276 196 385 100 

undervisning 32 30 40 10 95 31 

1952- social 32 31 28 4 63 43 
1960 infrastruktur 147 173 335 188 436 170 

undervisning 66 75 91 25 138 77 

Kommentar: Differensen anger största skillnaderna i 1 O-årsmedelvärden. Max-värdet anger högsta 
policykostnader under ett enskilt år i någon av städerna. * anger över 8% understödstagare under tioars-
perioden. 
Källor: Se Underlag för tidsserier. 

I diagram 8:1 redovisas hur bidragstagande och socialkostnader förändras för de tre 
städerna som grupp. Av diagrammet framgår att följsamheten är mycket stor under 
framförallt 1930-talet. Under 1940-talet minskar problemen samtidigt som kostnader för 
fattigvården ökar något och under 1950-talet ökar avståndet mellan problem och policy 
påtagligt. Det hindrar inte att det kan finnas en följsamhet mellan försörjningsproblem och 
policy. En relativt stark positiv korrelation framträder under perioden 1921-1940 (0,75, 
0,69(F), N=41). 

Diagram 8:1 Bidragstagande och soä alpolicy i tre städer 1921-1960. 
50" 

Bidrags tagare 

Socialpolicy 
1921 1925 1929 1933 1937 1941 1945 1949 1953 1957 

År 
Kommentar:: Andelen bidragstagare redovisas i procent av befolkningen och socialpolicy i kronor per invånare. 
Hacken i tidsserien för socialpolicy på 1920-talet beror på att uppgifter för Skellefteå saknas och hacket i 
bidragstagartidsserien beror på att officiell stadstik saknas från början av 1950-talet. 
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Avståndsmätningar pekar i samma riktning, problem och policy ligger nära varandra 
(<1,00). Under perioden 1941-1960 framträder heller ingen signifikant korrelation mellan 
problem och policy.19 Avståndet ökar också påtagligt 1941-60 (2,50). Det visar att fattigvården 
utvecklas problemnära under två av de mest problemtyngda decennierna i modern tid och 
att problemnärheten minskar när problemen minskar. 

Med 1956-års socialhjälpslag avskaffas benämningen fattigvård och fattighjälpstagare, men 
någon genomgripande förändring i förhållande till 1918-års lagstiftning innebär inte lagen 
(Halleröd 1991:14). Kommunernas formella ansvar för försörjningsproblem påverkas inte 
mycket av denna lagändring. Däremot bidrar andra reformer till a tt minska behovet av 
socialhjälp, framförallt pensionsreformer och införandet av barn- och bostadsbidrag. 
Sammantaget avlastar staten genom dessa reformer kommunernas ansvar för lokala 
försörjningsproblem. Eftersom statligt försörjnings stöd till enskilda avlastar kommunerna 
skulle man förvänta sig lägre fattigvårds- eller socialvårdskostnader efter att statliga 
försörjningsbidrag införts. Men det ekonomiska utrymme som därigenom skapas i 
kommunerna, visar sig utnyttjas för andra sociala ändamål. Kostnaderna för fattighjälp, som 
hårt belastar många kommuners ekonomi under 1930-talet, minskar påtagligt mot slutet av 
1940-talet. Under den efterföljande 20-årsperioden minskar i genomsnitt fattighjälps- eller 
socialhjälpskostnaderna till 19 20-talsnivå (Halleröd 1991:17), men kommunernas sociala 
kostnader fortsätter att öka. Bakom denna kostnadsökning ligger en allt mer ambitiös 
välfärdsstatsledd socialpolitik i kommunerna. 

Städernas infrastrukturpolicy visar sig också under hela perioden 1921-1960 stå i omvänd 
relation till försörjningsproblemen.20 När försörjningsproblemen stiger minskar infrastruktur-
kostnaderna och omvänt. I Västerås framträder detta mönster tydligast (-0,77, N=27).21 

Avståndet mellan indirekt försörjningspolicy och problemen är också det förväntade. 
Avståndet till försörjningsproblemen är långt, framförallt under 1920- och 1930-talen (>2,5). 

Skellefteå stad har inte några omfattande försörjningsproblem och redovisar också lägre 
fattigvårdskostnader under hela perioden. Det ekonomiska utrymmet för olika infrastruktur-
projekt är förhållandevis större i Skellefteå. Staden avsätter också mycket mer resurser inom 
infrastrukturområdet under perioden 1920-1960. Fram till 1945 svarar de flesta kommuner 
med ökade fattigvårdsutgifter när försörjningsproblemen ökar, medan infrastruktur
investeringar får vänta tills problemen går tillbaka. 

Utvecklar landskommunerna försörjningspolicy nära problemen under 1930-talet? 
Enskilda landskommuners policy kan inte analyseras genom ekonomiska mått under perioden 
1918-1928, eftersom kostnader inte redovisas i finansstatistiken. I syfte att studera hur långt 
problemnärheten kan undersökas utifrån den officiella finansstatistiken under 1930-talet och 
hur nära försörjningsproblemen fattigvården utvecklas, fokuseras här fyra landskommuner 
med betydande försörjningsproblem. Utgifter för infrastruktur redovisas inte under perioden 
1928-1951, vilket begränsar den historiska policyanalysen.22 
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Tabell 8:6 Försörjningsproblem, fattigvård3 och resursmobilisering under 193 0-talet i 4 problemkommuner, 
uttryckt i kronor per invånare och p rocent 

Problem och policy Sura Ramnäs Byske Jörn Riks 

understödstagare 1 9 10 17 7 
fattigvårdskostnader 14 13 8 11 11 
kommunens totala inkomst 60 53 49 54 51 
statsbidrag 12 16 28 30 18 
taxerad inkomst 716 488 209 226 390 

fattigvård/k-inkomst 23% 26% 16% 21% 21% 
k-inkomst/tax.inkomst24 8% 11% 23% 24% 13% 
statsbidrag/ k-inkomst 20% 30% 57% 56% 35% 

Källor: SOS Kommunernas finanser 1931-1940, SOS Årsbok för Sveriges kommuner 1931-1940. 

Två av problemkommunerna med lägsta andelen understödstagare avsätter något 
överraskande mer resurser på fattigvård, både i kronor per invånare och i procent av 
kommunens samlade inkomster, jämfört med kommuner med större redovisade problem. 
Men när kommunernas resursmobilisering, i förhållande till den "potentiella" resursbasen 
(mätt som totala kommuninkomsters andel av taxerade inkomster) jämförs, visar sig 
kommuner med störst problem ta i anspråk tre gånger så mycket resurser. Byskes kommunala 
policy, relaterad till lokalsamhällets resursbas, visar sig "offensivare" jämfört med t.ex. Suras 
kommunala policy. Det tyder på att kommuner med tillfälliga försörjningproblem kan, eller 
vill, mobilisera mer resurser för att lindra negativa verkningar av tillfälliga 
försörjningsproblem. I riktigt problem-tyngda kommuner finns inte samma förutsättningar, 
eftersom de redan mobiliserat flera gånger mer resurser ur civilsamhällets "resursbas" under 
lång tid.251 Byske och Jörn används förhållandevis stor del av kommunernas resurser för att 
bekämpa arbetslösheten (Olofsson 1990:70,74-75). Men genom finansstatistiken går det inte 
att följa vare sig landskommunernas eller städernas arbetslöshetspolicy. 

Statens bidrag för att lindra försörjningsproblemen visar sig gå till kommuner med de 
största problemen. Det tyder på att statlig policy utvecklas problemnära under 1930-talet. I 
Byske och Jörn motsvarar statsbidraget knappt 60% av kommunernas samlade inkomster. 
Det är dubbelt så mycket som i Sura och Ramnäs. 

Mot bakgrund av de statistiska uppgifter och jämförelsetal som här redovisas är det inte 
förvånande att försörjningsproblem och fattigvårdspolicy inte samvarierar i dessa kommuner 
som grupp. En grundligare undersökning av statistiken visar att svaret på frågan om policy 
utvecklas problemnära riskerar att bli missvisande om inte kommuner undersöks var för sig 
och om inte kommunernas förutsättningar och lokalsamhällets resursbas också beaktas.26 

En förklaring till att kommuner svarar olika på lokala försörjningsproblem kan också 
sökas i skilda lokala problemuppfattningar. Att faktiska förhållanden upplevts som problem 
i Byske stöds av kommunala protokoll och en skrivelse från en industrikommitté som bildats 
för att försöka återuppta driften vid det nedlagda sågverket i Furuögrund.27 
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Från soäalpolicy förförsörjningssvaga till sodai service åt alla 
Kan man med hjälp av finans- och socialstatistiken undersöka om kommunernas socialpolicy 
utvecklas för de försörjningssvaga eller inriktas mot allmän social service?28 År 1923 är första 
året SCB sammanställer uppgifter om fattighjälpens eller "understödets" värde (SOS 
Fattigvården 1930:52). I början av 1920-talet går 80% av kommunernas sociala kostnader till 
fattighjälp. Därefter går efterhand en allt mindre andel till fattig- eller socialhjälp (tabell 8:7a). 
Trots att kostnaderna för fattighjälp stiger under 1920-och 1930-talen minskar dess andel av 
kommunernas totala sociala kostnader. Det tyder på att andra sociala verksamheter 
expanderar. I slutet av 1940-talet minskar kostnaderna för fattighjälp samtidigt som de totala 
sociala kostnaderna ökar under hela decenniet. Fattighjälpens andel sjunker också från 66 till 
24%. Under 1950-talet minskar försörjningsproblemen allmänt och den tidigare följsamheten 
mellan försörjningsproblem och social policy minskar. Statistiken indikerar en förskjutning 
från fattighjälp i olika former till utbyggnad av social service åt alla. 

Tabell S:7a Kommunernas fattig- och soäalhjälp, soäalbi drag och totala sociala kostnader i miljoner kronor 
(löpande kostnader) och procent. 

År Fattighjälp! soäalbidrag Totala sodala kostnader Procent 

1923 59 74 80 
1930 68 96 71 
1940 100 151 66 
1950 76 311 24 
1960 125 1.289 10 
1970 359 5.216 7 
1980 942 26.196 4 
1990 4.721 76.817 6 
1995 10.800 127.774 8 

Källon SOS Årsbok för Sveriges kommuner 1927:25,1934:25,1943:25, SOS Kommunernas finanser 1960 tab. 
D, 1970 tab. 1,1990 tab. 8,1995 tab. 6.3, SOS Fattigvården 1930:52,1940:98, SOS Socialvården 1964, SOS 
Socialtjänsten och omsorgerna i Sverige 1993 tab. 28, SOS Social service, vård och omsorg i Sverige 1996:134, 
Statistisk Årsbok 1948,1952,1954. I tabell 8:7b, bilaga 1 redovisas motsvarande kostnader under 1940-talet. 

När försörjningsproblemen minskar skapas utrymme för en mer ambitiös socialpolitik. 
Socialbidragens andel av socialkostnaderna fortsätter att minska fram till 1980. År 1970 är det 
olika former av åldringsvård (33%), barn- och ungdomsverksamhet (26%) som svarar för de 
största sociala utgifterna. Under 1980-talet och framförallt 1990-talet ökar åter försörjnings
problemen och likaså socialbidragens andel av socialkostnaderna. Vård och omsorg om äldre 
och funktionshindrade svarar för drygt 50% av kostnaderna 1995. Det visar att kostnaderna 
för den växande gruppen äldre ökat, men socialbidragen motsvarar inte mer än 8% av 
kommunernas totala sociala kostnader år 1995 och endast 3% av kommunernas samlade 
inkomster. Relativt sett är det betydligt mindre än städernas och landskommunernas 
resursmobilisering under t.ex. 1930-talet.29 Under en stor del av 1900-talet minskar 
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kommunernas resursmobilisering relativt sett för direkta försörjningsproblem medan social 
service och annan kommunal verksamhet expanderar. Men under 1980- och 1990-talen ökar 
åter socialbidragens andel av kommunernas samlade socialkostnader (från 4 till 8%). Mellan 
1990 och 1995 har kommunernas kostnader för socialbidrag fördubblats räknat i fast 
penningvärde (SOS Social service, vård och omsorg i Sverige 1996:134). Att en mindre andel 
av resurserna går till de försörjningssvagaste behöver inte innebära att den gruppen reellt sett 
får mindre resurser. Men när försörjningsproblemen börjar växa finns en risk att utbyggd 
social service och insatser för de försörjnings svagaste kommer i konflikt med varandra. 
Kommunerna vill kunna ge social service och stöd till de mest utsatta samtidigt. Men om 
resurserna minskar, genom minskade statsbidrag och lägre skatteunderlag, tvingas 
kommunerna i praktiken göra svåra prioriteringar. 

Redovisade siffror i tabell 8:7a bygger inte på medelvärden för olika decennier utan på 
aggregerade avläsningar under vissa år. Det kan därför finnas betydande skillnader mellan 
kommunerna. Man bör fråga sig vad som t.ex. ligger bakom förändringen på 1940-talet då 
fattigstödets andel minskar från 66 till 24%! Förändringen visar sig, vid närmare 
undersökning, vara störst mellan 1947 och 1949 och jämt fördelad mellan landskommuner 
och städer (tabell 8:7b bilaga 1, SOS Fattigvården 1948:53). Kostnaderna för fattighjälp 
minskar med närmare 60 miljoner och de totala sociala kostnaderna ökar samtidigt med 40 
miljoner under dessa två år. Man kan misstänka att det är förändrade redovisningsprinciper 
som ligger bakom denna utveckling, men i den officiella statistiken nämns inget om detta. Det 
tyder på att siffrorna är tillförlitliga och att det är reella förändringar i problem och policy som 
ligger bakom förändringen. Någon helt rättvisande jämförelse kan inte göras mellan 
kommunernas mobilisering för de försörjnings svagaste i början av 1990-talet med tidigare 
perioder. Men, i historiens ljus framstår 1990-talets insatser för de försörjningssvagaste hamna 
i skuggan av övrig kommunal service. Social välfärds-service kan också i viss utsträckning 
uppfattas avlasta försörjningsbördan. Utan att dra för långtgående slutsatser utifrån detta 
underlag indikerar det ändå ett tydligt förändringsmönster. Kommunernas resursmobilisering 
för de mest utsatta minskar i förhållande till annan social verksamhet fram till 1980-talet, 
därefter ökar den åter. Om ökningen är tillfällig får framtiden visa. Men i mitten av 1990-talet 
har många kommuner svårt att tillhandahålla utlovad social service och samtidigt klara 
växande lokala försörjningsproblem. De sitter i en rävsax. Vilka problemlösningar och 
grupper prioriteras i praktiken när kommunal policy anpassas till befintliga resurser? 

Kommuners eller lokalsamhällens kollektiva ansvar för lokala försörjningsproblem är inte 
något som föds med välfärdsstaten (jämför föregående kapitel), men välfärdsstaten höjer 
ambitionerna för offentliga insatser på det sociala området. Samtidigt kvarstår kommunernas 
ansvar för de försörjningssvagaste. När välfärdsstatens och välfärdskommunernas framtid 
diskuteras saknas sociala kostnadsindikatorer kring vilka en probleminriktad och historisk 
diskussion kan föras. Vill man synliggöra och anpassa inrättade problemlösningar till 2000-
talet, är det inte tillfredsställande att behöva begränsa sig till at t diskutera kommunernas 
sociala verksamhet i allmänhet. Det behövs indikatorer som speglar vad som redan finns i 
"garderoberna" (av etablerade problemlösningar). Skall medborgare kunna ta ställning till 
vilken inriktning och omfattning kommuners socialpolicy fortsättningsvis bör ha, fordras 

121 



uppföljningsmått som synliggör hur resurserna används i enskilda kommuner. Det räcker inte 
med enstaka nyckeltal om man ska få en samlad bild av problemnärhet och effektivitet. 

Utvecklas kommunalförsörjningspolicy nära problemen under senare år (1960-1990)? 
Sociala kostnader ökar i de flesta kommuner samtidigt som problemen minskar. När 
"välfardsstatsepoken" analyseras närmare finns det i vissa fall skäl att datera dess "födelse" 
till 1930-talet och ännu fler skäl till 1950-talet. Här uppmärksammas tre decennier som 
sammanfaller med en period då välfärdsstaten är väl etablerad. När slutsatser om långsiktiga 
förändringsmönster och välfärdsstatens inflytande över kommunal policy dras, måste 
självklart tidigare perioder också beaktas. 

Västerås är den enda av undersökningskommunerna som redovisar över 8% socialbidrags-
tagare under 1970- och 1980-talen. I början av 1990-talet stiger andelen bidragstagare i många 
kommuner till sa mma höga nivåer som under tidigare problemperioder. Hur kommunal 
försörjningspolicy utvecklas under senare år framgår av tabell 8:8. 

Tabell 8:8 Genomsnittskostnader for socialvård I omsorg (fysisk) infrastruktur och näringslivspo lig 1960-
1990 redovisat i kronor per invånare uttryckt i 1910/-12-års prisnivå. 

Period policy 'Emmaboda Kalmar Västerås Sura Lycksele Skellefteå Differens Riks 

1961- social 63 57 55 61 67 57 12 73 
1970 infrastruktur 78 71 146 100 96 107 36 211 

undervisning 107 109 130 130 147 151 44 134 
1971- social 123 156 204* 131 157 140 81 185 
1980 infrastruktur 178 252 317 148 267 238 169 286 

undervisning 181 226 238 213 323 225 142 217 
1981- social 223 259 260* 247 282 280 59 248 
1990 infrastruktur 250 333 373 184 378 397 213 274 

undervisning 25 353 242 261 343 313 128 231 
näringsliv 36 48 36 31 70 34 39 40 

Kommentar: De landskommuner som före 1974 var självständiga kommuner har sammanförts med dagens 
storkommuner under de två första tioårsperioderna. Dif ferensen beräknas på 1 O-årsmedelvärden. * anger över 
8% understödstagare under ett decennium. 
Källor: Se Underlag för tidsserier. 

Under 1970-talet redovisar Västerås högre kostnader för både social- och infrastruktur-
policy, jämfört med 1960-talet och jämfört med andra kommuner under samma period. 
Västerås uppvisar också störst försörjningsproblem under 1980-talet. Men flera kommuner 
redovisar högre kostnader inom båda dessa policyområden. Det tyder på att andra motiv än 
försörjningsproblem ligger bakom utvecklingen på dessa policyområden efter 1960-
talet.30Resursmobiliseringen följer inte problemen i samma utsträckning som under tidigare 
perioder. 

Ett policyområde som inte kan följas i den kommunala finans statistiken före 1978 är 
näringslivspo lief1. Det betyder inte att näringslivsinsatser inte förekommer tidigare. Av tabellen 
framgår att kostnader för kommunal näringslivspolicy skiljer sig mycket mellan olika 
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kommuner under 1980-talet. Lycksele är den kommun som redovisar klart högsta kostnader 
på detta policyområde. Kommunal näringslivspolicy är av särskilt intresse, eftersom 
policyområdet utvecklas starkt i många kommuner under framförallt 1980-talet och syftar till 
att aktivt befrämja sysselsättningsutvecklingen (Hjern 1989, Pierre 1994). 

Det kan finnas omfattande näringslivsinsatser som inte fångas in under de redovisnings
rubriker som här aggregerats till näringslivspolicy (se bilaga 2), men närmare den policyn går 
inte att komma genom finans statistiken. Kommunal näringslivspolicy befinner sig i 
gränslandet till det tillåtna och när den kommunala kompetensen riskerar att överskridas, kan 
det tänkas att en del näringslivsinsatser återfinns under andra rubriker. 

I undersökningskommunerna som grupp identifieras under perioden 1961-1973 en positiv 
korrelation mellan försörjningsproblem och socialpolicy (0,93, 0,91 (F), N=231), medan 
infrastrukturpolicy visar negativ korrelation till problemen (-0,30, N=231). Under perioden 
1974-1990, efter kommunsammanslagningarna, minskar följsamheten mellan problem och 
försörjningspolicy (0,21, 0,17(F) p=0,09, N=98). När följsamheten undersöks decennium för 
decennium visar sig följsamheten hög under 1960-talet (0,80, N=206), svagare under 1970-
talet (0,30(F), N=63) och okorrelerad under 1980-talet. Det tyder på att försörjningsproblem 
och socialpolicy utvecklas allt mindre i takt med varandra. 

Kommuner utvecklar "överbiyggningspolitik"på 1980-talet 
Under tidigare perioder utvecklas infrastrukturpolicy och försörjningsproblem i otakt, men från 
mitten av 1970-talet framträder ett nytt mönster. Samtidigt som socialpolicy allt mindre 
utvecklas i takt med problemen börjar infrastruktur- och näringslivspolicy följa problem
utvecklingen. Mellan 1961-1973 (och tidigare) framträder en negativ koppling mellan 
infrastrukturpolicy och försörjningsproblem (-0,30, -0,30, N=231). Mot slutet av 1970-talet 
och under 1980-talet förändras detta mönster. Försörjningsproblem och infrastrukturpolicy 
(0,22, p=0,06, N=74) respektive näringslivspolicy (0,43, 0,40(F), N=74) utvecklas nu i takt. 
Samma mönster framträder också mellan arbetslöshet och infrastrukturpolicy (0,60, N=57) 
respektive arbetslöshet och näringslivspolicy (0,28, N=57) under 1980-talet.32 När avstånden 
mellan policy och problem undersöks förstärks detta mönster. Socialpolicy ligger nära 
problemen under perioden 1961-1973 (0,38) men avståndet ökar efterhand (>1 1974-1990). 
Infrastrukturpolicy och näringslivspolicy ligger närmare problemen på 1980-talet (<1). Det 
tyder på att socialpolicy avlägsnar sig från problemen under 1970- och 1980-talen och att 
infrastruktur- och näringslivspolicy närmar sig problemen.33 

Trendbrottet på 1970-talet kan tolkas som början till en ny relation mellan lokala 
försörjningsproblem och kommunal policy. Det senare mönstret kan beskrivas som en form 
av kommunal överbryggningspolitik. Samtidigt som statlig policy, inspirerad av keynesiansk 
teori (om statens aktiva, balanserande roll i ekonomin), visat sig ineffektiv på nationell nivå, 
börjar den tillämpas i kommunerna. Om en aktiv kommunal infrastruktur- och näringslivs
policy visar sig framgångsrik är en fråga som policyanalysen återkommer till i kapitel 10. 

För att ge en historisk överblick över hur kommunal försörj ningspolicy utvecklats i 
förhållande till problemen under olika perioder samlas resultaten från de statistiska 
undersökningarna i tabell 8:9 och 8:10. 
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Tabell 8:9 Problemnärhet i kommunal forsörjningspolicy u ttryckt genom korrelationskoejfiäenter mellan 
bidragstagare och policy. 

Tidsperiod Kommun Soâalpolicy- Infrastrpolicy- Näringslivspoliy- N 
bidragstagande bidragstagande bidragstagande 

1874-1920 landskommuner 0,22, 0,24(F) -0,21,-0,18(F) 1.718 
1874-1920 städer i 2 av 3 städer -0,39, -0,36(F) 120 
1921-1940 städer 0,75, 0,69(F) -0,27 ** 41 
1941-1960 städer - -0,30 46 
1961-1973 alla 0,93, 0,91 (F) -0,30, -0,30(F) 231 
1974-1990 alla 0,21, 0,17(F)** 0,22 ** 0,43, 0,40(F)* 98 

Kommentar: F=fördröjd korrelation. *Korrelationen bidragstagare - näringslivspolicy avser perioden 1978-
1990. ** p<0,10. 

Tabell 8:10 Problemnärhet i kommunal forsörjningspolicy uttryckt som euklidiskt avstånd mellan policy och 
bidragstagare (standardiserat mått). 

Tidsperiod Kommun Soäalpolicy- Infrastrpolicy- Näringslivspolicy- N 
bidragstagande bidragstagande bidragstagande 

1874-1920 landskommuner 3,60, 3,50(F) 6,00, 6,00(F) 1.718 
1874-1920 städer 3,20, 3,10(F) 3,00, 3,00(F) 120 
1921-1940 städer 0,86, 0,94(F) 2,40, 2,40(F) 41 
1941-1960 städer 2,50, 2,30(F) 2,10, 2,40(F) 46 
1961-1973 alla 0,38, 0,38(F) 1,40,1,50(F) 231 
1974-1990 alla 1,10,1,20(F) 1,20,1,20(F) 0,95,1,00(F) 98 

Kommentar: Avståndet mellan näringslivspolicy och bidragstagare avser perioden 1978-1990. 

Korrelationsanalyser, avståndsmätningar och resursmobilisering tyder på att kommunernas 
socialpolicy periodvis utvecklats i takt med lokala försörjningsproblem fram till mitten av 
1970-talet. Därefter minskar problemnärheten. När hela 120-årsperioden sammanfattas visar 
sig kommunal forsörjningspolicy grovt sett följa ett mönster under de första 100 åren. När 
försörjningsproblemen ökar, inriktar sig kommunerna på att bekämpa problemen med fattig-
eller socialvård, samtidigt som infrastruktursatsningar hålls tillbaka. Kommunerna har på 
dessa två policyområden "rättat munnen efter matsäcken". Men från slutet av 1970-talet bryts 
detta mönster och kommuner utvecklar infrastruktur- och näringslivspolicy också när 
försörjningsproblemen ökar. Enskilda kommuner avviker periodvis, helt eller delvis, från 
detta mönster. 
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Kommunal hälsopolicy 

Den andra typen av policy som undersöks närmare i policyanalysen är kommunal hälsopolicy, 
vilken omfattar hälso- och sjukvårds- och miljöpolicy. Hälso- och sjukvårdspolicy avser 
insatser som direkt berör människorelaterade hälsoproblem, t.ex. epidemisjukvård och 
livsmedelshygien, medan miljöpolicy också kan utvecklas för att komma tillrätta med 
missförhållanden i naturen.34 

Också hälsoindikatorernas representativitet behöver prövas. Det finns inte skäl att betvivla 
att kostnader för direkta hälsoinsatser redovisas under hälso-sjukvårdsrubriker under en stor 
del av 120-årsperioden. Men under senare år, efter 1978, är det inte helt klart vad som döljer 
sig bakom rubrikerna "allmän hälsovård", "sjukvård" och "särskilda miljöskyddsåtgärder" i 
finansstatistiken. Skälet till tveksamheten är att alla undersökningskommuner inte redovisar 
kostnader under dessa rubriker. Eftersom landstingen övertagit det övergripande sjukvårds
ansvaret i undersökningskommunerna rör det sig om mycket begränsade resurser som 
primärkommunerna avsätter på sjukvård. Hälsomåtten kan ändå grovt sett sägas indikera den 
policy som står i fokus. 

För att rekonstruera ett ekonomiskt mått på miljöpolicy har rubriker för renhållning, 
vatten och avloppsanläggningar lagts samman. I landskommuner är det inte alltid möjligt att 
särskilja kostnader för miljöpolicy från kostnader för infrastruktur. Efter 1978 fordras också 
tillgång till primärdata för att rekonstruera detta mått. Kostnader för energiförsörjning måste 
lyftas bort för att renodla ett mått på miljöpolicy. Därigenom löser man delvis kostnads
måttets validitet för miljöpolicy. Hur t.ex. avfallshanteringen organiseras i olika kommuner 
har självklart också betydelse för måttets giltighet. Men eftersom fokuseringen i policy
analysen ligger på människorelaterade hälsoinsatser, kan avfallsanläggningar som kan visas 
ha brister ur (natur)miljösynpunkt ändå användas för att indikera den "människocentrerade" 
miljöpolicy som här uppmärksammas. 

Långsiktiga förändringar i kommunal hälsopolicy 1874-1990 
Innan kommunal hälsopolicys närhet till de lokala hälsoproblemen analyseras närmare 
undersöks först vilka underliggande mönster som framträder bakom hälsopolicy. Är det 
samma långsiktiga mönster som bakom hälsoproblemen? (Lokala hälsoproblem visade sig 
trendmässigt minska när de följdes genom spädbarnsdödlighet och boendeindikatorer.) 

Förändringsmönster i hälso- och miljöpolicy 
ARIMA-analysen visar att kommunal hälsopolicy bara delvis följer samma mönster som 
hälsoproblemen. Miljöpolicy ökar trendmässigt i två av tre undersökningskommuner och på 
aggregerad nivå under 120-årsperioden. Hälso-och sjukvårdspolicy däremot beskrivs, med ett 
undantag, bäst som en trendfri process oberoende av vilken tidsperiod som analyseras. De 
undersökta städerna skiljer sig från den "genomsnittliga staden" där samma policy, tvärtom, 
visar sig öka trendmässigt. Förklaringen är sannolikt att några av de större städerna 
organiserar sjukvård själva, vilket påverkar den aggregerade tidsserien.35 De modeller som 
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identifieras för hälso- och sjukvårdspolicy respektive miljöpolicy redovisas i tabell 8:11. 

Tabell 8:11 ABJMA-modeller baserade på kostnaderfòr hälso- och sjukvårds- och miljöpolicy i tre städer 
och kommuner 1874-1990 

Kommun Policy ARIMA-modellfrämsta kännetecken 

Kalmar hälso-sjukvård (1,0,0) trendfri, stark påverkan från föregående år 
Västerås hälso-sjukvård (1,0,0) »» 

Skellefteå hälso-sjukvård (1,1,0) trend 

Kalmar miljö (0,1,1) trend 
Västerås miljö (1,0,0) trendfri, stark påverkan från föregående år 
Skellefteå miljö (1,1,1) trend 

rikets: städer hälso-sjukvård (0,1,0) trend 
miljö (1,1,0) trend 

landskom hälso-sjukvård (1,0,0) trendfri, stark påverkan från föregående år 
muner miljö (1,0,0) m 

Kommentar: Modellerna för rikets städer och landskommuner baseras på tidsserier för perioden 1874-1960. 
Statistiska parametrar redovisas i tabell 8:11*, bilaga 1. 
Källor: S e Underlag för tidsserier. 

Tidsserieanalyser visar att trendfria modeller bäst speglar hälso- och sjukvårdspolicyns 
förändring, medan mer sammansatta trendmodeller bäst speglar miljöpolicyn under hela 120-
årsperioden. Under perioden 1874-1920 framträder ingen trendmässig ökning av kostnaderna 
för hälsopolicy i någon av de undersökta städerna. När perioden utsträcks till 1950 (1874-
1950) identifieras en trend för miljöpolicy i Kalmar, men inte i de två andra städerna. Under 
den senaste perioden 1952-1990 identifieras inte heller någon trend i de sex undersökta 
kommunerna, vare sig bakom hälso- och sjukvårdspolicy eller miljöpolicy. Trendmässiga 
förändringar i miljöpolicy framträder först när längre tidsperiod undersöks. Vidare försvinner 
kommunala särdrag på aggregerad nivå.36 

Utvecklar städerna, hälsopolicy nära problemen fòr 100 år sedan (1874-1920)? 
Den hälsopolicy som Kalmar, Västerås, Skellefteå stad och samtliga rikets städer redovisar 
under olika decennier fram till 1920 (tabell 8:12) är liten jämfört med andra policyområden, 
med undantag för Skellefteå stads höga miljökostnader under 1890-talet. Observera att 
kostnaderna för hälso- och sjukvård på aggregerad nivå är högre och ökar jämfört med de tre 
undersökta städerna. Förklaringen kan, som redan nämnts, sökas i att på riksnivå räknas de 
större landstings fria städernas sjukvårdskostnader in. Väljer man att analysera kommunal 
hälso- och sjukvårdspolicy utifrån aggregerade kostnader riskerar detta att ge en felaktig bild 
av policyns utveckling, såväl i städer med, som utan, egen organiserad hälso- och sjukvård. 

Samtliga städer redovisar spädbarnsdödlighetsnivåer klart över 30 per 1.000 födda fram 
till 1920, vilket motsvarar den högre stipulerade problemnivån i policyanalysen. Av siffrorna 
att döma utvecklas inte någon omfattande, kostnadskrävande hälsopolicy i någon av städerna 
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före 1920. Undantaget är Skellefteå på 1890-talet.37 Jämfört med andra policyområden 
motsvarar städernas hälsopolicy de resurser som avsätts för fattigvård under samma 
tidsperiod. Den genomsnittliga kostnaden för hälso- och sjukvårds- respektive miljöpolicy är, 
med något undantag, mindre än fem kronor per invånare (uttryckt i 1910/12-års prisnivå). 
Västerås redovisar något högre kostnader för miljöpolicy under de flesta decennierna. År 
1888 byggs vatten- och avloppsanläggningar i Västerås, vilket sannolikt förklarar de högre 
kostnaderna under 1880-talet. I Skellefteå märks stadens "rörläggning" i statistiken i mitten 
av 1890-talet (se bilaga 5). Överraskande nog framträder inte Kalmars motsvarande 
anläggningar som uppförs 1900. En närmare undersökning av tidsserierna i Kalmar visar att 
miljökostnaderna stiger från en mycket låg nivå. Trots att rörläggningen medför en fyrfaldig 
ökning av kostnaderna 1901-1903 räcker det inte för att komma i nivå med de andra 
städernas snittkostnader. 

Tabell 8:12 Genomsnittskostnader för hälso- och sjukvårdspolicy och miljöpolicy i 3 städer 1874-1920 
redovisat i kronorper invånare uttryckt i 1910/-12-årsprisnivå. 

"Period Policy Kalmar Västerås Skellefteå Differens Rikets städer 

1874- hälso-sjukvård 1 1 1 0 4 
1880 miljö <1 1 1 0 2 
1881- hälso-sjukvård 1 2 2 1 2 
1890 miljö <1 5 <1 4 2 
1891- hälso-sjukvård 2 1 3 2 3 
1900 miljö <1 4 15 14 3 
1901- hälso-sjukvård 2 3 3 1 5 
1910 miljö 1 6 3 5 6 
1911- hälso-sjukvård 2 3 4 2 6 
1920 miljö 3 5 3 2 6 

Kommentar: Inom parentes redovisas differensen mellan de tre städernas medelvärden. Differensen beräknas 
på 10-årsmedelväraen. 
Källor: Se Underlag för tidsserier. 

Städernas resursmobilisering för hälsoproblem motsvarar omkring 10% av städernas samlade 
inkomster under perioden 1874-1920. Jämförs de tre städernas hälso- och sjukvårds-
respektive miljöpolicy i kronor per invånare, framstår Västerås samlade hälsopolicy som något 
offensivare än Kalmars och Skellefteås. I en av tre städer (Västerås) tyder det på en 
problemnära resursmobilisering. 

När följsamheten mellan hälsoproblem och kommunal hälsopolicy undersöks statistiskt 
under perioden 1874-1920, framträder en negativ samvariation mellan spädbarnsdödlighet och 
hälso- och sjukvårdskostnader i de tre städerna som grupp (-0,16, -0,17(F) p=0,06, N=116). 
Samma mönster visar sig också mellan spädbarnsdödlighet och miljökostnader, förutsatt att 
en lägre signifikansnivå accepteras (-0,16, p=0,08). En negativ samvariation framträder också 
mellan spädbarnsdödlighet och infrastrukturpolicy under samma period (-0,16, -0,15(F) 
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p=0,06), N=116). När städerna undersöks var för sig finner man också en negativ korrelation 
mellan spädbarnsdödlighet och hälso-sjukvårdspolicy i Kalmar (-0,32(F) p=0,06, N=34) 
respektive miljöpolicy i Västerås (-0,34, N=39). Hälsoproblem och policy utvecklas, mätt på 
detta sätt, i otakt. Avståndsmätningar pekar i samma riktning. Hälso-sjukvårds-, miljö- och 
infrastrukturpolicy utvecklas alla långt från hälsoproblemen (>3,5). Resursmobiliseringen 
tyder på att hälsopolicyn utvecklas problemnära medan korrelationsanalyser och avstånds
mätningar pekar i motsatt riktning.38 Hur man kan tolka detta delvis motsägelsefulla resultat 
återkommer avhandlingen till i slutet av kapitlet. 

Utvecklar landskommuner problemnära hälsopolicy för 100 år sedan? 
När landskommunernas hälsopolicy undersöks under perioden 1874-1917, visar det sig att 
endast ett fåtal av de undersökta kommunerna överhuvudtaget redovisar kostnader för hälso-
och sjukvård. Miljöpolicy kan inte alls följas genom den kommunala finansstatistiken under 
denna period, eftersom rubriker för renhållning, vatten - och avlopp saknas. Det visar att det 
finns luckor i finansstatistiken som gör det omöjligt att rekonstruera lokala 
"miljöpolicykartor" i landskommunerna. I de kommuner som redovisar utgifter för hälsovård 
är dessa mycket små i förhållande till städernas (mindre än 50 öre per invånare uttryckt i 
1910/12-års prisnivå). 

Landskommuner kan naturligtvis ha utvecklat miljöpolicy för lokala hälsoproblem, trots 
att uppföljningsmått saknas. Men den miljöpolicy som kan ha funnits på hälsoområdet 
utvecklades sannolikt inte i primärkommunal regi. Det är i landsting och blomstrande 
brukssamhällen som man kan förvänta sig finna sådan policy i någon större omfattning. 

Undersöks andra policyområden konstateras att landskommunernas fattigvårdskostnader 
och spädbarnsdödlighet är svagt negativt korrelerade under perioden 1874-1917 (-0,12, 
p=0,09, N=215). Det tyder på att fattigvårdskostnaderna förändras i otakt med spädbarns
dödligheten under perioden i landskommuner. Men kopplingen är svag. 

Hur utvecklas städernas hälsopolicy 1921-1950? 
Eftersom kompletta tidsserier för spädbarnsdödligheten inte rekonstruerats för perioden 
1921-1950, kan policyns problemnärhet inte undersökas år för år under denna period. 
Städernas miljöpolicy expanderar under denna 30-årsperiod, medan landskommuner 
vanligtvis inte utvecklar någon egen policy på detta område. De tre städernas hälso-
sjukvårdspolicy ligger kvar på samma låga nivå som tidigare och skiljer sig därmed från 
medelvärdet för rikets städer (tabell 8:13). Det senare förklaras med att hälso- och 
sjukvårdspolicy i allt väsentligt utvecklats i landstingens regi i undersökningskommunerna. 

Först under 1930- och 1940-talen börjar miljöpolicyn utvecklas i städerna. Undantaget är 
Skellefteå. Redan under 1890-talet redovisar, som tidigare visats, Skellefteå stad anmärknings
värt mycket högre kostnader för miljöpolicy. Också under 1930-talet skiljer sig Skellefteå från 
de två andra städerna. Staden uppför nya vatten-, avloppsledningar och reningsverk, vilket 
förklarar de högre kostnaderna på 30-talet (Björklund m.fl. 1994:37). 
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Tabell 8:13 Genomsnittskostnader för hälso- och sjukvårdspolicy och miljöpolicy i tre städer och rikets 
landskommuner och städer 1921-1950 redovisat i kronor per invånare uttryckt i 1910/-12-års prisnivå. 

Period Policy Kalmar Västerås Skellefteå Differens Rikets städer 

1921- hälso-sjukvård 2 2 2 0 10 (1) 
1930 miljö 5 6 7 2 8(<1) 
1931- hälso-sjukvård 2 2 2 0 16 (<1) 
1940 miljö 3 9 22 19 11 (<1) 
1941- hälso-sjukvård 1 1 2 1 22 (1) 
1950 miljö 10 13 12 2 16 (<1) 

Kommentar: Inom parentes redovisas landskommunernas hälsopolicy på riksnivå. D ifferensen beräknas på 
1 O-årsmedelvärden. 
Källor: Se Underlag för tidsserier. 

Resursmobiliseringen ökar också påtagligt på miljöpolicyområdet jämfört med perioden före 
1920. Dubbelt så mycket resurser mobiliseras för hälsa och miljö (20% av totala inkomsterna) 
i de tre städerna under perioden 1921-1940, jämfört med perioden 1874-1920 (10%). Det är 
miljöpolicyn som står för merparten av denna mobilisering (18 av 20%). När miljöpolicyns 
problemnärhet mäts som resursmobilisering, till skillnad från korrelationsanalys och 
avståndsmätningar, visar den sig utvecklas nära hälsoproblemen i början av 1900-talet. 

Utvecklas kommunernas hälsopolicy problemnära under efterkrigstiden (1952-1990)? 
Samtliga undersökningskommuner har lägre spädbarnsdödlighet än den högre analytiska 
problemnivån ( > 30 per 1.000 födda) efter 1952.1 förhållande till den lägre problemnivån 
(>15 per 1.000 födda) redovisar alla kommuner, utom Emmaboda, högre spädbarnsdöd
lighet under 1950-talet. Emmaboda är den enda kommun som under 1950-talet inte har några 
betydande lokala hälsoproblem. Under 1960-talet sjunker spädbarnsdödligheten i Västerås 
och Skellefteå under denna nivå och från 1970-talet återfinns alla kommuner under den lägre 
problemnivån. Av tabell 8:13 och 8:14 framgår att alltmer resurser mobiliseras för miljön. 

De församlingar som ingår i dagens sex storkommuner har aggregerats samman för 
perioden 1952-1990. När kopplingen mellan spädbarnsdödlighet och policy undersöks före 
1974, innan kommunsammanslagningarna genomförts överallt, har också policykostnader i 
landskommuner och tillhörande stad adderats efter samma princip.39 

Resursmobiliseringen för kommunal hälsopolicy minskar under 120-årsperioden; från 
omkring 4% vid sekelskiftet till mindre än 1% efter 1960. Miljöpolicyns andel av 
kommunernas samlade resurser var som högst under perioden 1921-1941 (18%). Under 
perioden 1941-1960 har resursandelen minskat till mindre än hälften (8%). Miljöpolicyn ökar 
därefter, men dess andel av kommunernas samlade resurser ligger kvar på samma nivå (8%). 
Under den senaste perioden (1974-1990) har miljöpolicyns andel minskat till motsvarande 
4%. Det tyder på att miljöpolicyn utvecklas närmast problemen under första delen av 1900-
talet. Men omfattningen i reella tal visar samtidigt på en ökning. Att miljöpolicyns andel av 
kommunernas samlade resurser minskar beror till stor del på den kraftiga expansionen inom 
andra policyområden. En annan förklaring skulle kunna vara bolagiseringen av teknisk 
verksamhet. För att försäkra sig om rimlig jämförbarhet mellan kommunerna har kommuner 
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som inte redovisat denna verksamhet i Kommunernas Finanser kompletterats med 
förekommande bolags årsredovisningar. 

Tabell 8:14 Genomsnittskostnader för hälso- och sjukvårdspolicy och miljöpolicy i sex kommuner och 
riket 1952-1990 redovisat i kronor per invånare uttryckt i 1910/-12-års prisnivå. 

Period Policy Emmaboda Kalmar Västerås Sura Lycksele Skellefteå Riket 

1952- hälso-sjukvård 1 2* 1* 2* 6* 2* 35 (<1) 
1960 miljö 39 43 49 39 34 25 27 (<1) 
1961- hälso-sjukvård 2 1* 2 1* 1* 2 36 
1970 miljö 36 22 32 57 22 21 32 
1971- hälso-sjukvård 2 2 2 2 2 2 40 
1980 miljö 46 48 32 51 36 34 46 
1981- hälso-sjukvård 3 3 2 1 4 3 46 
1990 miljö 60 53 33 39 43 50 45 

Kommentar: Under 1950-talet redovisas inom parentes landskommunernas policykostnader. 
* anger mer än 15 döda på 1.000 födda barn under första levnadsåret. 
Källor: Se Underlag för tidsserier. 

När kostnader för miljöpolicy jämförs mellan kommuner finner man att två av problem
kommunerna (Kalmar och Västerås) redovisar högre kostnader inom detta policyområde 
under 1950-talet. Samtidigt redovisar två andra problemkommuner (Lycksele och Skellefteå) 
lägre kostnader. Under 1960-talet redovisar Surahammar också högre kostnader för miljö
policy och är en av de tre kommuner som fortfarande visar sig ha förhållandevis hög 
spädbarnsdödlighet. Sammantaget finner man att kommunernas miljökostnader stiger, trots 
att spädbarnsdödligheten sjunker (framförallt under 1970- och 1980-talen), vidare att resurs
mobilisering och problemnärhet skiljer sig mellan kommunerna. 

Korrelationsanalyser visar att hälso- och sjukvårds-, infrastruktur- och socialpolicy, 
utvecklas i o takt med spädbarnsdödligheten (tabell 8:15). När 40-årsperioden delas upp i 
mindre delar visar sig inte samvariationerna vara stabila under perioden 1971-1990. 
Avståndsmätningar tyder också på att hälsoproblem och kommunal policy ligger långt från 
varandra (>3). 

I föregående kapitel ifrågasattes om spädbarnsdödlighet kan tolkas som en stabil indikator 
för lokala hälsoproblem under senare år. Om inte, blir de förändringsmönster som framträder 
mellan lokala hälsoproblem och policy osäkra. Efter 1978 kan också hälso-sjukvårdsmåttets 
giltighet ha minskat. Tyngdpunkten i en jämförelse mellan hälsoproblem och hälsopolicy bör 
under senare år därför ligga på hälsoproblemens koppling till primärkommunal milj&po)icy. 
Det är framförallt vatten- och avlopp, samt avfallshantering som utgör (primärkommunal 
hälsopolicy under senare år.40 För att få en samlad bild och perspektiv på relationen mellan 
hälsoproblem och policy, redovisas samtliga perioders korrelations-koefficienter i tabell 8:15 
och avståndsmåtten i tabell 8:16. 

Korrelationsanalyser och avståndsmätningar tyder på att kommunal hälsopolicy utvecklas 
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i otakt och långt från hälsoproblemen, mätt som spädbarnsdödlighet. Efter 1970 framträder 
ingen signifikant koppling mellan policy och hälsoproblem. I reella tal har dock miljöpolicyn 
expanderat under 120-årsperioden och är, relativt sett, mest omfattande under perioden 1921-
1940. Om spädbarnsdödlighet är en svag indikator för lokala hälsoproblem blir slutsatsen om 
hälsopolicyns avstånd till problemen osäker. Underlaget för att statistiskt bedöma långsiktiga 
förändringar i förhållande till andra ohälsoindikatorer är, som tidigare visats, begränsat. Men 
det skulle också kunna finnas ett metodproblem som gör att ingen problemnärhet kan 
framträda mellan policy och problem som trendmässigt minskar. 

Tabell 8:15 Hälsopolicyns problemnärhet uttryckt genom korrelationskoefßäenter mellan policy och 
spädbarnsdödlighet 1874-1990 

Tids- Kommun Hälso/ sjukvård Miljöpolicy- Infrastruktur- Soäalpolicy- N 
period spädbarnsdöd spädbarnsdöd spädbarnsdöd spädbarnsdöd 

1874- lands- -0,12* 215 
1917 kommuner 

1874- 3 städer -0,16,-0,17 (F)* -0,16* -0,16, -0,15(F)* 116 
1920 

1952- 6 stor- -0,22,-0,24(F) - -0,23,-0,25(F) -0,39,-0,36(F) 196 
1990 kommuner 

Kommentar: *=:p<0,09 

Tabell 8:16 Hälsopolicyns problemnärhet uttryckt som euklidiskt avstånd mellan policy och 
spädbarnsdödlighet 1874-1990 

Tidsperiod Kommun Hälso/ sjukvård- Miljöpolicy- Infrastruktur- Soäalpolicy- N 
spädbarnsdöd spädbarnsdöd spädbarnsdöd spädbarnsdöd 

1897-1917 

1874-1920 

1952-1990 

lands
kommuner 

3 städer 

6 stor
kommuner 

3,4, 3,4(F) 

4,6, 4,6(F) 

3,5, 3,5(F) 

3,7, 3,7(F) 

2,2, 3,7(F) 

3,5, 3,5(F) 

4,8, 4,9(F) 

3,7, 3,7(F) 

4,9, 4,9(F) 

215 

116 

196 

Tolkning av långsiktiga policyförändringar 

Dynamiken i policyprocesserna kan tolkas mot Aaron Wildavskys inkrementalismteori och 
Charles Lindbloms teori om "disjointed incrementalism". ARIMA(1,1,0)-procèsser kan 
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närmast översättas med de små stegens ökningar, vilket är den bärande idéen i 
inkrementalismteorin. Denna teori förklarar hur budgeteringen går till i rika västländer. Nästa 
års budget baseras i huvudsak på föregående års budget och förändringsutrymmet begränsas 
till en ökning eller minskning av budgeten på några procent (Wildavsky 1989:10).41 Historien 
eller gårdagens budget har ett starkt inflytande över dagens budget och handlingsutrymme. 
Den historiska policyanalysen baseras inte på budgetunderlag utan på redovisningar av 
genomförd verksamhet. Trots att budgetdokument, som är planeringsunderlag, ofta avviker 
från faktisk policy, kan budgeteringsteorin också appliceras på genomförd policy. 
Inkrementalismteorin visar sig stämma väl med hur kommuners socialpolicy förändras. 

Den långsiktiga utvecklingen av infrastruktur- och miljöpolicy, ARIMA-(1,1,1)-procèsser, 
ligger närmare Lindbloms "muddling through-teori" eller "disjointed incrementalism". 
"Muddling-through-teorin" postulerar att policy växer ryckigt och tidvis o sammanhängande. 
Lindbloms teori betonar också att historien begränsar morgondagens handlingsutrymme och 
att olika aktörers styrkeförhållanden påverkar budgetutfallet. Båda teorierna använder en 
kombination av aktörs förklaringar och strukturella, historiska förklaringar (Enderud 
1989:106). Men policy som inte förändras trendmässigt låter sig inte tolkas i ljuset av någon 
av dessa teorier. 

Den historiska policyanalysen har visat att trendfria policyprocesser periodvis är vanliga. 
Ingen av dessa teorier, eller de två tillsammans, kan fånga trendfria policyförändringar. Störst 
giltighet har teorierna från 1950-talet och framåt och för att beskriva infrastruktur
utvecklingen i städerna i slutet av 1800-talet. Svaret på frågan om kommunal policy långsiktigt 
växer med jämna, alternativt ryckiga, små steg beror på vilken tidsperiod, vilket policyområde 
och delvis vilken kommun som uppmärksammas. Något generellt stöd får ingen av dessa 
teorier. Teorierna kan användas för att tolka förändringar i policy under senare delen av 1900-
talet, däremot kan de inte användas för att besvara frågan som står i fokus i detta kapitel: hur 
förändras relationen mellan kommunal policy och lokala samhällsproblem? 

Vad kan förklara förändringar i problemnärhet? 
Analysen av hur två typer av kommunal policy utvecklas i förhållande till lokala 
samhällsproblem under en 120-årsperiod ger delvis olika resultat beroende på vilken policy 
som fokuseras. I efterföljande kapitel kommer problemnärheten att belysas ytterligare. Om 
man tillsvidare begränsar sig till de förändringar som framträder genom sociala indikatorer, 
finns det några tänkbara faktorer som kan förklara dessa förändringsmönster? 

Försöfjningsproblernen framstår i ett 120-årsperspektiv som delvis olösbara. När stat och 
kommuner ökar ambitionsnivån på socialpolitikens område kommer varje höjning i policy 
att öka avståndet mellan problem och policy. Men mer socialpolicy på samma problemnivå 
behöver inte innebära att problemavståndet ökar i praktiken. Expansionen av socialpolicy 
från 1950 och framåt innebär att policymåttet därefter omfattar olika typer av social service. 
När sekelskiftets fattigvårdsinsatser och efterkrigstidens socialpolicy jämförs, kommer bara 
delvis samma verksamhet att jämföras. Någon möjlighet att år för år följa socialbidrags
kostnaderna under 120-årsperioden finns inte i enskilda kommuner. En grundligare analys 
av primärmaterial och redovisningsprinciper skulle möjligen kunna komma närmare ett svar 
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på frågan om hur problemnärheten förändrats. Här begränsas analysen till at t påvisa att 
expansionen av social service kan bidra till att förklara att problem och policy avlägsnar sig 
från varandra under perioden 1941-1960 och under perioden 1974-1990. Men hur förklarar 
man den höga problemnärhet som framträder under 1960-talet? Trots en fortsatt kraftig 
expansion av social policy under 1960-talet visar sig policyn utvecklas nära problemen. Det 
tyder på att också annan social service periodvis kan bidra till att hantera lokala försörjnings
problem framgångsrikt. 

Hälsoproblemen minskar trendmässigt under 120-årsperioden. För att hälsopolicy statistiskt 
sett skall framstå som problemnära bör den följa problemutvecklingen. Men eftersom policy 
saknas eller är outvecklad på hälso- och miljöområdet i början av 120-årsperioden är detta en 
omöjlighet. Det tycks finnas en inneboende begränsning i att mäta problemnärhet på 
policyområden där problemen minskar trendmässigt. Om hälsoproblemen tvärtom ökat, 
skulle samma policy kunna framträda som problemnära. Detta visar att nyinrättad eller mer 
ambitiös policy för trendmässigt vikande problem inte kan framträda som problemnära i 
korrelations- eller avståndsanalyser. På områden där problemen trendmässigt minskar bör 
problemnärheten därför analyseras på andra sätt. Resursmobiliseringen ger sannolikt en mer 
rättvisande beskrivning av hälsopolicyns problemnärhet. Om den beskrivningen ges högre 
prioritet i tolkningen framstår problemnärheten hög under hela 120-årsperioden och högst, 
relativt sett, under perioden 1921-1940. Med en sådan tolkning av ekonomiska och sociala 
indikatorer visar sig både försörjnings- och hälsopolicy utvecklas mer lika och avlägsna sig 
från problemen efter 1974. 

Historisk policyanalys genom ekonomiska indikatorer: 
en metodologisk uppsummering 

Det går inte att rekonstruera heltäckande kommunala "policykartor" utifrån den kommunala 
finansstatistiken. De största luckorna identifieras i landskommunerna, framförallt beträffande 
miljöpolicy. I landskommunerna går det inte att följa denna typ av policy före 1950-talet. 
Under perioden 1918-1927 redovisas överhuvudtaget inte enskilda landskommuners eller 
mindre städers (t. ex Skellefteå stads) finanser. Underlaget för de större städerna är 
genomgående bättre. Vill man undersöka förändringar i policy före och efter demokratins 
formella genombrott, måste policyanalysen begränsas till de större städerna. En möjlighet, 
som inte prövats, är att söka efter kommunal finansstatistik i enskilda landskommuners eller 
mindre städers arkiv under denna period. Sannolikt går det att gräva fram och rekonstruera 
policykartor och fylla ut en del av luckorna på detta sätt. 

Validiteten i de rekonstruerade ekonomiska policymåtten ökar när oönskad verksamhet 
rensas bort, men fortfarande finns reliabilitets- och validitetsproblem som inte går att 
kontrollera. Ett validitetsproblem och en begränsning med att undersöka kommunal policy 
och problemnärhet genom kostnadsmått är att penningfri policy förbises. Högre kostnader 
innebär heller inte nödvändigtvis mer utvecklad policy. 

Olika metoder behövs för att spegla och bedöma problemnärheten i kommunal policy 
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utifrån finansstatistiken. Jämförelser av genomsnittliga problemnivåer och policykostnader 
under 1 O-årsperioder ger en grov bild av relationen mellan problem och policy i förändring. 
Policyn kan också analyseras med hjälp av korrelationsanalys, avståndsmätningar och i 
förhållande till kommunernas samlade resurser och lokalsamhällets totala resursbas (mätt som 
fyrktal och taxerad inkomst). 

Inledningsvis påtalades att förändringar i redovisningsrutiner kan påverka analysen. 
Framförallt visar sig detta gälla tidsserier för infrastruktur. Omläggningarna 1952-1953,1959-
1960,1967-1968 och 1977-1978 visar sig som hack i tidsserierna (se bilaga 5). Vid den första 
omläggningen ökar måttet och vid de andra minskar det. Detta stör också statistiska analyser. 
Om t.ex. perioden 1961-1967 analyseras istället för hela decenniet, visar sig försörjnings
problem och infrastrukturpolicy inte längre signifikant negativt korrelerade till va randra. 
Avståndet mellan variablerna minskar också när den kortare perioden analyseras. Vidare 
påverkas omfattningen av policy, uttryckt som 1 O-årsmedelvärden. Under den kortare 
perioden är medelvärdet högre, vilket till en del beror på omläggningar i statistiken. Att lösa 
detta problem genom att välja periodindelningar som följer förändringar i redovisnings
principer tillfredsställer statistiska krav på jämförbarhet, men kan ge ett falskt intryck av högre 
tillförlitlighet i mätningarna. För dessa jämförelseproblem finns ingen bra statistisk lösning. 
Istället försöker avhandlingen i kommande kapitel finna andra sätt att spegla fenomenen. 

Utifrån post-positivistiska utgångspunkter uppfattas och används korrelationsanalyser som 
en bland flera andra metoder och kunskapsgrunder. Att söka efter statistiskt säkerställda 
samvariationer under samma år och med ett års fördröjning är otillräckligt. Det kan finnas 
"följsamhet" med t.ex. två eller fem års fördröjning. Att statistiskt försöka bestämma 
problemnärheten med långa tidsförskjutningar komplicerar analysen. Det kan också visa sig 
vara en återvändsgränd, eftersom varje ny fördröjd tidsserie komplicerar och stör tidsserie
analysen. När många fördröjda tidsserier används samtidigt ökar också risken för falska 
samband. 

Policy analysen finner en inneboende svaghet i att analysera fòljsamhet och problemnärhet som p ositiv 
korrelation och korta avstånd mellan problem och policy på områden där problemen trendmässigt minskar; 
Den "lösning" som föreslås är att lägga större vikt vid tolkningen av förändringar i 
resursmobilisering och att också studera problemnärhet från andra kunskapsgrunder. 

När långsiktiga förändringsmönster i kommunal policy analyseras med hjälp av 
tidsserieanalys visar sig tidsfaktorn (kontrollerad genom olika periodindelningar) och den lokala 
kontexten (kontrollerad genom undersökning av enskilda kommuner) påverka resultatet. En 
samlad metodologisk slutsats är att valet av kommun, periodindelning, policyområde och a ggregerings
nivå, påverkar vilken underliggande struktur som framträder bakom kommunalpolicy och hur problemnära 
och följsam policyn visar sig. 

Ett sätt att fånga både penningfinansierad och penningfri kommunal policy är att följa hur 
policy institutionaliseras, ett annat hur den kommer till uttryck genom olika aktörsinsatser. 
Dessa "spår" eller dimensioner av kommunal policy undersöks närmare i nästa kapitel. 
Kostnadsindikatorer å ena sidan, och institutioner och aktörer å andra sidan, står inte i 
motsättning till varandra. De är inte ömsesidigt uteslutande, utan speglar delvis samma policy, 
men bygger på olika kunskapsgrund. 
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Sammanfattning 

Kommunal försörjningspolicy expanderar under 120-årsperioden medan fokala försörjningsproblem pendlar 
upp och ner. Miljöpolicy, men inte hälso- och sjukvårdspolicy, visar sig öka trendmässigt samtidigt som 
hälsoproblemen minskar. I de flesta undersökta kommunerna identifieras inte någon trend bakom 
hälso-och sjukvårdspolicy, sannolikt för att landstingen övertar denna form av policy. När 
kortare tidsperioder undersöks framträder mer sammansatta mönster. Kommunal 
försörjnings- respektive hälsopolicy förändras också delvis efter olika mönster under hela eller 
delar av 120-årsperioden i olika kommuner. 

Kommuner utvecklarpolicy något närmare lokala samhällsproblem för 100 år sedan, när resurserna är 
mindre, jämfört med slutet av 1900-talet. Försörjningspolicy (fattig- och soäalvård) visar sig utvecklas 
problemnära och i takt med problemen under de flesta perioder, med t vå undantag. Under perioden 1941-
1960 och efter 1974 visar sig soäalpolicy inte följa problemutvecklingen. Kommuner med lokala försörjnings
problem mobiliserar också förhållandevis mer resurser för fattigvård jämfört med mindre problemtyngda 
kommuner. Från mitten av 1970-talet närmar sig för första gången in frastruktur- och näringsli vspolicy 
försörjningsproblemen, från att des förinnan ha expanderatförst närförsörjningsproblemen gått tillbaka. Det 
tyder på en omsvängning oc h markerar början till en aktivare kommunalförsörjningspolicy. 

Kommunal hälsopolicy och hälsoproblem utvecklas mestadels i otakt och långt från varandra när de 
analyseras med hjälp av korrelationsanalys- och avståndsmätningar. Samtidigt visar policy analysen att 
städernas och kommunernas resursmobilisering (miljöpolicy) för lokala hälsoproblem ökar under 1900-talet 
1 förhållande till kommunernas samlade verksamhe t mobiliseras mest resurser för miljön under perioden 
1921-1940. Att kommunal policy på dessa två områden avlägsnar sig från lokala samhälls
problem mot slutet av 1900-talet tyder på att andra krafter legat bakom på expansionen av 
kommunal policy. 

Noter kapitel 8 

1. Inte i någon av städerna eller landskommunerna identifieras någon trendmässig ökning i fattigvårds kostnaderna 
före 1920. En trendmässig ökning framträder först i Skellefteå när undersökningsperioden utsträcks till 1874-
1940, i Kalmar och Västerås först när också 1940-talet tas med i beräkningarna (1874-1950). Redan under 
perioden 1874-1920 identifieras en trendmässig expansion av infrastrukturkostnaderna i Skellefteå. I Västerås 
framträder en trend först när också 1920-talet (1874-1930) och i Kalmar när 1940-talet (1874-1950) integreras 
i tidsserieanalysen. Både Kalmar och Västerås redovisar förhållandevis höga infrastrukturkostnader under 1870-
talet, vilket kan förklara varför ingen trend identifieras före 1920. När perioden 1952-1990 undersöks är det 
bara socialkostnaderna som visar sig öka trendmässigt. I fem av sex kommuner representeras socialutgifternas 
utveckling bäst av en ARIMA(0,1,0)-modell. Infrastrukturkostnadernas förändring fångas bäst med en 
ARIMA(l,0,0)-modell i alla sex kommunerna under samma period. I alla infrastrukturmodellerna framträder 
också en konstant, men den är inte tillräckligt stark för att sp egla en trend. 

2. Några finansieringsplaner, som fördelat investeringskostnader över tid, har kommunerna sannolikt inte 
använt under en stor del av perioden. Det är en slutsats man kan dra efter att ha jämfört finansstatistik och 
kommunalhistoriska beskrivningar (Öberg 1948, Johansson 1984, Olofsson 1990). 

3. Modellerna beskriver en stark påve rkan från närmast föregående år på närmaste efterföljande år (A R-
komponent). I några av problemkommunema förändras också medelvärdet under perioden (MA-komponent). 
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4. I två landskommuner utan betydande försörjningsproblem identifieras samma två modeller som i 
problemkommunerna. Sura k ommuns fattigvårdspolicy fångas bäst med en ARIMA(l,0,l)-modell under 
perioden 1874-1917 (AR=0,96, MA=0,51, k=8). I Burträsk landskommun identifieras en ARIMA(1,0,0)-
modell för motsvarande tidsserie (AR=0,92, k=9). 

5. Understödstagarna är 7% i Kalmar och 2-3% i Skellefteå på 1870-talet. Fram till 1881 har Skellefteå stad 
och landskommun gemensam fattigvård, vilket försvårar jämförelsen mellan de tre städerna. Men både 
Skellefteå stad och landskommun har betydligt lägre andel understödstagare än Kalmar och Västerås under 
1870-talet. 

6. I genomsnitt motsvarar fattigvårdskostnaderna 11% av kommunernas totala inkomster i rikets städer 1874-
1900. Motsvarande siffra för rikets landskommuner är 25%. 

7. När resursmobiliseringen bedöms i förhållande till kommunens totala kostnader visar den sig högre i 
Västerås (14%) jämfört med Kalmar (10%). Västerås högre medelvärde kan till stor del förklaras med ett 
kraftigt förhöjt värde 1886. Bakom detta kan spåras en större fastighetsinvestering. Västerås införskaffar och 
iordningsställer 1886 fastigheten Karlsund för användning som s.k. fattiggård (Öberg 1948:861). 

8. Kalmar avviker från "följsamhetsmönstret" under 1880-talet. Men vid en noggrannare undersökning visar 
sig problem och kostnader delvis följas åt. Understödstagarna och fattigvårskostnaderna stiger i Kalmar under 
den senare delen av decenniet (3,25 kronor per invånare 1881-1885 jämfört med 3,6 kronor per invånare 1886-
1890). 

9. Understödstagarnas andel av befolkningen under 1890-talet är 9% i Kalmar, 7% i Västerås och 2% i 
Skellefteå. 

10. När de tre städerna analyseras som grupp framträder ingen signifikant samvariation (varken under samma 
år eller med ett års fördröjning) mellan fattigvårdskostnader och understödstagare, vare sig under hela eller 
delar av perioden 1874-1920. Sannolikt bidrar Kalmars svaga fö ljsamhet mellan problem och policy till detta. 

11. Skellefteås befolkning var liten under denna period och varje större infrastrukturinvestering resulterar 
därför i höga per capita kostnader. Det kan bidra till att förklara de mycket höga genomsnittliga 
infrastrukturkostnaderna i Skellefteå runt förra sekelskiftet. 

12. En samvariation framträder för hela perioden 1874-1920, men endast den första delperioden 1874-1900 
är statistiskt säkerställd (-0,41 samma år, -0,27 med ett års fördröjning, N=66). 

13. Infrastrukturkostnader är av allt att döma en svag indikator på direkt förs örjningspolicy och en bättre 
indikator på förebyggande eller indirekt försörjningspolicy under denna period. Det ger stöd för den tolkning 
av indikatorn som framförs i avhandlingen. 

14. Hossmo landskommun redovisar över 8% understödstagare under 1880- och 1890-talen, men 
fattigvårdskostnaderna stiger först under 1890-talet. 

15. I Långasjö motsvarar fattigvårdsutgifterna 36%, i Hossmo 27% och i Västerås-Barkarö 32% av 
kommunernas totala inkomster under perioden 1874-1900. Medelvärdet för de 48 undersökningskommunema 
är 24% och för rikets samtliga landskommuner 25% under samma period. Det visar att problemkommunerna 
använder mer resurser för fattigvård än genomsnittskommunen. 

Måttet jyrktalper invånare indikerar grovt kommunens potentiella resursbas (motsvarar grovt sett taxerad 
inkomst under senare perioder). År 1871 har Långasjö ett medelfyrktal motsvarande 2 och 1892 motsvarande 
3 fyrkar. Medelvärdet för undersökningskommunema är 1871 4 och 1892 7 fyrkar per invånare. De två andra 
"problemkommunerna" har under motsvarande år lika eller högre fyrktal per invånare jämfört med 
genomsnittskommunen. Också detta mått tyder på att problemkommunerna mobiliserar mer resurser för 
fattigvård jämfört med andra. 

16. Västerås samlade inkomster motsvarar 20% av de taxerade inkomsterna i staden under 1920-talet, jämfört 
med Kalmars 15%. För Skellefteå saknas kommunala finanser 1918-1927 och samma jämförelsetal kan bara 
räknas fram för perioden 1928-1930. Det blir naturligtvis inte rättvisande. Det visar att underlaget för historisk 
policyanalys inte finns i de mindre städerna under en stor del av 1920-talet. Av städernas samlade inkomster 
använder Västerås 11%, Kalmar 9% och Skellefteå 3% till fattigvården under 1920-talet (i Skellefteå gäller det 
åren 1928-1930). För rikets städer är motsvarande siffra 7%. 
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17. Kalmar använder 11% av stadens inkomster till fattigvård under 1930-talet jämfört med 9% under 1920-
talet. I Västerås minskar den relativa andelen av fattigvårdsutgifterna från 11% under 1920-talet till 7% under 
1930-talet. Skellefteå stad avsätter i jämförelse endast 2% till fattigvård under 1930-talet. Rikets städer 
sammantaget använder 8% av inkomsterna under samma decennium. De kommunala skillnaderna är stora. 

18. Under 1920-talet är andelen understödstagare knappt 4% och fattigvårdskostnaderna 8 kronor per invånare 
i Skellefteå. På 1930-talet ökar andelen understödstagare, samtidigt som fattigvårdskostnaderna är 1 krona 
lägre. Under 1940-talet minskar problemen samtidigt som socialkostnaderna fördubblas. Det tyder på att andra 
faktorer än omfattningen av lokala försörjningsproblem bidrar till kostnadsutvecklingen i Skellefteå. En viss 
följsamhet framträder ändå i Skellefteå när problemnärheten jämförs år för år. 

19. När varje decennium analyseras var för sig finner man att avståndet mellan problem och policy grovt sett 
är m indre än 1 under 1920- och 1930-talen och över 1 under 1940- och 1950-talen. Positiv korrelation 
framträder något överraskande också under 1950-talet. Men när (euklidiskt) avstånd och följsamhet 
(korrelationskoefficienter) vägs samman visar det på en hög problemnärhet perioden 1921-1940 och minskad 
problemnärhet perioden 1941-1960. 

20. Under perioden 1921-1940 (-0,27, N=41, p=0,08) och perioden 1941-1960 (-0,30, N=46) framträder en 
negativ samvariation i de tre städerna som grupp. 

21.1 Skellefteå är korrelationskofficienten ungefär densamma (-0,40, p=0,09), men signifikansnivån överskrids. 
I Kalmar framträder ingen signifikant samvariation. 

22. Det går att rekonstruera ett grovt mått på infrastrukturpolicy genom att plocka bort all redovisad 
verksamhet för skola, fattigvård etc., och använda "övrig" verksamhet som mått på infrastruktur. 

23. För sju av åren redovisas öppen och sluten fattigvård i den officiella finansstatistiken. Den öppna 
fattigvården kan tolkas ligga närmare tillfäl liga försörjningsproblem och den slutna mer permanenta. I tabel len 
redovisas öppen och sluten fattigvård tillsammans. 

24. Uppgifter om kommunernas samlade utgifter har inte samlats in, men de följer i de flesta fall kommunernas 
samlade inkomster. 

25. Kommunernas skulder, mätt per invånare, ökar i tre av kommunerna mellan 1930 och 1940. Endast i Sura 
minskar skuldsättningen. Kommunernas nettotillgång (tillgång minus skuld) uttryckt per invånare följer inte 
samma mönster. I t.ex. Jörn med den högsta kommunskulden, mer än fördubblas samtidigt kommunens 
nettotillgång under tioårsperioden. Resursmobilisering, skuldsättning och nettotillgångar följs inte åt. 

26. Inte i någon av kommunerna är försörjningsproblemen lösta i slutet av den undersökta perioden, om man 
med det menar att andelen understödstagare minskat till under 8 procent. I Byske är andelen understödstagare 
hela 12% 1939 och i Sura 8%. 

27. Lokalhistoriska skildringar finns för landskommunerna i Skellefteåbygden under denna period. Däremot 
är det lokalhistoriska underlaget begränsat i de andra undersökningskommunerna. På denna punkt går det att 
gå vidare och söka lokala problemuppfattningar i kommunala protokoll och andra primärkällor. 

28. I den kommunala finansstatistiken görs ingen distinktion mellan serviceproduktion och hantering av 
försörjningsproblem. Under vissa år går det att rekonstruera denna distinktion i enskilda kommuner om olika 
statistiska källor kombineras. 

29.1 slutet av 1800-talet avsätter, som tidigare nämnts, landskommunerna i genomsnitt 25% och städerna 10% 
av kommunernas samlade inkomster på fattigvård. Under 1930-talet är andelen omkring 10% i städerna och 
20% i landskommunerna. I början av 1990-talet motsvarar kostnaderna för de försörjningssvagaste endast 3% 
av dessa kommuners samlade inkomster. 

30. Skillnaderna i kommunernas kostnader för social- respektive infrastrukturpolicy är stora under de flesta 
decennierna. Leif Johansson (1983:215f.) visar att den kommunala servicen standardiserats och att 
mellankommunala servicevariationer minskat under 1950- och 1960-talen. Stigande servicenivåer och minskade 
kommunala skillnader framträder också i de 40 undersökta kommuner som inte berörts av kommunsamman
läggningarna (ibid). Under 1970-talet ökar skillnaderna igen, vilket delvis kan förklaras med att expansionen 
inte kommer samtidigt i alla kommuner. Med undantag för 1970-talet kan konstateras minskade skillnader 
mellan kommunerna från 1 950-talet och framåt.. En del av förklaringen till de nna utveckling kan sökas i 
välfärdsstatens försök att få till stånd lika service i olika delar av landet, en annan i aggregeringseffekter. I takt 
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med att kommunerna blir större försvinner tidigare skillnad er, men de kan finnas kvar. Däremot syns inte 
inomkommunala skillnader i statistiken. 

31. Möjligheten att följa olika former av arbetslöshetspolicy p å kommunal nivå genom finansstatistiken är 
begränsad. Det är först från 1978 som det finns redovisningsrubriker som kan tolkas som arbetslöshetspolicy, 
men under "sysselsättningsskapande eller arbetsbefrämjande åtgärder" redovisas kommunala utgifter för direkt 
syssesättningsbefrämjande åtgärder. Man vet emellertid inte hur mycket av kommunernas samlade arbetslös
hetsinsatser som tas upp under denna rubrik. Mellan 1968 och 1977 redovisas arbetsvärden som en del av den 
sociala verksamheten under en särskild underrubrik. Arbetsvärden riktar sig framförallt till personer som av 
olika anledning har svårt att etablera sig eller upprätthålla en ställning på den öppna arbetsmarknaden. 
Kostnader för detta indikerar en typ av arbetslöshetspolicy, men inte all arbetslöshetspolicy. 

32. Korrelationen mellan policy och arbetslöshet baseras på perioden 1978-1990. 

33. När varje kommun undersöks var för sig framträder delvis olika mönster. I Surahammar framträder en 
signifikant positiv korrelation mellan söcialbidragstagare och socialpolicy 1961-1980 (0,48, N=17), i Skellefteå 
en negativ korrelation (-0,56, N=17). Infrastrukturpolicyn ökar när försörjningsproblemen minskar i Kalmar 
(-0,89, N=17) och Skellefteå (-0,65, N=17). För övrigt framträder inga statistiskt säkerställda samvariationer 
i enskilda kommuner. 

34. Vattenanläggningar byggs t.ex. för att lösa problem med otillräckligt eller otjänligt vatten, medan 
avloppsanläggningar och renhållningspolicy kan syfta till at t både förbättra människors och naturens hälsa. I 
policyanalysen är det miljöpolicyns koppling till människors hälsoproblem som står i fokus. 

35. Inte i någon landskommun, elle r på aggregerad (riks)nivå, ökar hälso- och sjukvårds- eller miljöpolicy 
trendmässigt under någon period. 

36.1 de tre städerna identifieras MA-komponenter i modellerna, men inte på riksnivå. Sannolikt speglar dessa 
större investeringar, med stark effekt under ett år. Kommunala särdrag försvinner på aggregerad nivå. 

37. Det högre medelvärdet för miljöpolicy under 1890-talet kan ledas tillbaka till år 1895 då Skellefteå stad låter 
uppföra ett vattenledningssystem. Skellefteås byggande av vattenledningssystem i slutet av 1800-talet är av stor 
omfattning också i ett historiskt perspektiv. 

38. Det finns alltid en risk att identifiera falska samvariationer. Risken är större när båda processerna förändras 
trendmässigt. Men denna risk är liten under denna period, eftersom hälsopolicyn pendlar upp och ner. 
Spädbarnsdödligheten sjunker trendmässigt eller nästan trendmässigt i en av tre städer (Kalmar) under denna 
period, men inte hälso- och miljöpolicyn. 

39. Detta för att kunna bedöma problemnärheten och senare utvärdera hur framgångsrik hälsopolicyn varit 
i förhållande till spädbarnsdödligheten. I mindre landskommuner kan det dröja flera år innan något barn dör 
före ett års ålder, vilket gör att antingen längre tidsperioder eller större analysenheter måste användas. Därmed 
avlägsnar sig också analysen otillfredsställande långt från problemen. Ju lägre spädbarnsdödlighet, desto svårare 
blir det att använda denna ohälsoindikator i en statistisk analys. I detta fall är det inte enbart begränsningar i 
statistiken som försvårar analysen. Den förbättrade hälsoutvecklingen försvårar en relevant statistisk analys. 

40. I primärmaterialet för finansstatistiken kan hälsorelaterade insatser för alla ko mmuner följas på lägre 
aggregeringsnivå under 1950-talet. Bland annat finns rubriker som redovisar kostnader för varmbadhus, 
tvättinrättningar och köttbesiktningsbyråer. Många landskommuner redovisar inga kostnader under dessa 
rubriker, vilket tyder på att policy saknas. Dessa indikatorer kan vara intressanta att uppmärksamma för att ge 
mer rättvisa åt förebyggande hälsoinsatser, men lämpar sig inte att användas i statistisk analys. 

41. Wildavsky visar samtidigt att oavsett om budgeteringen undersöks på nationell, delstatlig eller kommunal 
nivå, fungerar inte budgeten som ett bra styrinstrument. Policyanalysen baseras inte på budgetdokument utan 
på kommunernas finanser, dvs. redovisningar av genomförd verksamhet eller policy. Redovisningar i efterhand 
speglar bättre faktiska utfall. Budgeteringsteorin tolkar de små stegens förändring som resultatet av ett 
aktörsspel mellan förkämpar och väktare på olika nivåer i budgeteringsprocessen (Wildavsky 1989:272). 
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Kommunal policy och problemnärhet speglad 
genom institutioner och aktörer 

För att kunna bedöma om kommuner utvecklar policy nära lokala samhällsproblem räcker 
det inte att följa policy genom kostnadsmått. Problemnärheten bör också undersökas efter 
andra kunskapsgrunder. I detta kapitel kommer policyns närhet till lokala problem att 
analyseras genom inrättade problemlösningar (institutioner typ II, se kapitel 4) och 
aktörsinsatser. Det första ledet i den konkreta problemlösningens legitimeringsväg analyseras 
med en metodologi som försöker ge rättvisa åt institutionalisering och aktörsbidrag i 
kommunal försörjningspolicy. För att bättre förstå vilka problemlösningar som inrättas undersöks 
motiven bakom försörj ningspolicyn. Metodologiskt är syftet att pröva förutsättningarna att 
följa probleminriktad policy genom institutioner och aktörsinsatser. Går det att undersöka om 
institutioner inrättas nära lokala samhällsproblem och om institutionerna efterhand avlägsnar 
sig från problemen? Vidare är uppgiften att pröva om det, ur lokalhistoriska och samtida 
källor, går att identifiera motiv bakom kommunal policy. 

Institutioner och aktörer i landskommuners försörjningspolicy 

Inledningsvis prövas metodologin på några landskommuner. Institutions- och aktörsanalysen 
kommer inte att utvecklas fullt ut till alla delar . Policyanalysen begränsas till att empiriskt 
identifiera probleminriktade institutioner och undersöka hur nära lokala samhällsproblem de 
befinner sig. Några av de kommuner som identifierats med försörjningsproblem uppmärk
sammas nu återigen. Byske landskommun får tjäna som ett exempel på hur kommunal 
försörjningspolicy utvecklas fram till 1950. 

Institutioner och aktörer i Byske kommuns försörjningspolicy före 1920 
Försörjningsproblemen i Byske sammanfaller med sågverksdöden. Två större sågverk läggs 
ner i slutet av 1920-talet, vilket leder till omfattande försörjningsproblem de närmast 
efterföljande åren. Att sågverksdöden också upplevs som ett lokalt försörjningsproblem stöds 
bl.a. av den industrikommitté som bildas för att försöka rädda Furuögrundsågen (Olofsson 
1990:56£). När Byskes fattigvårdspolicy undersöks före sågverksdöden (1875-1926) och 
innan kommunen slås ihop med Skellefteå storkommun (1948-1966) är Byske exempel på en 
kommun med genomsnittliga försörjningsproblem. 

I reanalysen av Byskes försörjningspolicy används en uppsats av Holger Jonsson. Den 
bygger på hans genomläsning och tolkning av kommunala protokoll (Jonsson 1958). Om 
avhandlingen utgått från samma primärmaterial skulle protokollen delvis kunna läsas och 
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tolkas annorlunda och mer värdefull information om Byskes försörjningspolicy kunnat grävas 
fram. I en tentativ historisk policyanalys anses detta inte nödvändigt. En förutsättning för att 
källan ska kunna användas är att Jonssons beskrivning överensstämmer i allt väsentligt med 
de kommunala protokollen. Detta har inte undersökts och måste därför antas. Det finns dock 
ingen anledningen att misstänka att Jonsson själv hittat på eller medvetet förvrängt 
protokollen. Möjligen skulle han vilja beskriva kommunal policy i så fördelaktigt ljus som 
möjligt, vilket dock inte hans skildring ger intryck av. Någon objektiv källa är det naturligtvis 
inte, någon sådan finns inte, men som underlag för att identifiera genomförd policy bör den 
kunna användas. Jonssons text kan inte användas för att närmare analysera vem som haft 
makt och inflytande över inrättade problemlösningar (jfr Åberg 1975:80). Men den fråga 
policyanalysen först och främst söker svar på är om institutionaliseringen av kommunal policy 
ligger nära civilsamhällets självorganiserade institutioner och normer i lokalsamhället. 

Finns det någon kommunalprofilpå fattigvården i By ske? 
En reanalys av Byskes försörjningspolicy sprider ett annat ljus över kommunal policy (tabell 
9:1, bilaga 1). År 1874 beslutar kommunalstämman om föreskrifter tåt fattigvården. Det visar 
att det finns ett kommunalt regelverk vid sidan av 1871-års fattigvårdslag och en kommunal 
profil på fattigvården. Målsättning formuleras på följande sätt: 

"att den verkligt nödställde blev hulpen, såsom borgerlig och kristlig kärlek fordrar, men att intet 
hyende lades under lättjan och liknöjdheten att genom arbete och hushållsaktighet sörja för sig och 
de sina" (Jonsson 1958:298). 

Alla som kan skall bidra till sin egen försörjning. Förutom nödtorftig försörjning skall 
fattiga också få en kristen uppfostran och vård hos enskilda vårdare. Understödstagarna i 
Byske återfinns bland gamla, orkeslösa, vanföra och minderåriga värnlösa barn.11 förhållande 
till 1871-års fattigvårdslag, som endast förpliktigar kommunerna att försörja vansinniga och 
föräldralösa barn (Halleröd 1991:13), omfattas fler av någon form av fattigvård i Byske. 
Kommunalstämman ansvarar själv för fattigvården ända fram till 1915, då en särskild 
fattigvårdsstyrelse inrättas.2 Därefter delas kommunen in i 10 fattigvårdsdistrikt. I vilken 
utsträckning lagstiftningen eller kommunala reglementen styr fattigvården är svårt att bedöma 
utifrån detta underlag, men att Byske tar ett större ansvar än vad den gällande lagstiftningen 
förpliktigar till, framgår klart. 

Att bygga eller inte bygga i kommunal regi 
Institutionaliseringen av policy kommer till uttryck genom byggnader (realkapital) som 
uppförs för fattiga. I den källa som här används finns inga uppgifter om när den första 
fattigstugan inrättas. Det är byalagen som har ansvaret för organiseringen av fattigvården och 
inrättandet av fattigstugor i Byske. Någon ersättning för uppoffringar och kostnader för 
byarnas fattigstugor och annan fattigvård redovisas inte. Det visar att en väsentlig del av 
Byskes fattigvård inte fångas med kostnadsindikatorer. Finansstatistiken ger inte rättvisa åt 
en betydande del av Byskes fattigvård under denna period. Det visar hur viktigt det är att 
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uppmärksamma policy efter flera spår och kunskapsgrunder.3 

Att uppföra eller inköpa en särskild kommunal byggnad för att ta hand om fattiga är en 
fråga som tidigt aktualiseras i Byske. Frågan gäller om kommunen skall inrätta en gård med 
tillhörande jordbruk för att hantera de fattigas försörjningsproblem. Ett argument är att det 
är en värdigare vårdform, jämfört med olika former av utackordering.4 Tanken är att de fattiga 
själva, under ledning av en föreståndare, ska sköta verksamheten. År 1878 diskuteras 
fattiggården första gången på kommunalstämman i Byske, men det dröjer närmare tjugo år 
innan denna form av fattigvårdspolicy genomförs i Byske. Det finns olika uppfattningar om 
lämpligheten att inrätta en fattiggård, vilket framgår av den långa "handläggningstiden". Om 
fattiggården efter tjugo års övervägande tillkommer i samförstånd (Duncans samförståndstes) 
eller om intressemotsättningar ligger bakom (Knights konfliktsteori) institutionaliseringen kan 
inte avgöras utifrån Jonssons beskrivning. Intrycket är att fattiggården inrättas för att ta ett 
gemensamt ansvar för andras försörjningsproblem och inte i första hand för att vinna egna 
fördelar. Fattiggården är av allt att döma den första institutionaliseringen i helkommunal regi. 

Kan en handläggningstid på tjugo år säga något om problemnärheten i kommunal policy? 
När frågan politiseras i slutet av 1870-talet tyder det på att det existerar ett lokalt 
försörjningsproblem och att då etablerade problemlösningar upplevs otillfredsställande. En 
politisering av försörjningsproblemen utan att det leder till någon typ av problemlösning tyder 
på en medveten icke-policy. Att hindra frågan från att komma upp eller avföra den från den 
politiska dagordningen är exempel på det Peter Bachrach och Morton Baratz refererar till som 
"a non-decisionmaking process" (1963:641). Det är ett övervägt beslut att inte fatta beslut. 
Icke-policyn kan tolkas som att problemnärheten i policyn är låg. Det finns ett avstånd mellan 
kommunledningens uppfattning om behovet av policy och oppositionens eller lokal
befolknings syn på vad kommunen bör göra. 

Policy kan också undersökas genom de personer som genomför policyn. I Byske svarar 
byalagen, enskilda vårdare (som inackorderar fattiga) och kommunala förtroendemän 
tillsammans för fattigvårdens humankapital fram till slutet av 1890-talet. Därefter anställer 
kommunen en föreståndare. Det kan noteras att varje förtroendevald distrikts föreståndare, 
vid sidan av att skaffa sig god kännedom om de nödlidande och deras "vård" inom sitt 
område, från 1915 också skall hjälpa till att finna lämpligt arbete åt arbetslösa som söker 
fattighjälp. Det visar att Byske i början av 1900-talet utvecklar en tidig form av arbetslöshets-
policy. Uppdraget finns inskrivet i det reglemente som gäller efter 1915. Men det framgår inte 
i vilken utsträckning policyn genomförs i praktiken. 

Byske bygger vidare på ävilsamhällets institutioner 
Olika typer av firsöijningsstöd används tidigt i kommuner som en metod att hantera lokala 
försörjningsproblem. Det framgår av lokalhistoriska skildringar, kommunala protokoll och 
officiell statistik (SOS Stiftelser 1910). I Byske utgör fattigstödet vid den här tiden husrum, 
mat, kläder och till mindre del kontantstöd. U tackorderings systemet bygger på kontant-
ersättning till vårdarna, men inte till de understödda. Med dagens termer kan man säga att 
Byske landskommun organiserar en del av fattigvården genom köp av privata tjänster, precis 
som delar av den kommunala äldreomsorgen organiseras idag. 
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Byske kommun är inte ensam om att utveckla policy för lokala försörjningsproblem. I 
kommunen finns också två privata donationsfonder som administreras av kyrko- respektive 
skolrådet. I detta fall är det aktörer i civilsamhället som använder kommunen för att 
genomföra civil policy. Genom kommunens medverkan blir samtidigt donationsfonderna en 
del i Byskes försörjningspolicy. Det visar att privata donatorer och kommunen i samarbete 
utvecklar en form av civil-kommunal policy för fattiga och försörjningssvaga barn och änkor. 

I kommunen finns också en nödhjälpskassa som byggts upp under tidigare år.D D enna 
institution inrättades för att hjälpa till vid akuta försörjningsproblem och för att under goda 
år förebygga försörjningsproblem. Under missväxtår delades årets ränta ut till hushåll som 
drabbats av uteblivna eller dåliga skördar och under normala år fungerade den som lånekassa 
eller bank. En styrelse bestående av ledamöter utsedda av kommunalstämman hade uppdraget 
att förvalta fonden. Under missväxtåret 1877 beslutade sockenstämman att de som var i 
behov av utsäde skulle få det som fanns kvar från föregående år och att behövande fick köpa 
mat i handelsboden med hjälp av nödhjälpskassan (Jonsson 1958:311).6 Kassan fick enligt 
Jonsson störst betydelse som sockenbank under perioder när det är svårt att låna pengar i 
bank. Också nödhjälpskassan eller sockenbanken integrerades i Byskes försörjningspolicy. 
Den är exempel på en organiseringsform av civil-kommunal försörjningspolicy som behåller en 
nära koppling till lokala försörjningsproblem under många år. 

Jämfört med 1871-års fattigvårdslag tas ett kommunalt försörjningsansvar som klart 
överskrider lagen i Byske, det tyder på att fattigvårdslagen inte har något avgörande inflytande 
på kommunens fattigvård. Kommunens ansvariga upplever fler lokala försörjningsproblem 
som den också utvecklar policy för. Statens inflytande över policyproblem och genomförd 
policy lyser närmast med sin frånvaro i Byske landskommun under denna period. 

Det är svårt att identifiera enskilda aktörer som hanterar försörjningsproblem för 100 år 
sedan. Begränsas sökandet till aktörskategorier blir det något lättare. Inom befintliga 
fattigvårdsinstitutioner är det enskilda vårdare, byalag och kommunalnämndens represen
tanter som hanterar lokala försörjningsproblem. "Institutionsbyggare", dvs. aktörer som 
bidrar till att inrätta nya institutioner, är exempelvis några ledamöter i kommunalnämnden 
(fattiggård), bybor (nödhjälpskassan) och lokala donatorer (stödfonder). Staten (genom 
länsstyrelsen) framträder också som institutionsbyggare genom den nödhjälpskommitté som 
inrättas under första världskriget.7 

Jämfört med den grova bild som framträder genom ekonomiska indikatorer visar sig 
Byskes försörjningspolicy, tolkad genom institutioner och aktörer (tabell 9:1, bilaga 1), tätt 
kopplad till civilsamhällets självorganisering. Kommunens policy bygger vidare på 
civilsamhällets olika försök att komma tillrätta med lokala försörjningsproblem. 
Försörjningsproblemen betraktas ur ett lokalt pragmatiskt perspektiv och policyproblemen 
formuleras av kommunalt ansvariga och bybor. Problemnärheten i kommunal policy framstår 
som hög genom att den bygger vidare på civilsamhällets självorganisering och att staten inte 
har märkbart inflytande över policyn. Tjugo år av "icke-policy" tyder dock på att 
problemnärheten periodvis minskar. 
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Andra landskommuners problemlösningar före 1920 
Försörjningsproblemen är inte lika överallt. När försörjningspolicy undersöks i andra 
norrländska kommuner tiden kring förra sekelskiftet, visar sig mobilisering av statligt stöd 
utvecklas till en kommunal strategi för att lindra lokala försörjningsproblem. Utdikning av 
frostförande marker är exempel på en typ av statlig-kommunal-civil försörjningspolicy som 
förekommer i norra delen av landet (Olofsson 1990:32). I Jonssons redogörelse från Byske 
kommun omnämns inte denna form av policy. Men i Lövånger landskommun, en av 
undersökningskommunerna, finns denna policy omvittnad (ibid:28). 

Rikare kommuner kan tänkas inrätta andra, mer ambitiösa, problemlösningar för lokala 
försörjningsproblem. Därför förtjänar brukskommuner särskild uppmärksamhet, eftersom 
vi vet att många bruk tidigt inrättar olika typer av välfärdsinrättningar och i flera avseenden 
utgjort förebild för välfärdsstaten. Är det samma policy som också utvecklas i 
brukskommuner? 

Beskrivningar av försörjningsinstitutioner i Skultuna brukskommun tiden kring 1900 finns, 
som kan användas som underlag för att analysera och jämföra Skultunas försörjningspolicy 
med andra kommuners (Erixon 1972). Understödstagarnas andel av befolkningen i Skultuna 
ligger på ungefär samma nivå som i Byske under decennierna fram till 1920. Jämfört med 
Byske institutionaliserar Skultuna kommun en självständig fattigvård tidigare. Redan på 1870-
talet finns en kommunal fattiggård med anställd kommunal personal. Det är tjugo år tidigare 
än i Byske. De institutioner och aktörer som kan identifieras i Skultunas försörjningspolicy 
redovisas i tabell 9:2 (se bilaga 1). 

Den stora skillnad som framträder mellan kommunerna är att Skultuna överlåter ett stort 
försörjningsansvar på bruket eller omvänt att brukets försörjningspolicy avlastar kommunens 
fattigvård. Det samlade försörjningsstöd som bruksborna i Skultuna kan få vid behov, är inte 
direkt jämförbart med stöden inom sockenroten eller stöden i Byske kommun. En samlad 
tolkning av Jonsson och Erixons texter är att policyn är mest utvecklad inom bruksroten i 
Skultuna.8 

Alla brukssamhällen är inte lika framgångsrika. De ekonomiska förutsättningarna kan 
också förändras som gör att framgångsrika brukssamhällen efterhand kan få betydande 
försörjningsproblem. Skultunaexemplet tillåter därför inte generaliseringar för bruks
kommuner som kommuntyp. 

Var Kamnäs bruk ett tidigt "välfärdssamhälle "? 
I Barbro Burselis (1974) beskrivning av förhållandena i Ramnäs brukssamhälle framträder två 
typer av civil policy, en brukspolicy och en civilpolicy som byborna själva utvecklar. 
Bruksborna beskrivs vid sekelskiftet som mer eller mindre självförsörjande med egen 
hushållsproduktion av köksväxter, "hushållsgris", fiske och jakt. Kring dessa sysslor utvecklas 
olika former av samarbete eller civil policy. Ett annat exempel är bildandet av Ramnäs 
handelsförening. Den bildas 1868 som motvikt till "Sellbergs brännvinsförsäljning" (Jansson 
1951:208ff.) och för att motverka den ofrihet som brukets varuförmedling leder till (Stolpe 
1968:8fi). Föreningens mål är att köpa livsförnödenheter i parti och sälja varorna under det 
vanliga priset till föreningens medlemmar. Bruket ställer en lokal till förfogande, vilket visar 
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att bruksborna är beroende av bruket när de organiserar sig själva. Disponent Fabian 
Tersmeden väljs in i handelsföreningens styrelse (1871) och kvarstår där till sin död. Också 
efterträdaren baron Adolf Tersmeden ingår i handelsföreningens ledning. Det visar att 
bruksbornas civila policy utvecklas inom ramen för bruksordningen och är beroende av 
bruksledningens stöd och välvilja. 

Bruket utvecklar vad man skulle kunna likna vid en tidig form av "välfardskommunal 
policy". Bruksledningen inrättar patriarkaliska försörjningsinstitutioner genom att överföra 
delar av lönen till ett enkelt socialförsäkringssystem. Brukspatronens försörjningsåtaganden 
omfattar viss s juk- och fattigvård, omsorg om åldringar och arbetslöshetsstöd tiden runt 
sekelskiftet. Vidare upplåter bruket odlingsmark för livsmedelsproduktion, bete och fiske. 
Anställda vid bruket erbjuds också fria bostäder och bränsle (Jansson 1951:202,205f., Stolpe 
1968, Bursell 1974). Ramnäs bruk kan beskrivas som ett relativt självförsörjande samhälle 
med patriarkaliska välfardsinstitutioner och självorganiserade bruksbor. Bursell lyfter också 
fram kvinnornas betydelse för att kunna klara försörjningen under svåra tider. Deras 
sparsamhet var ofta viktigare än storleken på männens lön (ibid). 

Utvecklas brukets policy nära lokala försörjningsproblem? Om man med det menar att 
policyn ligger nära civilsamhällets självorganisering är svaret ja. Burselis och Janssons texter 
tyder på att brukspatronen har ett betydande inflytande över policyproblemen och inrättade 
problemlösningar, inte bara över brukets policy utan också över bruksbornas egen policy. 
Samhällsordningen vilade i hög grad på brukspatronens välvilja och innebar en ofrihet för 
bruksboma. En skuldsatt arbetare fick t.ex. inte lämna bruket om inte den nye arbetsgivaren 
övertog skuldsaneringen. Det tyder på att åtminstone en del av brukets policy inte låg nära 
bruksbornas problemuppfattningar. Det kan knappast ha legat i bruksarbetarnas intresse att 
upprätthålla problemlösningar som skapade skuldfallor. Men jämfört med många jordbruks
samhällen var bruksbornas levnandsförhållanden bättre (Jansson 1951:202). 

Runt sekelskiftet och fram till 1920 visar Bursell hur försörjningsproblem och brukspolicy 
förändras i Ramnäs. Det bekräftar att problem och policy är beroende av den tidsperiod och 
kontext som studeras. 

Här är inte platsen att normativt värdera det patriarkaliska systemets för- och nackdelar, 
utan endast att empiriskt identifiera och jämföra brukskommuners försörjningspolicy med 
varandra och andra kommuner. I Byske finns en nära koppling mellan kommunens 
försörjningsinstitutioner och civilsamhällets egna institutioner. I brukskommunerna 
framträder en mer omfattande civil institutionalisering och bruket uppträder mer som en 
föregångare till dagens "välfärdskommun". Bruksbornas och brukets patriarkaliska 
institutioner är nära kopplade till varandra och bara delvis integrerade i kommunens 
försörjningspolicy. Kommunal policy i Byske och Skultuna bygger till s tor del vidare på 
spontant framväxta eller självorganiserade institutioner. Politiskt inrättade (helkommunala) 
institutioner förekommer i mycket begränsad omfattning. Brukens försörjningsinstitutioner 
och bybors självorganisering avlastar den kommunala fattigvården. Att överlåta ansvar på 
civilsamhällets självorganiserade institutioner och bygga vidare på dessa, tyder på att 
kommunal policy utvecklas nära lokala samhällsproblem och problemuppfattningar före 
demokratins formella införande. Men när krav på mer policy ställs på kommunen eller bruket 
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och de inte svarar med policy tyder det på att problemnärheten minskar. 
Generaliseringar för brukskommuner som grupp riskerar, precis som för alla kommun

typer, att skymma viktiga skillnader. Det finns betydande skillnader i problem, policy och 
problemnärhet i alla kommuner.9 Om inte samhällsförändring och lokal kontext beaktas kan 
inte rättvisa ges åt de dynamiska och mångdimensionella fenomenen. 

Försörjningspolicy i landskommuner efter 1921 
När kommunal försörjningspolicy undersöks efter 1921 är det delvis under nya betingelser 
som policy utvecklas. Demokratins införande innebär att formella inflytandekanaler (typ-I 
institutioner) införs på nationell och kommunal nivå. Det ger tidigare utestängda grupper ett 
formellt politiskt inflytande. Den nya fattigvårdslagen utvidgar också kommunernas 
obligatoriska fattigvårdsansvar till alla former av arbetsoförmåga (Halleröd 1991). Undantag 
görs för arbetslösa. De har ingen formell rätt till fattighjälp (ibid: 14), men som konstaterats 
tidigare har Byske redan tagit ett visst ansvar för denna grupp. Uppgifter om bidragstagare 
i Bureå landskommun (som idag tillhör Skellefteå), visar att kommunen tar ett större ansvar 
för lokala försörjningsproblem än vad lagen förpliktigar till. 3% av bidragstagarna är arbets
lösa i Bureå 1931 (tabell 9:3, bilaga 1), vilket är en låg andel jämfört med beräkningar på 
aggregerad nivå. År 1924 beräknas de arbetslösa motsvara 10% och 1930 20% av understöds-
tagarna (SOS Fattigvården 1930:51). Dessa beräkningar bygger inte på alla understödstagare, 
men att fattigstöd används för att mildra effekterna av arbetslösheten är klart. 

Institutioner och aktörer i By skes firsöqningspolicy efter 1921 
I Byske ökar försörjningsproblemen efter första världskriget, mycket beroende på den 
efterföljande depressionen i början av 1920-talet. Kommunen utvecklar också policy för att 
möta problemen, bl.a. genom att köpa vedskog för att bereda arbete åt arbetslösa. Pengar 
lånas av landstinget för att betala löner åt vedhuggarna. Därutöver tar kommunen ett lån på 
100.000 kronor för räntefri utlåning till personer som kan ordna arbete åt arbetslösa. Detta 
är exempel på kommunalt inrättade (designade) stödinstitutioner som inte kan följas genom 
kommunernas finanser och som kan sägas ligga nära lokala problem. Räntefria lån tyder på 
att kommunen vill bidra till problemlösningar som ligger nära enskildas behov. Byske 
kommun är dock inte ensam om att utveckla policy för lokala försörjningproblem. Statliga 
nödhjälpsarbeten inrättas också i Byske och många andra kommuner. Om statliga nödhjälps
arbeten upplevs ligga nära lokala problemuppfattningar har inte undersökts. Men i de fall de 
betraktas som ett val mellan pest och kolera (jfr Östberg 1996), kan de sägas ligga långt från 
lokala problemuppfattningar. Detsamma gäller kommunalt inrättade arbeten som upplevs 
konstrue-rade och onödiga. Problemnärheten i policyn framträder också i kriterierna för 
framgångsrik problemlösning. Upplevs problemlösningarna rimliga tyder det på att policyn 
också ligger nära lokalbefolkningens normer. 

I många av landets kommuner är början av 1920-talet mycket besvärligt ur försörjnings
synpunkt, men under andra delen av decenniet vänder utvecklingen. För byskeborna ökar 
snarare prövningarna genom att kommunen drabbas av två stora industrinedläggelser. Först 
läggs ångsågen i Furuögrund ner (1925) och fem år senare sågverket i Renholmen (1930). En 
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fråga som en historisk policyanalys kan söka svar på är om kommunen vidtar några åtgärder 
för att hantera den arbetslöshet och förlust av försörjningsmöjligheter som följer med 
nedläggningarna. Olofssons (1990) beskrivning av händelseutvecklingen tyder inte på att 
Byske kommun utvecklar någon ersättningspolicy för de förlorade jobben.10 

Ar kommuner ovilliga att ta socialt ansvar? 
1918 års fattigvårdslag innebär formellt slutet för rotegång och fattigauktioner, men 
utackordering används ytterligare en tid och uppfattas fortfarande här och var som en legitim 
hantering av försörjningsproblem. En kritisk syn på kommunernas fattigvård (Elmér 1975:47) 
banar samtidigt väg för en centraliserad socialpolitik. Kritikerna av en ovärdig kommunal 
fattigvård vänder sig till riksdagen med krav på en reformering av fattigvården. De får också 
gehör.11 Staten utvecklar mer och mer statlig policy på det sociala området. Målet är att skapa 
social trygghet för alla, oavsett bostadsort. Om den inhumana fattigvården med många 
"barbariska inslag", som en av de främsta kritikerna den liberala socialpolitikern G.H. von 
Koch uttrycker sig, förekommer allmänt är inte känt. Mot bakgrund av den bild som 
framträder i den historiska policyanalysen, framförallt i brukskommuner, finns det anledning 
att nyansera en beskrivning av lokalsamhällens ovilja att utveckla policy för lokala 
försörjningsproblem och en rakt igenom inhuman kommunal fattigvård. 

Ar kommunalpolicy genom âvilpolig alltidproblemnärai 
Frågan om policyns problemnärhet har flera dimensioner. När kommuner definierar problem 
och utvecklar policy som utgår från lokala förhållanden ligger policyn oftast närmare lokala 
problem jämfört med om staten gör det. Staten har inte samma förutsättningar att beakta 
skillnader i lokal kontext och problemuppfattningar. Men statlig och kommunal policy kan 
ligga mer eller mindre nära lokalbefolkningens problemuppfattningar. Att problemnärheten 
är hög om policyn utvecklas nära civilsamhällets institutioner, den tolkning som framförs i 
avhandlingen, skall ses som en av flera indikatorer på problemnärhet. Det kan också finnas 
kommunal policy som bygger vidare på civila institutioner men som efterhand avlägsnar sig 
från problemen. När civila organisationer integreras i offentlig policy löper dessa också risk 
att permanenta problemlösningar som efterhand kan avlägsna sig från de lokala problemen. 
Den framförda tolkningen bör därför nyanseras något. Civila organisationer som lyckas få 
och upprätthålla kommunalt stöd, men där byråkrati och organisationsintressen smyger sig 
in, indikerar inte problemnära policy i samma utsträckning som tidigare. Minskat beroende 
av medlemmars insatser och tendenser till by råkratisering är faktorer som talar mot den 
framförda tolkningen. Störst giltighet har tolkningen av problemnärhet vid nyinstitutio-
nalisering. Men civila organisationer, som under lång tid fått kommunalt stöd, måste också 
granskas kritiskt. De kan inte en gång för alla sägas indikera problemnära policy. Men under 
den period som hittills undersökts, bedöms risken för dessa negativa tendenser vara liten. 
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Institutioner och aktörer i några städers försörjningspolicy 

I en historisk policyanalys som försöker ge rättvisa åt enskilda kommuners förutsättningar att 
komma tillrätta med lokala samhällsproblem, bör kommunerna analyseras i sin lokala kontext. 
Det kan, som avsnittet om landskommunerna visar, finnas betydande skillnader i lands
kommuners och bruksamhällens problem och policy. Hur problemnära utvecklas städernas 
policy och är det liknande institutioner som inrättas i där? 

Försörjningspolicy i Västerås kring förra sekelskiftet 
En undersökning av Västerås stads försörjningspolicy runt förra sekelskiftet visar att det finns 
skillnader i policy jämfört med landskommunerna (tabell 9:4, bilaga 1). I Byske vilar 
försörjningspolicyn i hög grad på byarnas penningfria, traditionella organisering av 
fattigvården. I Västerås finns inte motsvarande traditionella institutioner etablerade. Istället 
inrättas nya institutioner i Västerås. 

I Västerås fylls det sociala "vakuum" som följer med urbaniseringen ut med andra sociala 
institutioner. Den växande befolkningen organiserar på eget initiativ institutioner för att lindra 
försörjningsproblemen under 1870- och 1880-talen. De kommunala försörjningsstöden är 
också annorlunda och fler i Västerås, jämfört med Byske och andra landskommuner. Ofta ges 
stöd till civila institutioner med sociala, försörjnings stödjande syften. Ett natthärbärge som 
inrättas 1888 får ett mindre kommunalt stöd direkt ur stadskassan och genom en 
välgörenhetsfond (Sundinska) som Västerås stad förvaltar. Västerås arbetsstuga, som tar hand 
om obemedlade barn i skolåldern under eftermiddagarna, beviljas också ekonomiskt stöd 
genom samma fond. Frälsningsarméns "slumstation" får årliga stadàÀòx&g från 1917. Detta 
är några av de organisationsinriktade stödinsatser som staden ger, vid sidan av fattighjälps-
och arbetslöshetsstöd.121 Västerås inrättas också en lokal sjukkassa (Västerås allmänna sjuk-
och begravningskassa) i början av 1890-talet. Efter upprepade försök att få kommunala bidrag 
skjuter staden 1910 till med ett villkorat bidrag till föreningen. Stadens försörjningspolicy 
bygger i hög grad på civilsamhällets initiativ, men den utvecklar också egen (helkommunal) 
policy i högre utsträckning än landskommunerna (Öberg 1948). 

Västerås försörjningspolicy bygger på ett omfattande engagemang i civilsamhället och på 
medborgarnas offervilja. Under 1870- och 1880-talen är försörjningsproblemen stora i 
Västerås. "Nyinstitutionaliseringen" visar sig emellertid som en långsam process. Den används 
inte som direkt svar på växande försörjningsproblem. När understödstagarna ökar hanteras 
detta till att börja med inom ramen för befintliga institutioner. Först år 1887, efter närmare 
20 års diskussioner, inrättas en fattiggård i stadens regi. Det visar att det kan finnas "fördröjda 
relationer" mellan problem och policy och att problemnärhet bör undersökas på flera sätt. 
Fördröjda korrelationsanalyser räcker inte. Också Västerås stad utvecklar en medveten "icke-
policy" på detta problemområde. Vill man tränga djupare in i lokala politiska mobiliserings
processer måste andra texter användas. Ingrid Åbergs analys av arbetarbostadsfrågan i Gävle 
under 1880-talet är ett konkret exempel på en medveten icke-policy. Lokalbefolkningen 
upplever problem, men staden avstår från att försöka lösa problemen (Åberg 1975:98f.). 
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Med tanke på hur svårt det är att ändra en gång inrättade institutioner kan den inställning 
till politisk problemlösning och institutionalisering som framträder i Västerås ge perspektiv 
på dagens problemlösningar. Det finns en pragmatism och ett motstånd mot att permanenta 
institutionerna. Hela förhållningssättet till politisk problemlösning är ett annat jämfört med 
idag. Kommunala institutioner utformas kring principen om hjälp till självhjälp. I dagens 
diskussioner om statens och kommunernas välfärdsinrättningar finns ofta en outtalad 
föreställning om att 1900-talets institutionalisering av offentlig policy successivt funnit allt 
bättre lösningar för lokala samhällsproblem. Men problemhanteringen kan i sig skapa problem 
och minska utrymmet att möta nya problem. Om flexibilitet och anpassningsförmåga 
(Bostedt 1991) används som kriterier för framgångsrik policy kan inte offentliga 
problemlösningar (institutioner) i sig likställas med framgångsrik problemlösning. Kanske 
finns det något att lära av den inställning till politisk problemlösning och institutionalisering 
som framträder för 100 år sedan. 

Tre städers infrastruktur- och näringslivspolicy 1874-1920 
Utan fysisk infrastruktur (vägar, vattenledningar, kraftanläggningar etc.) försvåras näringslivs
utveckling och indirekt skapandet av nya arbetstillfällen och försörjningsmöjligheter. 
Uppbyggnad av infrastruktur möter inte bara näringslivets krav utan kan också tillgodose 
befolkningens behov av t.ex. vatten och bostäder. Infrastrukturpolicy kan befrämja skapandet 
av nya lokala försörjningsmöjligheter, samtidigt som policyn bör förstås som en del i en större 
samhällsprocess, där policyn bidrar till att gamla försörjnings vägar successivt försvinner. 

Kommunal näringslivspolicy betraktas ofta som ett förhållandevis nytt fenomen, något 
som inte existerade för 100 år sedan. Men kommuner har tidigt engagerat sig i lokal närings
livsutveckling, bl.a. genom stöd till enskilda företag (SOU 1947:53). Sådan policy överskrider 
den kommunala kompetensen, vilken endast tillåter allmänt näringsbefrämjande insatser. 
Flera statliga utredningar har därefter slagit fast principen om att kommunal näringslivspolitik 
enbart får omfatta generella insatser (Söderholm 1991:2). Det är först under 1980-talet som 
staten blir mindre kategorisk i denna kompetensfråga. I praktiken accepterar staten ett större 
kommunalt näringslivsengagemang, t.ex. i genomförandet av statlig regionalpolitik (ibid). Det 
som gör kommunal näringslivspolicy särskilt intressant att uppmärksamma i en historisk 
policyanalys är att sådan policy syftar till att aktivt försöka tackla och förebygga lokala 
försörjningsproblem. Utvecklas någon lokal näringslivspolicy för 100 år sedan i städerna? 

Kalmar 
När Kalmar stads infrastruktur- och näringslivspolicy undersöks 100 år tillbaka i tiden finner 
man en näringslivspolitiskt aktiv stad. Kalmar utvecklar redan under 1870-talet en omfattande 
infrastruktur- och näringslivspolicy, bl.a. med direkta stöd till företag. En reanalys av infra
struktur- och näringslivspolicyn visar sig delvis gå att göra utifrån tillgängligt lokalhistoriskt 
material. Ett sammanfattande resultat redovisas i tabell 9:5 (bilaga 1). 

Direkta stöd till företag är alltsedan kommunalförordningarna infördes förbjudna, men 
Kalmar ger bl.a. ekonomiskt stöd till enskilda järnvägsföretag och till Kalmar Verkstads AB 
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(1902). För Kalmar är stöd till järnvägsbyggande viktigt eftersom staden hamnat utanför 
stambanenätet. Hamnutbyggnad och underhåll utgör också en viktig del i Kalmars 
infrastrukturpolicy i slutet av 1800-talet. Bertil Johansson rapporterar om ett omfattande 
kommunalt stöd till stadens stora företag (Johansson 1984:232).13 Det visar att Kalmar 
överskrider den formella kompetensen på näringslivsområdet och att formella regelverk inte 
kan användas i en analys av faktiskt genomförd policy. 

Kalmars institutionalisering av infrastruktur kan avläsas genom de byggnader som uppförs 
före och efter sekelskiftet. I ett försök att reglera stadsbebyggelsens expansion antas 
stadsplaner vid två tillfallen, men staden medger ständiga undantag och stadsplanerna kan inte 
tillskrivas en styrande roll för utvecklingen (ibid:233). Införandet av stadsplaner är ingen 
kalmaridé, det är ett statligt påbud som följer med 1874-års byggnadsstadga. I många städer 
får stadsplanen ingen praktisk betydelse, mycket beroende på att den är tandlös mot 
markägarna (Hjelmqvist 1994:31). Hjelmqvist visar hur stadsplanelagstiftningen blir starkare 
och hur staten skaffar sig inflytande och kontroll över kommunala planfrågor (ibid:32). 
Innebär statens centralisering av kommunernas plan- och byggnadspolicy att problem
närheten i kommunal policy minskar? Det beror på om lokala problemuppfattningar 
överensstämmer med statliga. Frågan kan med andra ord inte besvaras generellt. 

Infrastrukturuppbyggnaden gynnar i flera fall de ekonomiskt och politiskt resursstarka i 
Kalmar. Johansson (1984) beskriver hur olika stadsdelar i Kalmar moderniseras i olika takt. 
Det gasverk som byggs i stadens regi (1863) förser först stadsdelen Kvarnholmen med 
gatubelysning. Det är i den stadsdelen som stadens makthavare bor och det dröjer över 40 
år innan gator utanför Kvarnholmen får elektrisk belysning. Vatten- och avloppsledningar 
uppförs (1900) också först på Kvarnholmen. Det tyder på att infrastrukturpolicyn ligger nära 
den lokala elitens problemsyn och långt från lokalbefolkningens värdering av vilka problem 
som staden bör utveckla policy för och försöka lösa. 

Går det att identifiera några aktörer som bidragit till infrastrukturpolicyns genomförande 
och utveckling? Stadens makthavare kan som grupp beskrivas som institutionsbyggare. De 
låter uppföra infrastrukturanläggningar i den egna stadsdelen. Det visar den betydelse 
ekonomisk och politisk makt har för den policy som genomförs. Institutionaliseringen av 
infrastruktur i Kalmar ger ett visst stöd för Knights teori att intressekonflikter är en drivkraft 
bakom inrättandet av formella institutioner (1992:123). 

1Västerås 
Västerås stads infrastruktur- och näringslivspolicy förstä rker bilden av näringslivspolitiskt aktiva 
städer för 100 år sedan. En inventering av kommunala byggnader (se tabell 9:6, bilaga 1) 
illustrerar att Västerås på egen hand, före den undersökta periodens början 1870, låtit uppföra 
hamn och gasverk.14 Under den undersökta perioden tillkommer också en rad anläggningar.15 

Bostadsbristen framträder som ett lokalt samhällsproblem under 1910-talet i Västerås. Det 
föranleder staden att ta initiativ till bostadsbyggande. Först byggs pr ovisoriska lägenheter 
avsedda för fattigvårds styrelsen (Öberg 1948:893). År 1916 bildas ett halvkommunalt 
bostadsbolag, som startar bostadsproduktion omgående (ibid:895). Byggandet av bostäder i 
stadens regi visar att infrastrukturpolicyn i Västerås inte endast syftar till att skapa gynnsamma 
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förutsättningar för företag och den lokala eliten. I Västerås har stadens ansvariga också de 
mindre bemedlades och maktlösas problem för ögonen. Det tyder på att Västerås 
infrastrukturpolicy ligger närmare lokalbefolkningens problemsyn. Knights intressekonflikt
teori kan knappast få stöd, närmare ligger Duncans tes om att bostadsbyggandet kommit till 
för att i samförstånd lösa gemensamma praktiska problem. Det visar att arbetarbostadsfrågan 
hanteras på olika sätt och att det kan finnas betydande skillnader i problemnärhet i städernas 
bostadspolicy (jfr Åberg 1975).16 

I Västerås ges också stöd till lokala företag i olika former. Exempel på en typ av stöd är 
den gynnsamma taxesättningen av vatten och elektricitet för storkonsumenter. Ett annat 
exempel är upplåtelse av strandrätt till ett skeppsbyggen. Stadens näringslivspolicy känne
tecknas av nära samverkan med lokala företag. Västerås och de två stora företagen ASEA och 
Metallverken eftersträvar att få till stånd lösningar som gynnar båda parter. 

"På framställning av Asea och Metallverken fattade stadsfullmäktige den 30 juni 1 898 beslut om 
utdragning av stadens vatten- och avloppsledningar i Pilgatan österut till Emausgatan, där bolagen 
fìngo ansluta egna ledningar för deras industri- och bostadsområden mot garanterande av viss inkomst 
för staden av vattenavgifter, varigenom stadens anläggningskostnad för ledningarna i Pilgatan kunde 
förräntas och amorteras" (Öberg 1948:430).17 

Exemplet illustrerar hur stadens infrastrukturpolicy utvecklas nära näringslivets behov och 
problemuppfattningar. Tre utvecklingslinjer kan urskiljas i Västerås näringslivs- och 
infrastrukturpolicy, vilka beskriver olika organiseringsformer av policyn. Privata aktörer bygger 
på eget initiativ infrastrukturanläggningar, bl.a ett gasverk och en bro. Efter hand övertar 
Västerås stad privatbyggda anläggningar (efter 40 år gasverket, efter 30 år underhållet av 
bron). Den andra utvecklingslinjen är att stadens ledning (eller hälsovårdsnämnden) tar 
initiativ till inrättandet av helkommunala anläggningar. För det tredje tar staden initiativ till, 
alternativt dras in i, infrastrukturprojekt tillsammans med aktörer i regionen. Uppbyggnaden 
av Västeråsbanan sker exempelvis genom bildandet av ett aktiebolag där privata personer och 
flera kommuner tecknar aktier, tillsammans med statliga lån. Det går också att historiskt peka 
ut några av de aktörer som bidrar till försörjningsproblemens lösning, men underlag för en 
ingående aktörsanalys finns inte i de sekundärkällor som används i policyanalysen.18 

Skellefteå 
Skellefteå stads infrastruktur- och näringslivspolicy måste, till skillnad mot de andra städernas, 
byggas från grunden. 1800-talets infrastrukturpolicy i Kalmar och Västerås är delvis en 
fortsättning på en uppbyggnadsprocess som pågått i flera hundra år. Under andra delen av 
1800-talet byggs också mycket ny infrastruktur, men i Skellefteå finns ingen grund att utgå 
från. Före 1845, det år staden får stadsrättigheter, finns ingen stadsbebyggelse (Björklund 
m.fl. 1994). Den första stadsplanen omfattar från början tre gårdar. Det finns med andra ord 
ingen infrastruktur eller lokal administration att utgå från, allt måste byggas från grunden.19 

Byggnader och mark (realkapital) för olika ändamål måste inköpas eller låta byggas. 
Hamnstaden Skellefteå får börja med att införskaffa kajplatser. Senare exproprieras Ursvikens 
hamn i syfte att få kontroll över in- och utförsel av varor. Det visar att staden grundas på 
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befintliga privaträttsliga institutioner och mark. Uppbyggnaden av infrastrukturpolicy har i 
Skellefteå ett helt annat utgångsläge jämfört med de två andra städerna (tabell 9:7, bilaga 1). 

En av stadens största infrastrukturinvesteringar runt sekelskiftet är byggandet av en 
vattenledning från Falkträsket in till staden. Den har, som tidigare uppmärksammats, också 
satt tydliga spår i finans statistiken (SOS Kommunernas Finanser 1895, Björklund m.fl. 
1994:30). Intressant att notera är det strategiska intresse som Skellefteå visar för vattenkraften. 
Elektriciteten kommer relativt sent till Skellefteå, men staden investerar strategiskt i början 
av seklet i s.k. fallhöjder.20 Tillgång till vattenkraft utgör ett exempel på hur lokala 
förutsättningar skiljer sig mellan kommuner och vad en strategisk infrastrukturinvestering kan 
betyda för en kommun. Samtidigt visar det aktörernas betydelse för händelseutvecklingen.21 

Vattenkraftens samlade betydelse för Skellefteå kommuns ekonomi är däremot inte lätt att 
bedöma eller visa i siffror. Eftersom kommuner inte får bedriva vinstdrivande verksamhet, 
kommer eventuella vinster från vattenkraften inte att synliggöras i statistiken. Att den under 
lång tid förstärker kommunens ekonomi, råder det dock inget tvivel om.22 Skellefteås 
"vattenkraftspolicy" är ett exempel på problemnära näringslivspolicy som tillvaratar lokala 
förutsättningar. 

En infrastrukturinvestering där kommunmedborgarnas åsikter går isär är byggandet av 
anslutningsspår till stambanenätet. Det är framför allt i Skellefteå landskommun som 
motsättningen mellan förespråkare och motståndare är stora. Frågan avgörs, efter votering, 
av kommunalstämman i Skellefteå landskommun 1907; 390 röstar mot byggandet och 131 
för. Eftersom beslutet fattas när den graderade rösträtten fortfarande gäller, kan 
förespråkarna, som är färre men har fler röster, segra.23 Bakom infrastrukturpolicyn finns 
röststarka och ekonomiskt inflytelserika personer. Det visar att formella politiska (typ I-) 
institutioner har betydelse för infrastrukturuppbyggnaden före demokratins införande. 
Anslutningsspårets tillkomst ger ytterligare stöd för Knights konfliktsteori. Policyn ligger nära 
de politiskt och ekonomiskt starka och längre ifrån de resurssvagas problemuppfattningar. 
Genomdrivandet av beslutet illustrerar också en konflikt mellan legalitet och rättmätighet. 
Någon legitimitet på förhand (rättmätighet) har inte denna policy. Det kan emellertid visa sig 
att lokalbefolkningen senare, efter om de upplever fördelar med anslutningsspåret, ger policyn 
sitt stöd. 

Myten om en näringslivspolitisktpassiv stad 
Undersökningen av tre städers infrastruktur- och näringslivspolicy före och efter sekelskiftet 
visar att policy inom dessa områden utvecklas tidigt. Statens försök att begränsa kommunala 
näringslivsinsatser har allt sedan 1863 haft svårt att få praktisk betydelse. Det framgår tydligast 
av Kalmar stads engagemang i det lokala näringslivet runt förra sekelskiftet. Föreställningen 
om en näringslivspolitiskt passiv stad för 100 år sedan visar sig vara en myt. 

När infrastruktur- och näringslivspolicy följs genom institutioner och aktörer blir intrycket 
att Västerås varit aktivare än de två andra kommunerna. Detta kan bero på att Västerås finner 
mindre kostsamma finansieringslösningar för kommunala anläggningar och därmed kan 
uträtta mycket med små resurser. Skillnaden kan också bero på att policyanalysen haft tillgång 
till en mer utförlig beskrivning av förhållandena i Västerås. Institutionaliseringsanalysen 
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synliggör policy på ett konkret sätt, men som underlag för jämförelser av policyns omfattning 
i olika städer har den klara begränsningar. Kostnadsjämförelser har också, som redan visats, 
begränsningar och någon enkel lösning på jämförelseproblemet finns inte. 

Både direkt (fattigvård) och indirekt (infrastruktur) försörjningspolicy visar sig utvecklas 
i nära samarbete med civilsamhällets institutioner för 100 år sedan och med avhandlingens 
tolkning tyder det på att kommunal policy utvecklas problemnära. Vidare utvecklas policyn 
nära lokal kontext och lokala problemuppfattningar, men undersökningen visar också att 
städerna skiljer sig med avseende på hur nära lokalbefolkningens respektive den lokala elitens 
problemsyn som policyn utvecklas. 

Statlig policy avlastar kommuners försörjningspolicy under 1900-talet 
Införandet av folkpension (1913), höjningar av pensionerna (1935, 1946, 1959), 
arbetslöshetsförsäkring (1934), allmän sjukförsäkring (1946) och barnbidrag (1948), innebär 
att staten på olika sätt avlastar kommunernas försörjningsansvar för lokalbefolkningen. 
Statens socialförsäkringssystem kan beskrivas som statlig försörjningspolicy för lokala 
försörjningsproblem. Fattiga åldringar, som kommuner burit ett tungt försörjningsansvar för, 
får efterhand en betydande del av försörjningen tryggad genom folkpension. Den fram
växande välfärdsstaten bidrar därmed till att en majoritet av de gamla kan försörja sig genom 
pension, tilläggspension och eget sparande. 

Hur denna utveckling varit möjlig är en fråga som inte kommer att behandlas i 
avhandlingen. I dagens debatt om välfärdsstatens framtid framförs ofta föreställningen att det 
var staten som var först "på plan" när det gäller socialförsäkringar och sociala försörjnings
institutioner. Att den historieskrivningen inte har empiriskt stöd visar den historiska policy-
analysen och andra undersökningar (Lindqvist 1990). Bruk, civila institutioner och kommuner 
initierar var för sig eller i samarbete, försörjningspolicy som på många områden senare 
övertas av staten. Staten inrättar också parallellt med kommuner och civila aktörer egna 
institutioner. Statlig policy för arbetslöshet, kan som tidigare nämnts, påvisas redan under 
1830-talet. Trenden under 1900-talet är att staten tar ett allt större försörjningsansvar för 
individen. Det minskar samtidigt kommunernas behov av egen försörjningspolicy. 

Staten styr och kommunerna betalar 
Den statliga socialpolitiken bygger under en stor del av 1900-talet på att lagstiftningsvägen 
få till stånd en förändring i riktning mot en "modernare", humanare och enhetligare fattigvård 
i landets kommuner. Det är företrädesvis genom regelstyrning som staten försöker få 
kommunerna att utveckla fattigvården. Kommunerna får formellt större skyldigheter 1918, 
jämfört med 1871-års lagstiftning. Men många kommuner har redan långt innan lagen införs, 
levt upp till den nya lagens krav. 

Det ekonomiska stöd som kommuner får av staten till social verksamhet utgör fram till 
1965 omkring en procent av kommunernas samlade inkomster.24 Det är genomsnittliga 
värden, men visar att det är kommunerna som svarar för kostnaderna och staten som 
bestämmer riktlinjerna. Staten styr, kommunerna förväntas genomföra och betala. I enskilda 
kommuner svarar dock statsbidragen för en betydande del av kommunernas resurser för olika 
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problemlösningar (jfr kapitel 8). 
Det går att följa hur den kommunala fattigvården förändras och "moderniseras", bl.a. 

genom en övergång från bidrag i natura till kontantbidrag och inrättandet av "moderna" 
försörjningsinstitutioner. Under stöds tagare kan i många kommuner, mot uppvisande av 
rekvisition från fattigvårdsstyrelsen, handla livsförnödenheter i handelsbodar. Denna 
institutionaliseringsprocess skulle behöva speglas mer ur ett lokalt perspektiv. Välfärdsstaten 
som huvudaktör, pådriven och legitimerad av folket, är den dominerande bilden av det 
svenska välfärdssamhällets framväxt. Om den bilden stämmer när omvandlingen undersöks 
ute i kommunerna, har inte undersökts tillräckligt. I de källor som policyanalysen använt 
framträder inte statens roll i förändringen av den kommunala fattigvården på detta sätt, vilket 
inte utesluter att staten haft inflytande på utvecklingen. 

Hur kan statens inflytande över kommunalpolicy studeras? 
För att ge rättvisa åt statens inflytande över kommunerna bör maktutövningen följas på flera 
sätt. Men detta är inte ett huvudsyfte med avhandlingen. Genom att fokusera lokala 
samhällsproblem och kommunal policy analyseras inte politisk legitimitet ur ett statligt 
perspektiv. Men staten begränsar kommunernas handlingsutrymme på olika sätt, vilket kan 
ha stort inflytande på kommunal policy. Frågan om statens mer övergripande inflytande över 
kommunerna behandlas i senare kapitel. Samtidigt aktualiseras ett kunskapsteoretiskt och 
metodologiskt problem: hur fångar man statlig styrning och inflytande i kommuner som 
förändras? Slutsatsen från perioden 1874-1918 att statliga regelverk inte nämnvärt påverkar 
institutionaliseringen kring lokala försörjningsproblem, kan inte överföras på efterföljande 
perioder. De sekundärkällor som avhandlingen använt tillåter inte några långtgående slutsatser 
om statens roll i institutionaliseringsprocessen efter 1920. De kommunala institutioner som 
inrättas lokalt för gamla och försörjningssvaga tyder på att den statliga socialpolitiken haft ett 
visst inflytande över den faktiskt genomförda policyn i landskommunerna i Skellefteå-
bygden.25 Där uppförs t.ex. nya ålderdomshem i samtliga undersökta kommuner under 1950-
talet (Olofsson 1990:139).26 Staten övertar mer och mer definitionen av sociala policy-
problem och kommunerna inordnar sig i den centraliserade välfärdspolitiken. 

Möjligheten att följa kopplingen (problemnärheten) mellan försörjningsproblem och 
kommunal policy försvåras i takt med att staten övertar försörjningsansvar från individer och 
kommuner. Gränsen suddas ut för vem som fortsättningvis kan och inte kan försörja sig. 

Kommunal försörjningspolicy formuleras alltmer i en centraldemokratisk och byråkratisk 
process. Den framväxande välfärdsstaten, inte kommunerna, definierar kommunala policy-
problem på det välfärdspolitiska området. Med centraliseringen försvåras samtidigt 
möjligheterna att följa problemnärheten i kommunal policy, eftersom staten inte längre 
kartlägger och beaktar pluralismen i lokala kontexter och problemuppfattningar på samma 
sätt som tidigare. Det är aggregerade mått på storkommuns-, härads- och länsnivå som når 
centrum genom SCB-statistiken; viktig information som beskriver mångfald i problem och 
policy slätas ut eller fastnar i "aggregeringsfällan". 

Om man lämnar sekelskiftets försörjningspolicy och undersöker dagens institutioner och 
aktörsinsatser kring lokala försörjningsproblem, finns helt andra förutsättningar för 
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policyanalys jämfört med tidigare perioder. Det finns många källor som kan tjäna som 
underlag i en sådan analys. Vidare finns verksamma aktörer som kan intervjuas, bla kan 
motiv bakom kommunal policy kartläggas. Men i en historisk policyanalys är det i första hand 
de trådar som följts under tidigare perioder som avgränsar vad som bör uppmärksammas 
under senare år. Går det att identifiera institutioner och aktörer efter samma linjer som 
tidigare och hur nära problemen utvecklas försörjningspolicy i början av 1990-talet? 

Institutioner och aktörer i kommunal näringslivspolicy 1991 

Mycket av den kommunala verksamhet som ligger utanför direkt näringslivsinriktade insatser 
upplevs av kommunalt ansvariga som viktiga inslag i kommunal näringslivspolicy under 1980-
och 1990-talen (Hjern 1989, Pierre 1994).27 Men kommunal näringslivspolicy i begränsad 
mening förtjänar extra uppmärksamhet, dels är det ett policyområde där kommuner ökar sitt 
engagemang under 1980-talet och som staten länge försökt reservera för egen policy 
(Söderholm 1991:2), dels skulle det stärka avhandlingens tolkning av infrastruktur- och 
näringslivspolicy om det går att visa att det finns försörjningsbefrämjande motiv bakom 
näringslivspolicyn i de undersökta kommunerna. 

Motiv bakom näringslivspolicyn 
När städernas näringslivspolicy undersöks hundra år tillbaka i tiden, visar det sig svårt att 
systematiskt identifiera vilka motiv som ligger bakom deras näringslivspolicy. I något fall 
identifieras försörjningsmotiv, men det skulle behövas mer empiriskt stöd för att styrka den 
tolkning som förs fram i avhandlingen. När kommunal policy undersöks under senare år kan 
motiven bakom policyn lättare undersökas. Under 1970-talet och början av 1980-talet ligger 
ofta mer eller mindre akuta sysselsättningsproblem bakom kommuners näringslivs
engagemang (Melin m.fl. 1984:131 ff., SIND 1984:114). Ett annat motiv som framförs är att 
den statliga politiken är otillräcklig (Olsson 1994:30). Är det samma motiv som kommun
ledningarna i undersökningskommunerna menar ligger bakom näringslivspolicyn? 

I Kommunförbundets näringslivsenkät (1991) ställs frågor om vilka motiv som ligger 
bakom kommuners näringslivspolicy i början av 1990-talet. Kommunstyrelsens ordförande 
tillfrågas om de tre viktigaste skälen till a tt kommunen engagerat sig i lokal näringslivs
utveckling. Det vanligaste motivet är att det stärker kommu nen inför framti den Var fjärde 
kommun anser detta vara det viktigaste motivet och fyra av fem anger det som ett av de tre 
viktigaste. Sjsselsättningsläget och ekono min är ett nästan lika vanligt skäl till näringslivs
engagemang. Undersökningskommunerna framför i stora drag samma motiv (tabell 9:9, 
bilaga 1). Lycksele svarar att alla motiv är viktiga. Att stärka kommunens ekonomi ger 
utrymme för flera tolkningar, dels kan en god ekonomi öka skatteintäkterna, minska behoven 
av socialbidrag och därmed skapa utrymme för mer kommunal service, dels kan en god 
ekonomi behövas för att upprätthålla inrättade kommunala institutioner. I första fallet kan 
resurser frigöras och användas till an dra angelägna uppgifter, i andra fallet kan en stark 
ekonomi behövas för att finansiera en ineffektiv kommunal organisation som blandar 
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lokalbefolkningens behov med politikers, administratörers och professionellas egna intressen. 
Hälften (tre) av imdersökningskommunerna anser också att statens insatser är otillräckliga på 

näringslivsområdet D et är något mer jämfört med landet som helhet. Att statens näringslivs-
policy upplevs otillräcklig i över 50 av landets kommuner, tyder på ett misslyckande för statlig 
näringslivspolitik i dessa kommuner. 

Det råder inget tvivel om att motiven bakom kommunal näringslivspolicy är att försöka 
komma tillrätta med korta och långsiktiga försörjningsproblem. Näringslivspolicy kan därför 
användas som indikator för både direkt och indirekt försörjningspolicy i de allra flesta 
kommuner i början av 1990-talet. Det stärker också korrelationsanalysens slutsats, att 
kommunal infrastruktur- och näringslivspolicy används för att direkt bekämpa försörjnings
problem under 1980-talet. 

lnstitutionaliseringen av kommunal näringslivspolicy 
Påverkas den bild av policyn man får av vem man frågar? Inledningsvis undersöks 
kommunledningarnas beskrivning av kommunens näringslivspolicy (Kommunförbundets 
näringslivsenkät 1991). I nästa avsnitt undersöks samma policy ur företagens synvinkel. 

De sex kommunernas näringslivspolicy sammanfattas i tabellerna 9:10-15 (bilaga 1 ). 
Emmaboda saknar näringslivspolitiskt handlingsprogram, men det hindrar inte kommunen från 
att föra en pådrivande näringslivspolicy. Kalmar kommun är den enda kommunen som 
utarbetat ett handlingsprogram för näringslivspolitiken. Kalmar redovisar en pådrivande 
näringslivsstrategi. Västerås, Lycksele och Skellefteå saknar näringslivsprogram, men utvecklar 
alla offensiva näringslivs strategier. De mindre kommunerna redovisar helt olika strategier; 
Surahammar redovisar den minst ambitiösa näringslivspolicyn, medan Lycksele svarar för en 
av de mer offensiva. Det visar att offensiv strategi inte alltid följer med kommunstorlek. 

Näringslivspolitiska handlingsprogram uppfattas inte särskilt viktiga, ens i kommuner med 
offensiv näringslivspolicy. Det kan tolkas som att näringslivspolicyn formellt sett har en svag 
demokratisk förankring. Men också en programlös näringslivspolicy kan ha informellt stöd 
i partier och bland medborgare. Den låga prioritet som handlingsprogram ges, tyder samtidigt 
på en pragmatisk inställning till kommunal näringslivspolicy. Näringslivsansvariga framhåller 
ofta att det måste finnas en beredskap att snabbt tillvarata möjligheter som dyker upp. För 
en handlingsinriktad näringslivspolicy riskerar program att skapa oönskade begränsningar. De 
näringslivsansvariga söker ett generellt stöd för näringslivspolicy och vill känna sig fria att 
vidta lämpliga näringslivsbefrämjande åtgärder, utan att varje gång söka politiskt stöd. 

Kommunal näringslivspolicy har institutionaliserats olika långt i landets kommuner, bl.a. 
skiljer de sig i servicen av industrimark och lokaler till företag {realkapital). Omfattningen av 
kommunalpersonal i näringslivspolitiken visar också betydande skillnader mellan kommunerna. 
Emmaboda avsätter förhållandevis små resurser på personal; kommunalrådet och näringslivs
sekreteraren använder mindre än en halv tjänst tillsammans för olika näringslivsuppgifter.28 

I Kalmar finns en helt annan personalstyrka. Kalmar avsätter motsvarande 10 heltidstjänster 
för näringslivspolitikens genomförande, vilket visar att institutionaliseringen, i detta avseende, 
kommit längst i Kalmar. I Västerås och Skellefteå redovisas färre anställda. Surahammar, som 
redovisar den minst ambitiösa policyn, har också liten personal. Däremot framstår Lycksele 
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näringslivsorganisation med fem heltidstjänster som mycket stor. 
Skellefteå redovisar få personer som arbetar med näringslivspolicyns genomförande, men 

när Skellefteå synas närmare visar det sig finnas fyra anställda i kommunens industribolag 
(Planeringsmeddelanden 1991). Andra kommuner kan också ha redovisat den kommunala 
personalen i underkant, framförallt bolags- eller stiftelseanställd näringslivspersonal. Detta 
aktualiserar jämförelseproblem som är svåra att lösa och understryker hur viktigt det är att 
spegla policy från flera utgångspunkter och använda olika källor. Varken ekonomiska mått 
eller enkätsvar över inrättade institutioner kan ensamt användas för rättvisande jämförelser 
av kommunal näringslivspolicy. 

Tillhandahållande och förmedling av industrilokaler och markservice är näringslivsstöd som 
flera av kommunerna använder i sin näringslivspolicy.29 Lycksele är den kommun som 
erbjuder företagen det mest omfattande näringslivs stödet. Servicen omfattar inte bara hjälp 
med industrilokaler och mark, utan också rådgivning och annan serviceverksamhet. De 
ekonomiska resurser som kommunerna redovisar är jämfört med andra kommunala policy-
områden mycket begränsade.30 Skellefteå redovisar inte kostnader för näringslivspolicyn i 
Kommunförbundets enkät. Det gör det svårt att jämföra Skellefteå med andra kommuner. 
Men från kommunens egna dokument kan man läsa att Skellefteås fastighetsbolag Polaris i 
början av 1991 uppför industri- och kontorslokaler till en beräknad kostnad av över 200 
miljoner kronor (ibid: 11). I den kommunala finansstatistiken redovisar Skellefteå låga 
kostnader för näringslivspolicy. Det visar att en betydande del av Skellefteås 
näringslivsinsatser varken framträder i finansstatistiken eller i Kommunförbundets 
näringslivsenkät. 

Några av kommunerna ingår helt eller delvis i något av de stödområden som 1991 gäller 
som grund för olika statliga stöd. Kommuner inom stödområden utvecklar också någon form 
av "stödhjälpspolicy" i syfte att underlätta för företag att tillvarata olika typer av stöd som de 
är berättigade till. Lycksele är den kommun som utvecklat denna form av näringslivspolicy 
längst, bl.a. genom att lämna bidrag till f öretagens utredningskostnader i samband med 
stödansökningar. Efter svenskt medlemskap i EU bygger många kommuner upp någon form 
av stödförmedling, som omfattar byråkratilotsning och stödinformation för att kunna utnyttja 
EU-stöd vid sidan av, eller i kombination med, statliga och kommunala stöd. I slutet av 1980-
talet finns en mindre "stöddjungel" som omfattar ett 60-tal olika stödformer (SIND 1988). 
Efter EU-inträdet kan dessa kompletteras med EU:s stödprogram. Kommuner ser här en 
möjlighet att med små egna resurser kunna mobilisera stora resurser till kommunerna. 

Ett omfattande projektbaserat och probleminriktat samarbete med låggradig institutiona-
lisering framträder i Emmabodas näringslivspolicy.31 Projektsamarbete förekommer också i 
de andra kommunerna och kan ses som ett sätt att komma runt tröga institutioner.32 Sådant 
samarbete kan tolkas som ett första led i en institutionaliseringsprocess (Bostedt 1991:24), 
men om det går mot allt högre grad av fasthet eller institutionalisering är en empirisk fråga. 
Framväxten av projekt i olika former tyder på att formella institutioner inte lyckas anpassa 
sig till dagens lokala problem och utmaningar. När problemnärheten i etablerade institutioner 
minskar, kan den åter öka genom nyinstitutionalisering som på näringslivspolitikens område. 

Det finns betydande skillnader i institutionaliseringen av näringslivspolicyn i början av 
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1990-talet.33 Tre kommuner utan handlingsprogram utvecklar den mest offensiva näringslivs-
policyn. Bland de kommuner som institutionliserat policyn längst, finns något överraskande 
en mindre kommun (Lycksele). Det bredaste näringslivsstödet till företagen erbjuder också 
denna kommun. Men det finns sannolikt ett mörkertal för kommunernas samlade 
näringslivsinsatser, vilket framgår av brister i Skellefteås redovisning. Betydande skillnader 
framträder också i samarbetet med andra offentliga och privata näringslivsaktörer, dels med 
vem samarbete utvecklas, dels hur samma aktör (t.ex. utvecklingsfonden) värderas i olika 
kommuner. I fem av sex kommuner är lokala företag en av de viktigaste aktörerna i 
näringslivssamarbetet (jfr tabellerna 9:10-15, bilaga 1). Att näringslivspolicyn utvecklas nära 
företagens behov och tillsammans med företagens organisationer tyder på att policyn ligger 
nära en lokal elits problemsyn. Samtidigt betraktas företag som den viktigaste aktören för att 
aktivt kunna lösa och förbygga försörjningsproblem. Vad som är bra för den lokala industrin 
antas vara bra för kommunen. Utan ett fungerande näringsliv skapas inga jobb och ingen 
framtidstro. I många kommuner råder det enighet om näringslivspolitiken, vilket tyder på att 
policyn på samma gång kan ligga nä ra företagens (en lokal elits) o ch lokalbefolkningens 
problemsyn. Men när oenighet föreligger om policyns inriktning, eller om missförhållanden 
avslöjas, kan policyn inte (längre) antas ligga nära lokalbefolkningens problemsyn. 

Skillnader i institutionalisering kan bla. sökas i skilda problemuppfattningar och 
försörjningsförutsättningar. I kommuner med sysselsättningsproblem har, enligt kommun
förbundets enkät, näringslivspolicyn institutionaliserats längst. Detta överensstämmer också 
med resultatet från korrelationsanalysen under 1980-talet. Försörjningsproblem, mätt som 
socialbidragstagare eller arbetslösa, samvarierar under detta decennium med kostnader för 
näringslivs- och infrastrukturpolicy. 

Det omfattande näringslivssamarbete som kommuner redovisar i början av 1990-talet 
visar att nya informella institutioner växer fram.34 Nyinstitutionaliseringen förändrar samtidigt 
den rådande styrelseordningen och det är i nätverks samarbete som en viktig del av dagens 
faktiska styrelseordning framträder. Informella institutioner påverkar resursfördelningen i 
(lokalsamhällen och de är en viktig understruktur, utan vilka formella institutioner kan 
fungera (Knight 1992).35 Offentlig policy och konkreta problemlösningar utvecklas allt mer 
på ett nygammalt sätt, dvs. i samarbete med civilsamhällets (själv)organisering och över 
sektorsgränser. Vill man försöka förstå förutsättningarna för att (åter) skapa politisk legitimitet 
och legitimitetsutveckling måste olika former av (ny)institutionalisering undersökas närmare. 

Går det attjämföra institutionaliseringen idag med tidigt 1900-tal? 
I en historisk policyanalys försöker man på olika sätt få perspektiv på institutionaliseringen 
av policy. Äldre statistik finns bara i begränsad omfattning i lokalhistoriska källor. En 
möjlighet är att använda kommunernas avlöningsutgifter för att indikera inom vilka policyområden 
kommunal personal finns i början av seklet. Hur kommunernas lönekostnader fördelades 
mellan olika verksamhetsområden 1920 redovisas i tabell 9:16 (bilaga 1). I landskommunerna 
finns de kommunanställda framförallt inom skolan och till en mindre del inom kyrkan och 
i städerna på undervisnings- och därefter infrastrukturområdet. Avlöningsstatistiken indikerar 
att den penningbaserade fattigvården inte institutionaliserats särskilt långt vare sig i 

157 



landskommuner eller städer före 1920. Det finns säkert kommunala skillnader, som visar att 
vissa kommuner kommit längre än andra. Men några "kartor" över lönekostnader i enskilda 
kommuner kan inte rekonstrueras utifrån den officiella statistiken. 

Ett annat sätt att spegla institutionaliseringen lokalt är att jämföra omfattningen av anställd 
kommunalpersonal vid olika tidpunkten Det förutsätter tillgång till kommunal statistik. Öbergs 
text kan användas för att udäsa antalet anställda i staden i början av seklet. När personalen 
jämförs mellan början och slutet av 1900-talet framträder två skilda världar. Fram till 1920 
hade Västerås inrättat knappt 20 fasta tjänster inom stadens infrastrukturanläggningar och 
ungefar lika många inom fattigvården. 1990 är motsvarande siffra över 1.200 på infrastruktur
området och över 4000 inom social omsorgsverksamhet. När hänsyn tas till be folknings
utvecklingen visar jämförelsen fortfarande en dramatisk institutionaliseringsprocess. 

Tabell 9:17 Kommunalpersonal i Västerås 1920, 1970 och 1990 inom några kommunala verksamhets
områden 

Policy A.ntal 
1920 1970 1990 

per 1.000 invånare 
1920 1970 1990 

infrastruktur36 18 1.315 1.235 0,6 12 10 
arbete- och näringsliv - - 139 - 1 
fattig-/socialvård 17 1.970 4.386 0,6 17 37 
totalt - 4.727 7.539 - 42 64 

Källa: Öberg (1948), SOS Kommunal personal 1970,1990. 

1920 återfanns mindre än en kommunanställd per 1.000 invånare inom Västerås 
fattigvårds- respektive infrastrukturinstitutioner. Kommunal personal verksam inom "arbete 
och näringsliv", vilket indikerar näringslivspolicyn, har institutionaliserats nästan dubbelt så 
långt 1990 som hela infrastrukturpolicyn 1920. Den kommunala personalen inom fysisk 
infrastruktur visar sig minska något de senaste 20 åren, medan socialvården mer än 
fördubblas. En del av denna minskning kan bero på bolagisering av teknisk verksamhet. Det 
finns en rad jämförelseproblem av både teoretisk och praktisk natur som gör att grunden för 
jämförelsen inte är helt stabil. Men det kan bara marginellt förändra det faktum att en 
omfattande institutionalisering ägt rum av kommunal policy de senaste 70 åren.37 

Aktörer i fem kommuners näringslivspolicy 
I en historisk analys är det svårt att ge rättvisa åt aktörsinsatser eftersom policyn inte kan följas 
på nära håll. För att sprida mer ljus över aktörernas betydelse i policyprocessen, används här 
en egen intervjuundersökning av företag i fem av de sex undersökningskommunerna. Det är 
också av kunskapsteoretiskt intresse att jämföra hur policy framträder när de på olika 
områden rekonstrueras genom kostnader, institutioner och aktörer. Framträder samma policy 
på likartat sätt om den följs efter olika kunskapsgrunder? 
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Polig som når ut tillföretagen 
Kommunledningars beskrivning av näringslivspolicy kan inte ensamt användas för att 
bestämma i vilken utsträckning policyn går från ord till handling. Det kan därför vara 
motiverat att byta perspektiv och undersöka vilken policy som verkligen når fram till en av 
de viktigaste målgrupperna, företagen.38 Den näringslivspolicy som når ut redovisas här som 
företagens samarbetskontakter med kommunens näringslivsansvariga.39 

Tabell 9:18 Ett hundra foretags självrapporterade kommunsamarbete 1985-1991 

Innehåll Antal kontakter i: 
Emmaboda Kalmar Surahammmar Lycksele Skellefteå 

mark / lokalfrågor 6 8 5 12 9 
informationsutbyte 5 2 9 6 5 
utbildning 3 1 1 4 4 
"moraliskt stöd" 0 0 1 6 6 
"bollplank för projekt" 0 0 0 2 4 
hjälp vid etablering 1 1 3 3 1 
hjälp med myndighetskontakt 1 0 2 6 2 
förmedla jobb och kontakter* 0 1 0 4 2 
näringslivsdagar, mässor 0 4 1 5 5 
utlandskontakter 0 3 0 0 0 
bidrag till utredningar 0 0 0 8 0 
övriga kontakter 6 4 6 7 8 
summa kontakter: 22 24 28 63 46 
antal företag 20 20 20 20 20 

Kommentar: Samarbete som når ut till mer än 25% av företagen markeras med fetstil. * = Kontakter med 
andra lokala företag. Källa: Egen intervjuundersökning 1991. 

Antalet kontakter visar sig vara två till tre gånger fler i Lycksele och Skellefteå jämfört med 
de tre andra kommunerna. Vidare omfattar näringslivs samarbetet fler områden i dessa två 
kommuner. Det stämmer väl med Kommunförbundets enkät, där Lycksele och Skellefteå 
också redovisar den offensivaste policyn. Dessa två kommuners offensiva policy har med 
andra ord nått ut till företagen. Surahammarföretagen redovisar emellertid fler kommun
kontakter jämfört med kommunledningens enkätsvar. Det visar att företagen uppfattar 
kommunen något aktivare än kommunen själv ger uttryck för. Emmaboda och Kalmar 
redovisar båda en pådrivande näringslivspolicy, men genom företagen framträder ett större 
kommunalt engagemang och fler samarbetsområden i Kalmar. I två av fem kommuner 
framstår omfattningen av kommunal näringslivspolicy som något olika beroende på om 
kommunledning eller företag beskriver den. 
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Iy arfinns 90-talets institutions byggare ? 
Institutionsbyggare finner man bland en grupp politiker och tjänstemän i Kalmar (Karlskrona 
och Växjö) som organiserar ett regionalt näringslivspolitiskt samarbete (Sydostlandet). Kalmar 
är också den kommun som 1991 kommit längst i att utveckla globala näringslivsstrategier. 
Syftet har varit att möta utmaningar i en globaliserad ekonomi. Framförallt utvecklas 
strategier och näringslivs samarbete tillsammans med aktörer runt Östersjön (Hanberger 
1992:52). Lycksele och Skellefteå kommuner arbetar å sin sida aktivt med att initiera projekt 
och försöka organisera lokalt näringslivssamarbete mellan företag. Detta är också en form av 
institutionsbyggande. "Institutionsbyggarnas" försök att skapa gynnsamma regionala 
förutsättningar och stärka lokala företagsmiljöer i en global ekonomi når också ut och 
värderas positivt av ett mindre antal företag (ibid). Men den viktigaste uppgiften för 
kommuner, enligt företagen, är att skapa gynnsamma förutsättningar i lokala företagsmiljöer. 
Dessa miljöer följer oftast inte kommungränserna. 

Värdet av näringslivspolicyn speglas inte nödvändigtvis i antalet kontakter. Företagens 
bedömning av den betydelse de tillmäter kommunsamarbetet behöver också undersökas. Om 
näringslivspolicyn, och annan kommunal policy, också varit framgångsrik eller "problem
effektiv" är den fråga som avhandlingen skall försöka besvara i nästa kapitel. 

Kommunal policy genom institutioner och aktörer: 
en metodologisk uppsummering 

En betydande del av kommunernasförsörjningspolicy framträder inte i finansstatistikenför 100 år sedan. 
För att fånga penningfri polig måste andra spår av policy filjas. När näringslivspo Hey jämförs mellan 
kommuner i början av 1990-taletfinner man att kostnader för denna policy redovisas olika. Det tyder på 
att detfinns ett mörkertal i kommunernas kostnadsredovisning under olika tidsperioder. Det finns därför 
ett grundläggande reliabilitetsproblem vid jämförelser mellan kommuner. Om en betydande 
del av kostnaderna redovisas på annat sätt, kommer policyns omfattning också att 
underskattas i dessa kommuner. Genom att beskriva olika spår eller dimensioner av 
kommunal policy kompenseras till viss del dessa brister. 

Fattigvårds- och kommunallagstiftningen visar sig, i förhållande till den faktiskt genom
förda policyn, inte kunna ge vägledning till vilken försörjningspolicy som institutionaliseras 
i olika kommuner. Flera av de undersökta landskommunerna och städerna ligger före 
lagstiftningen och utvecklar policy som både belastar och inte belastar kommunens ekonomi. 
Kommunala näringslivsprogram visar sig heller inte ge någon vägledning till kommunens 
faktiska näringslivspolicy. Eftersom statlig och kommun al regel- eller programstyrning ofta inte fungerar, 
är måly beslut ellerprogram inte en tillförlitlig utgångspunkt för att spegla genomförd kommunalpolity. 

Motiven bakom kommunernas näringslivsengagemang i början av 1990-talet stärker 
avhandlingens tolkning av förebyggande eller indirekt försörjningspolicy; näringslivspolicy 
kan användas som indikator för direkt och indirekt försörjningspolicy under 1980-1990-talet. 

Tolkningen att kommunal policy som utvecklas nära civilsamhällets egna institutioner 
ligger nära lokala problem har störst giltighet vid nyinstitutionalisering. Men också civil
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samhällets institutioner kan efterhand inrätta problemlösningar som avlägsnar sig från de 
lokala problemen. Den framförda tolkningen av problemnärhet bör därför nyanseras något. 
När staten centraliserar problemdefinitionen och inflytandet över kommunal policy, ökar 
också risken för att kommunal policy avlägsnar sig från lokala problemuppfattningar. När 
statsbundna kommuner frigör sig från staten, med motiv att bättre kunna anpassa sig till 
lokala förutsättningar eller att de upplever statlig policy som otillräcklig, tyder det på att 
kommuner åter försöker närma sig de lokala problemen och att staten har svårt att, med 
kommunen som redskap, anpassa institutionerna till lokala problem och utmaningar. 

Sammanfattning 

Gemensamtför landskommuners och städersförsörjningsstödjande institutioner kring fórra sekelskiftet är att 
de till stor del by gger på ävilsa mhällets själ vorganisering oc h är uttalat probleminriktade. Städerna 
utvecklar också en aktiv kommunal infrastruktur- och näringslivspolicy som delvis över
skrider den kommunala kompetensen. Bilden av en outvecklad kommunal försörjningspolicy 
och en näringslivspolitiskt passiv stad kan därför behöva revideras. Kommunalförsörjningspolicy 
visar sig ut vecklas mer eller mindre problemnära i olika kommuner runt förra sekelskiftet när policyn 
analyseras genom inrättade institutioner och aktörer. Kommunerna skiljer sig i hur nära lokalbefolkningens 
respektive den lo kala elitens problemsyn som policyn utvecklas. 

Under 1900-talet institutionaliseras kommunalförsörjningspolicy efterhand alltmer i kommunal regi, 
samtidigt som kopplingen till ävilsamhällets institutioner och problemnärheten minskar. I början av 1990-
talet framträder en omfattande nyinstitutionalisering bl.a. på näringslivsområdet. Projekt
samarbete av olika slag tyder på att offentlig policy är otillräcklig och att formella institutioner 
inte tillfredsställande kunnat anpassas till dagens problem och utmaningar. Kontakten med 
lokala problem och utmaningar, problemnärheten, inom etablerade institutioner har minskat. Genom bl.a. 
näringslivspolitisktprojektsamarbete försöker kommunerna åter närma sig lokala problem och utmaningar. 
I början av 1990-talet har kommunerna kommit olika långt i institutionaliseringen av 
kommunal näringslivspolicy. Längst har kommuner med sysselsättningsproblem kommit, 
vilket är samma resultat som framträder när policy undersöks genom ekonomiska indikatorer. 

Noter kapitel 9 

1. Under perioden 1874-1917 redovisas i Byske genomsnittliga försörjningsproblem, dvs. understödstagare 
motsvarande fyra procent av befolkningen. Men betydligt fler än fyra procent har försörjningsproblem. För 
att indikera de som med nöd och näppe klarar att på egen hand försörja sig behövs också andra indikatorer 
(exempelvis fyrktal, brukningsenheternas storlek). 

2 . 1  e n  s ä r sk i l d  " ac k o r d s l ä n g d "  b o k f ö r s  a l l a  f a t t i g a  s o m  u t a c k o r de r a s  o c h  u p p b ä r  f u l l t  u n d e r h å l l .  D e  s o m  f å r  
visst bidrag samlas i "anslagslängden". I en "extra ordinarie anslagslängd" uppförs de som under året 
tillkommer och får fattigunderstöd. I samband med den nya fattigvårdsorganisationen (1915) införs också ett 
nytt reglemente som visar att fattigvården därefter omfattar något fler organiserings former än tidigare. 
Underhåll utgår fortsättningsvis också till en grupp som vistas på sjukhus eller annan icke kommunal inrättning. 
En annan grupp fattiga får full försörjning vid kommunalhemmet, vilket är det namn som fattiggården går 

161 



under efter 1915. En tredje grupp utackorderas till "välkända" hem (framförallt minderåriga). Några ges hjälp 
till självhjälp i hemmen. Byske tog därmed ett större ansvar än vad lagstiftningen förpliktigade till. 

3. Byalagens egen organisering av fattigvård redovisas inte som en del i kommunens fattigvård. Byalagen är 
emellertid skyldiga att se till att de fattiga inom byn erhåller fri bostad och fritt bränsle av byalaget. Jonsson 
skriver ingenstans uttryckligt om rotegång. I byarna iordningställs på eget eller kommunens uppdrag 
fattigstugor. Byarnas åldermän har också en speciell uppgift vid akuta hjälpbehov. De skall förse de fattiga med 
det nödvändigaste för livets uppehälle, vilket påminner om socialsekreterarnas arbetsuppgifter idag. 

4. Den årliga fattigregleringen äger rum i sockenstugan. Där samlas fattigvårdsstyrelsen, fattiga och sockenbor 
som är villiga att mot ersättning ta emot någon fattig. Om fattiga är n öjda med sin inackordering och 
fattigvårdsstyrelsen anser att placeringen fungerar och kostnaderna är skäliga behöver de fattiga inte närvara. 
Utackorderingen av barn permanentas ofta fram till att barn et fyllt femton år. 

5. Nödhjälpskassan inrättades i Skellefteå socken i mitten av 1800-talet. När Byske 1875 blev egen kommun 
delades kassan mellan moder- och dotterkommun. 

6. År 1902 slår skörden ordentligt fel i en kommundel och kommunalstämman beslutar om samma 
hjälpinsatser som tjugofem år tidigare. 

7. Vid sidan av fattigvården inrättas tillfälligt, på länsstyrelsens förslag, arbetslöshets- och hjälpkommittéer 
under första världskriget. De kompletteras senare med livsmedelsnämnder med ansvar att sköta försäljningen 
med ransonerade varor i kommunerna. Dessa statligt initierade institutioner visar hur staten använder 
kommunen som redskap för att genomföra statlig policy för lokala försörjningsproblem. 

8 . 1  S k u l t u n a  b r u k s k o m m u n  ä r  f a t t i g v å r d e n  m e r  u tv e c k l a d  i n o m  b r u ks r o t e n  j ä m f ö r t  m e d  d e n  f a t t i g v å r d  s o m  
inrättas inom sockenroten (Erixon 1972:216). Det framgår bl.a. av att bruksborna får besök av tiggare utifrån 
på grund av rykten om välstånd. Tiggeri är visserligen förbjudet men förekommer ändå vid Skultuna bruk. Ett 
annat tecken på att bruket tillhandahåller en generösare fattigvård är att bruksledningen tillmötesgår 
arbetarföreningens krav på höjning av kontantstödet för fattiga i början av 1890-talet (motsvarande 50% av 
tidigare stöd). I Skultuna finansieras också bruksrotens fattigvård genom ett bruksbidrag motsvarande cirka 
60% av kostnaderna. Det utformas som en tilläggsavgift som varje m adag får betala. Kommunen svarar 
därmed endast för knappt 40% av fattigvårdskostnaderna inom bruksroten. 

9. Att olika brukssamhällen inrättar olika institutioner framgår t .ex. av skillnader i omhändertagandet av 
åldringar. I Ramnä s tar bruksarbetarna oftas t inte hand om sina föräldrar, utan förlitar sig på brukets ansvar, 
medan bruksarbetarna i Surahammar tar ett sådant ansvar. Vill man försöka spegla problemnära policy, måste 
kommuner analyseras var för sig. 

10. År 1925 utser fullmäktige en industrikommitté för att försöka rädda Furuögrundsågen. Kommittén 
förhandlar med staten om råvaruleveranser, undersöker olika kreditmöjligheter och föreslår att kommunen ska 
gå i borgen för att garantera att driften ska kunna återupptas. Men kommunalnämnden (1928) anser sig inte 
kunna garantera mer än 100.000 av de 700.000 kronor som kommittén föreslår. Om detta beslut är avgörande 
för den fortsatta utvecklingen, kan inte bedömas i efterhand. Den kontrafaktiska utvecklingen, dvs. om 
kommunen garanterat det högre beloppet, och vad som i så fall skulle hänt, får man aldrig svar på. Sammanlagt 
försvinner omkring 1.000 arbetstillfällen vid de båda sågarna (Olofsson 1990:56£). Några kommunala försök 
att finna alternativa försörjningsmöjligheter för de förlorade jobben redovisas inte (ibid). Det tyder på att Byske 
kommun aldrig utvecklar någon ersättningspolicy i samband med sågverksdöden, däremot finns en 
arbetslöshetspolicy som är av äldre datum. Sannolikt finns dessa stödinstitutioner kvar, men de kan omöjligt 
hantera de nyuppkomna försörjningsproblemen. Delar av befolkningen drar sina egna slutsatser av försämrade 
försörjnings-förutsättningar och flyttar från kommunen (ibid). 

11. Centralförbundet för socialt arbete (CSA), som bildas 1903, är från början en sammanslutning av föreningar 
i Stockholm som framför idéer om hur socialpolitiken skall omformas och utvecklas i Sverige. Efterhand 
ansluter sig flera andra stora organisationer till f örbundet, bl.a. K F, Svenska landskommunernas förbund, 
Svenska stadsförbundet och Socialstyrelsen (1912). Förbundet har tillskrivits en unik roll i socialpolitikens 
utveckling, bl.a. vid bildandet av Arbetslöshetskommissionen 1914, där CSA fick majoritet i kommissionens 
arbetsutskott (Holgersson 1992:71 f.). Se också Elmer (1975:49). 

12. Andra exempel är ett privat barnhem för flickor som bildas av en förening 1875. Föreningen får redan från 
början stark anknytning till st aden, bl.a. m ed kommunal representation i föreningsstyrelsen. Under 20 år 
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finansieras verksamheten med privata medel, men i mitten av 1890-talet får den sitt första ekonomiska stöd 
från kommunen. År 1887 bildas en förening med uppgift att inrätta en barnkrubba fö r förvärvsarbetande 
mammor, där de kan lämna sina barn för tillsyn och omvårdnad under arbetsdagen. Båda dessa barnhem får 
stöd från den Sundinska välgörenhets fonden (Öberg 1948). 

13. Staden upplåter också billig eller gratis mark till företag och till Kalmar regemente (1901). 

14. Västerås stad inför år 1878 en stadsplan som, enligt Öberg (1948:157), vägleder stadens expansion i 20 års 
tid. Vissa mindre ändringar görs i samband med ASEAs etablering 1890, men i stora drag reglerar stadsplanen 
stadens infrastrukturella utveckling (ibid). Stadsplanen revideras 1897, men fungerar därefter inte som 
rättesnöre och kritiseras för att vara en skrivbordsprodukt. Detsamma gäller 1902 års stadsplan. I Västerås 
fungerar en av tre stadsplaner som vägledning för stadens infrastrukturuppbyggnad. 

15. Under den undersökta perioden utökas antalet anställd personal i olika kommunala anläggningar hela tiden. 
Vid vattenverket finns 1908 4 anställda (en föreståndare, en assistent, ett kontorsbiträde och en maskinmästare) 
och vid elektricitetsverket 2 anställda (en gasmästare och en maskinmästare), enligt Öberg (1948:388). 

1 6 . 1  G ä v l e ,  d är  a r b e t a r b o s t a d s f r å g a n  u n d er s ö k t s  m e r  i ng å e n d e ,  ä r  up p f a t t n i n g a r n a  d e l a d e  o m  h u r  ak t i v  s t a d e n  
skall vara i att stödja bostadsbyggandet (Åberg 1975). P.-E, Back visar i en undersökning att fastighetsägarna 
organiserar sig och får en viktig politisk roll i många städers bostadspolicy (Back 1967:79). I vilken utsträckning 
kommuners bostadspolicy gynnat bestämda intressen är en empirisk fråga. 

17. En likartad finansieringslösning låg bakom uthyrningen av elverket till ASEA under 10 år. Efter tio år hade 
stadens anläggningskostnader nästan betalats av på detta sätt. 

18. Anställda inom stadens infrastrukturanläggningar bidrar indirekt till att hantera försörjningsproblemen 
inom de institutioner som redovisas i tabell 9:6. Som institutionsbyggare framträder aktörer i kommittén för 
anläggningen av Västeråsbanan. Länets hushållningssällskap betalar i ett tidigt skede en undersökning som 
utreder förutsättningarna för att bilda ett järnvägsbolag i stadens regi (vilket dock aldrig förverkligas). Stadens 
hälsovårdsnämnd och ingenjören A.O. Alrutz från Stockholm, kan nämnas som institutionsbyggare genom 
det förslag till vatten- och avloppsledningssystem som de arbetar fram (Ö berg 1948:392). 

19. Skellefteå stad och landskommun har fram till 1 881 en hel del gemensamma uppgifter, bl.a. fattigvården. 
Staden ville tidigt frigöra sig från samarbetet med landskommunen, men lyckas inte förrän 1881. 

20. Det största inköpet är Estbergs fallhöjder 1906, som senare byggs ut i kommunal regi. Idag är Skellefteå 
Sveriges näst största kommunala elproducent (Björklund m.fl. 1994:45). 

21. Aktörer som bidrar till att hantera försörjningsproblem inom befintliga institutioner är svåra att identifiera 
i Skellefteå. All kommunal personal verksam inom kommunala infrastnikturanläggningar bidrar också i 
Skellefteå indirekt till att skapa bättre försörjnings förutsättningar. En institutionsbyggare som kan nämnas är 
kronofogden Alarik Dalqvist. Han är sammankallande i den kommitté som lyckas komma överens med två 
företag om elleveranser och banar därmed väg för elkraftens införande i Skellefteå. En ingående beskrivning 
av 19 års utredande finner man hos Westerlund (1995:13f.). Borgmästare Öquist, patron Markstedt och 
grosshandlare Norrman uppvaktar skriftligt och muntligt olika myndigheter om en järnvägsanslutning mellan 
Bastuträsk och Skellefteå (Kallholmen). Dessa aktörer är också institutionsbyggare (Fahlgren 1945:252). 

22. Organiseringen av näringslivspolicyn i Skellefteå tar sig olika uttryck för olika infrastrukturprojekt. 
Kommunikationer (både järnväg och landsväg) organiseras tillsammans med stat och grannkommuner. 
Byggandet av elkraftverket vittnar om ett nära samarbete med stora privata abonnenter. Efter att två företag 
förbundit sig att abonnera elkraft under 20 år startar staden byggandet av kraftstationen (Björklund 1994:43). 

23. Fyrktalssystemet gör att förespråkarna samlar fler fyrkar och därmed högre röstetal. De röststarka 
förespråkarna får 32.251 röster, de röstsvaga motståndarna endast 11.483 röster (Fahlgren 1945:254). Beslutet 
överklagas, men ändras inte efter prövning. 

24. Det statliga bidraget till kommunerna är öronmärkt fram till början av 1990-talet. Statsbidraget till 
kommunernas fattig- eller socialvård utgör 1965 178 miljoner eller 1,2% av kommunernas inkomster. År 1980 
är motsvarande siffra knappt 5% och 1990 8% (SOS Kommunernas Finanser 1980:45,1990). Se också tabell 
6:1-3 i bilaga 1. 

25. Trots att Byske kommun bygger ett nytt ålderdomshem verkar det under 1930-talet vara med stor motvilja 
som någon söker sig dit. Jämförs vilka som fick vård vid fattiggårdar och ålderdomshem finner man att de 
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förra fungerade som en allmän uppsamlingsanstalt för fattiga åldringar, s innessjuka, invalider, ibland också 
barn, medan ålderdomshemmen reserverades för de gamla. Men ålderdomshemmet upplevs med andra 
glasögon på 1940-talet. Denna attitydförändring kan staten ha medverkat till, genom att legitimera krav på ett 
anständigt liv som pensionär. Men några tydliga spår finns inte som vittnar om statligt inflytande över 
fattigvårdens förändring i Byske. 

2 6 . 1  L öv å n g e r  r e d a n  1 9 4 9 .  

2 7 . 1  e n  n ä r i n g s p o l i t i s k  r ap p o r t  u t g i v e n  a v  Sk e l l e f t e å  k om m u n s  k o m m u n k a n s l i  v å r en  1 9 9 1  r ed o v i s a s  s o m  f ö r s t a  
näringsbefrämjande insats "utbyggnad av infrastrukturen". Med infrastruktur avses "utbildning, kommunika
tioner, industriservice, kommunal service" (Planeringsmeddelande 1991:3, s. 6). 

28. Det tyder på att Emmaboda utelämnar de som arbetar med industrifastigheter i redovisningen. 

29. I Kommunförbundets näringslivsenkät kan man jämföra hur kommuner inrättat stöd i olika former. 
Tillhandahållande av mark och lokaler, näringslivspolitisk rådgivning och service, samt kommunens totala 
kostnader för näringslivspolitiska insatser kan utläsas. Det är långt ifrån en uttömmande redovisning, men ett 
underlag för jämförelser av institutionaliseringen av kommunal näringslivspolicy. 

30. Ingen kommun redovisar över 5 miljoner för kommunal näringslivspolicy. Två stora och en mindre 
kommun redovisar att de avsätter omkring 4 miljonor årligen för näringslivspolicy. Surahammar avsätter t.ex. 
hälften så mycket resurser som Emmaboda. 

31. Emmaboda anger Länsarbetsnämnden som den klart viktigaste samarbetspartnern, viktigare än lokala 
företag. Utvecklingsfonden är också viktig, men samarbetet uppges inte fungera bra. Kommunen samarbetar 
också med staten och aktörer i civilsamhället (lokala företag respektive lokala och regionala näringslivs
organisationer) i olika typer av projekt. 

32. De viktigaste samarbetsparterna i Kalmar är lokala företag och organisationer, andra k ommuner och 
Länsarbetsnämnden. Förhållandet till grannkommuner präglas av viss konkurrens, vilket inte hindrar att sådant 
samarbete upplevs både viktigt och att det ger den lokala näringslivspolitiken större tyngd. Till skillnad mot 
Emmaboda fungerar samarbetet med utvecklingsfonden bra i Kalmar. Kalmar samarbetar också, till skillnad 
mot Emmaboda, med Handelskammaren. Samarbetet uppges fungera väl. I Kalmar redovisas negativa 
erfarenheter av samarbete med staten på centralnivå. 

33. Kommunerna organiserar näringslivspolitiken på olika sätt, med mer eller mindre stark politisk styrning. 
Projektsamarbete av olika slag skiljer sig mellan kommunerna, framförallt beroende på vilka lokala problem 
och utmaningar som aktörerna mobiliserar resurser för. Viktigaste målgruppen för näringslivs samarbete 
bedöms lokala företag och andra kommuner vara i de flesta kommuner. I Västerås upplever kommun
ledningen, precis som i Kalmar, ett visst konkurrensförhållande med andra kommuner, men anser samtidigt 
att större kommuner bör ta ett större ansvar för näringspolitiken i regionen. I Västerås fungerar samarbetet 
med centrala myndigheter dåligt. Till skillnad mot Kalmar bedöms detta samarbete viktigt, men båda 
kommunerna upplever att det fungerar dåligt. I Skellefteå värderas samarbetet med statliga myndigheter på 
alla nivåer högt. I Lycksele bedöms länsstyrelsesamarbetet viktigare än samarbetet med centrala myndigheter, 
mycket beroende på återkommande kontakter i stödärenden. Någon indikation på att samarbetet med staten 
fungerar dåligt finns inte i Lycksele. Om man ska karaktärisera Skellefteås offensiva näringslivspolicy, inriktas 
den i första hand på de lokala företagen. Samarbetet med grannkommuner anses inte kunna ge 
näringslivspolicyn större effekt, men Skellefteå anser ändå att större kommuner bör ta ett större ansvar för 
näringslivspolitiken i regionen. Skellefteå engagerar sig också i ett samarbete tillsammans med andra 
mellanstora kommuner. Samarbetet syftar till att utveckla mellanstora kommuners näringslivspolicy, snarare 
än att vidareutveckla näringslivspolicyn tillsammans med grannkommuner. 

34. Det är inte bara på näringslivsområdet som samverkan över statliga, kommunala och civila 
institutionsgränser förekommer. På det sociala området rivs också institutionsmurar i början av 1990-talet. Ett 
exempel är de t s.k. 4 S-projektet. Det står för folkhälsoSamarbetet mellan Sjukvård, Socialförsäkring och 
Socialtjänst. Syftet är att ta ett samlat grepp om lokala hälsoproblem och använda sektorsresurser så att de gör 
mer nytta än tidigare. Omorganisering eller nyinstitutionalisering är exempel på hur offentlig policy ställs om 
för att öka problemnärheten och problemeffektiviteten (SSR-Tidningen 1994:19). 

35. För Knight är informella institutioner basen i samhället och informella beteenderegler strukturerar den 
sociala interaktionen. På denna grund etableras sedan formella institutioner. Utifrån Knights konfliktperspektiv 
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kan staten försöka ändra rådande maktförhållanden eller stabilisera status quo. Eftersom Knight inte 
begreppsliggör någon kommunal nivå blir alla institutioner som kommuner inrättar informella. Men stat och 
kommun kan var för sig inrätta både formella och informella institutioner. 

36. Infrastrukturpersonalen har 1970 summerats efter följande rubriker: fastighets- och bostadsförsörjning, 
stadsbyggnad, gatuförvaltning, friluftsliv, hamnar, kommunikationer, näringsliv och industriell verksamhet. 
Följande rubriker har använts 1990: arbete och näringsliv, mark och bostäder, gator och vägar, 
kommunikationer, parkverksamhet, fritid, energi, vatten och avlopp. 

37. I genomsnitt är andelen heltidsanställda 46% 1990. Eftersom de deltidsanställdas andel inte är känd för 
1920 kan ingen justering uppåt eller nedåt göras i det avseendet. 

38. All kommunal näringslivspolicy har inte företag som målgrupp. I en samlad bedömning av handlings-
inriktad, genomförd näringslivspolicy skulle helst alla aktörer som kommunen samarbetar med undersökas 
närmare. 

39. Det mest frekventa kommunsamarbetet för hela företagsgruppen (100 företag) är mark- och lokalfrågor. 
Fyra av tio företag redovisar sådant samarbete. Knappt en tredjedel redovisar informationsutbyte (27%), drygt 
en av tio utbildningssamarbete (13%), "moraliskt stöd"(13%) eller hjälp med myndighetskontakter (11%). 
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Kan kommunal policy "lösa" lokala problem? 

Följsamhet mellan problem och policy eller närheten till lokala problemuppfattningar säger 
inget om hur framgångsrik kommunal policy varit. Problemeffektiviteten, det andra ledet i den 
övergripande frågeställningen om politisk legitimitet, står i fokus i detta kapitel. Syftet med 
den historiska utvärderingen är att försöka bedöma försörjnings- och hälsopolicyns problem
effektivitet i ett 120-årsperspektiv. Metodologiskt granskas förutsättningarna att utvärdera 
effektiviteten i kommunal policy utifrån ett lokalhistoriskt perspektiv, dels med hjälp av 
problem- och policyindikatorer, dels genom aktörer. Påverkas resultatet av vilken metod, 
tidsperiod, aggregeringsnivå eller kommun som analyseras och vilken betydelse har mått
stocken och värdekriterierna för hur framgångsrik policyn framstår? I appendix 2 redogörs 
för teoretiska överväganden som ligger till grund för den historiska utvärderingen av policy. 

Problemeffektiviteten i kommunal hälsopolicy 

Att bedöma värdet av kommunal hälsopolicy i förhållande till lokala hälsoproblem förutsätter 
att indikatorerna är representativa för undersökningsfenomenen under hela perioden. De 
hälso-och miljöindikatorer som används bedöms kunna representera lokala hälsoproblem och 
kommunal hälsopolicy väl under stor del av 120-årsperioden. När indikatorernas representa
tivitet kan ifrågasättas, kommer detta att påtalas och problematiseras. 

Problemeffektiviteten i städernas hälsopolicy 1874-1920 
Den fråga som inledningsvis söks svar på är om städernas byggande av vattenledningar bidrar 
till att spädbarnsdödligheten sjunker för 100 år sedan. Att lägga vatten- och avloppsrör är 
exempel på en kommunal hälso- eller miljöpolicy"intervention"; det finns en klar period utan 
policy och en tydlig startpunkt för policy. Av de tre undersökta städerna är Västerås först med 
att bygga ett vatten- och avloppsledningssystem.1 När "rörläggningens" betydelse för 
spädbarnsdödligheten undersöks i en AKLMA-interventionsanaljjs, visar sig vatten- och 
avloppsledningarna bidra till den sjunkande spädbarnsdödligheten i Västerås, men eftersom 
värdet inte är signifikant kan denna policy inte entydigt sägas ha bidragit till detta. 

Skellefteå stad bygger ett vatten- och avloppsledningssystem några år senare än Västerås.2 

Vatten- och avloppsledningarna i Skellefteå visar sig signifikant bidra till problemlösningen 
och kan därför förklara en del av den sjunkande spädbarnsdödligheten i Skellefteå.3 Att 
försöka tolka bidraget i procent, om det görs (jfr SPSS 1993:150), är vanskligt. Det kan ge ett 
falskt intryck av att kunna förklara betydelsen av policyn. Hur stor den relativa betydelsen 
visar sig vara beror i hög grad på vilka indikatorer som används. Den historiska 
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policyanalysen begränsas främst till att påvisa om det finns ett statistiskt säkerställt samband 
som styrker att vatten-avloppsledningarna bidragit till att sänka spädbarnsdödligheten.4 

Kalmar stad bygger motsvarande vatten och avloppsanläggningar år 1900. I Kalmar 
framträder inte några signifikanta samband och slutsatsen blir att i en av tre städer bidrar 
vatten- och avloppsledningar till att sänka spädbarnsdödligheten. Kalmar är också den 
kommun som redovisar klart lägst kostnader för miljöpolicy under denna period (jfr tabell 
8:12). Det tyder på att omfattningen av hälsopolicyn kan förklara en del av skillnaderna i 
problemeffektivitet. Står sig detta resultat om en annan tidsserieanalysmetod används? 

När en bivariat regressionsmetod används visar sig alla tre städernas hälsopolicy, på ett eller 
annat sätt bidra till minskad spädbarnsdödlighet (tabell 10:1, bilaga 1). Städernas hälso- och 
miljöpolicy består inte enbart av att "lägga rör". En multivariat regressionsanalys med flera 
hälso- och miljöpolicyvariabler ger ett något annat resultat.5 I en multivariat regressionsanalys 
visar sig Västerås miljöpolicy och vatten- och avloppssystem, tillsammans med ekonomisk 
tillväxt, förklara en del av den sjunkande spädbarnsdödligheten i staden (tabell 10:2, bilaga 
1). Störst effekt visar sig införandet av vatten- och avloppssystemet ha. Den förklarade 
variansen (R2) i regressionsmodellen är omkring 80%. Det tyder på att kommunal hälsopolicy 
och ekonomisk utveckling sammantaget skulle förklara en stor del av den sjunkande 
spädbarnsdödligheten, vilket kan betvivlas. Eftersom andra relevanta faktorer inte undersökts 
(t.ex. skördeutfall, epidemier, amningsvanor), kan hälsopolicyns relativa betydelse inte 
bedömas utifrån använt underlag. I Kalmar är det istället hälso-sjukvårdspolicyn som visar 
sig bidra till att spädbarnsdödligheten sjunker (tabell 10:3, bilaga 1). Det senare är rimligt 
eftersom Kalmar jämförelsevis avsätter mer resurser för hälso- och sjukvård. 

När de tre städerna analyseras som grupp i en bivariat regressionsanalys, visar sig hälso-
och sjukvårds-, respektive renhållningspolicy signifikant bidra till minskad spädbarnsdödlighet 
(tabell 10:1, bilaga 1). Rörläggningens betydelse framträder inte på samma sätt på aggregerad 
nivå, vilket kan bero på att "dummyvariabler" inte lämpar sig att använda när flera städer 
undersöks samtidigt.61 en multivariat regressionsanalys för de tre städerna tillsammans är det 
enbart hälso-och sjukvårdspolicyn som visar sig vara problemeffektiv (tabell 10:4, bilaga 1). 
Effekten framträder under samma år och med ett års fördröjning. I tabell 10:5 (se nedan) 
sammanfattas resultaten från de multivariata regressionsanalyserna. 

Under perioden 1874-1900 visar sig också hälso-sjukvårdspolicy signifikant bidra till 
minskad dödlighet i infektionssjukdomar (p=0,07). Detta gäller när tre städer undersöks som 
grupp. "Bidraget" (tabell 10:6, bilaga 1) framträder som en fördröjd påverkan (r=-0,32, 
N=69). Eftersom endast hälso- och sjukvårdspolicy visar signifikant påverkan i relation till 
infektionsdödlighet,7 tyder det på att hälso-sjukvårdspolicyn är avgränsat problemeffektiv, 
dvs. effektiv för just de hälsoproblem policyn utvecklas. 

Grovt sett pekar tidsserieanalyserna på olika aggregeringsnivå i samma riktning. Städernas 
hälsopolicy, oavsett om de mäts på grupp- eller kommunnivå, visar sig bidra till att 
spädbarnsdödligheten minskar. Störst "problemeffektivitet" framstår hälsopolicyn ha när 
endast en policyvariabel undersöks i taget i en bivariat regressionsanalys. 
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Tabell 10:5 Utvärdering av hälsopolicynsproblemeffektivitet i förhållande till spädbarnsdödlighet 1874-1920 
respektive infektionsdödlighet 1874-1900. 

Kommun Polity Bidrar till: 

Kalmar hälso-sjukvård F minskad spädbarnsdöd 
Västerås miljö minskad spädbarnsdöd 
Västerås vatten-avlopp minskad spädbarnsdöd 
3 städer hälso-sjukvård minskad spädbarnsdöd 

hälso-sjukvård F minskad spädbarnsdöd 
hälso-sjukvård F minskad infektionsdöd * 

Kommentar: Hälso-sjukvårds-, miljö- och infrastrukturpolicy, samt fyrktal har använts som oberoende variabler 
i en multivariat regressionsanalys. Statistiska parametrar redovisas i tabell 10:2-6, bilaga 1. F= fördröjd effekt, 
*= bivariat regressionsanalys. 
Källor: Se Underlag för tidsserier. 

Jämförs metoderna kan ARIMA-metoden betraktas som den som speglar spädbarns
dödlighetens förändring, det som ska förklaras, på det mest rättvisande sättet. ARIMA-
modeller identifieras utan antagande om linjära samband mellan variablerna och följer därmed 
den ursprungliga tidsserien närmare jämfört med skattade regressionslinjer. Men att bedöma 
vilken metod som utvärderar effekterna av policy på det mest rättvisande sättet är svårare. 
När policyns långsiktiga betydelse fokuseras kan det vara rimligt att använda en metod som 
inte beaktar årliga variationer i vare sig problem eller policy fullt ut.8 Syftet här är inte att 
försöka förklara spädbarnsdödlighetens utveckling generellt, utan endast undersöka om 
kommunal hälsopolicy haft någon betydelse för utvecklingen. Därför kan minsta
kvadratmetoden vara minst lika rimlig att använda som ARIMA-metoden, trots att den förra 
inte ger den ursprungliga tidsseriens årliga variationer lika stor rättvisa. 

Att tre metoder bara delvis leder till samma resultat komplicerar bedömningen.9 Från 
avhandlingens utgångspunkter kan ingen metod betecknas som överordnad eller utslags
givande. Några ytterligare metoder kommer inte att prövas. Det behövs inte för en principiell 
metoddiskussion. Om tre metoder leder till något olika resultat, är sannolikheten stor att en 
fjärde metod skulle ge resultat som delvis avviker från de andra. 

Städernas hälsopolicy bidrar till att lösa lokala hälsoproblem kring fórra sekelskiftet 
Givet de tolkningar av problem- och policyindikatorema som förespråkas i avhandlingen kan 
kommunal hälsopolicy sägas bidra till att hälsoproblemen har minskat under den undersökta 
5O-årsperioden. Hälsopolicyn framstår i efterhand som problemeffektiv. Ur ett kunskaps-
relativistiskt perspektiv har inget egentligen bevisats, men statistiken talar för att tre städers 
hälsopolicy, i olika hög grad, bidrar till att spädbarns- och infektionsdödligheten minskar 
under slutet av 1800- och början av 1900-talet. 

I hälsovårdsnämndernas rapporter till Medicinalstyrelsen finns uppgifter som ger 
ytterligare stöd för att hälsopolicyn är problemeffektiv under senare delen av 1800-talet. Som 
exempel kan nämnas beslag av otjänligt kött, förbud att hyra ut ohälsosamma lägenheter, 
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omhändertagande av hushållsavfall, kontroll och varningar för otjänligt vatten. När otjänligt 
kött förstörs eller dåliga bostäder förbjuds, illustrerar det en rak väg från upplevda problem 
till effektiv problemlösning. Problemeffektivast framstår den hälsopolicy vara som Västerås 
utvecklat. Staden använder flera instrument samtidigt i sin policy: lokala ordningsstadgor, eget 
renhållningsverk och finansiering av sophämtningen genom egen tillverkning och försäljning 
av pudrett. Dessa insatser bidrar till att "lösa" eller minska de lokala hälsoproblemen. Den 
kunskap som framträder genom tolkning av protokoll, rapporter och historiska berättelser 
kan inte operationaliseras i siffror, men bör integreras i en historisk policyanalys. Tillsammans 
med statistiskt säkerställd kunskap förstärker dessa uppgifter bedömningen att städernas 
hälsopolicy är problemeffektiv i förhållande till lokala hälsoproblem runt förra sekelskiftet. 

Byggandet av vattenledningar innebar också andra vinster, bl.a. underlättades brand
släckningsarbetet. Bränder var ett återkommande problem i många städer i slutet av 1800-
talet. I Skellefteå sänktes t.ex. försäkringspremierna för fastigheter sedan vattenledningar 
byggts. Hälsopolicyn kan därför sägas ha gett positiva sidoeffekter. Men vad som är faktiskt 
avsedda effekter eller sidoeffekter måste undersökas empiriskt. 

Bedöms sekelskiftets problemlösningar i förhållande till dagens kriterier för framgångsrik 
problemlösning, kan bedömningen bli en annan. Det som på 1890-talet uppfattas som 
tillfredsställande problemlösningar, kan efterhand upplevas skapa nya problem. 30 år senare 
söks nya lösningar eftersom inrättade problemlösningar inte längre upplevs lösa eller hantera 
problem på ett tillfredsställande sätt. Efter ytterligare 30 år uppfattas också dessa 
problematiska och problemlösningar söks på nytt. Att försöka finna generella eller slutliga 
problemlösningar är inte möjligt, dels är förutsättningarna olika under olika tidsperioder och 
i olika lokalsamhällen, dels förändras värderingar och problemsyn fortlöpande. Att applicera 
dagens kunskaper och värdekriterier på gårdagens problemlösningar avlägsnar analysen från 
fenomenen och kan leda till anakronistiska slutsatser. 

Problemeffektiviteten i kommunal hälsopolicy 1952-1990 
Eftersom kompletta tidsserier över spädbarnsdödligheten saknas för perioden 1921-1951, 
finns inget underlag för att bedöma policyns effektivitet med hjälp av tidsserieanalys under 
denna period. Den period som nu fokuseras är istället perioden 1952-1990. 

När kommunernas hälsopolicy utvärderas som grupp i en multivariat regressionsanalys10 

visar sig kommunal miljöpolicy vara den enda policy som signifikant bidrar till m inskad 
spädbarnsdödlighet (p=0,06). Efter att ha prövat olika periodindelningar11 är det bara under 
hela perioden 1952-1990 som miljöpolicy visar en statistiskt säkerställd påverkan på 
spädbarnsdödligheten (tabell 10:7). Tillsammans med taxerad inkomst kan miljöpolicy 
förklara en del av den minskade spädbarnsdödligheten under denna 40-årsperiod. När olika 
delperioder analyseras framträder ingen signifikant påverkan av hälsopolicy efter 1970. 
Regressionsanalysen visar överraskande att miljöpolicy tvärtom bidrar till ökad spädbarns
dödlighet efter 1970. Det tyder på att miljöpolicy bidrar till den trendmässiga nedgången 
under 1950- och 1960-talen, däremot är det osannolikt att miljöpolicy därefter förklarar 
tillfälliga höjningar.12 Den enda policy som efter 1970 visar sig bidra till minskad spädbarns
dödlighet är infrastrukturpolicy. 
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När miljöpolicy analyseras i kommunerna var för sig framträder ett statistiskt säkerställt 
samband i två av sex kommuner. I en av kommunerna gäller detta först om en högre 
signifikansnivå accepteras (p=0,06). Därutöver visar sig infrastrukturpolicy bidra till minskad 
spädbarnsdödlighet i två kommuner och till ökad dödlighet i en kommun. Det senare är ett 
osannolikt resultat. Miljö- och infrastrukturspolicyns bidrag framträder endast när hela 40-
årsperioden analyseras. I de mindre kommunerna, t.ex. Emmaboda, har spädbarnsdödligheten 
minskat till en så låg nivå att det inte går att genomföra någon tillförlitlig statistisk analys. 

Tabell 10:7 Utvärdering av hälsopoHeyns "problemeffektivitet" 1952-1990 . 

Kommun Policy Bidrar till: 

Kalmar miljö F* minskad spädbarnsdöd 
infrastruktur F ökad spädbarnsdöd 

Västerås infrastruktur minskad spädbarnsdöd 
Skellefeå infrastruktur F minskad spädbarnsdöd 

miljö F minskad spädbarnsdöd 
6 kommuner miljö F* minskad spädbarnsdöd 

(taxerad inkomst minskad spädbarnsdöd) 

Kommentar: Följande oberoende variabler ingår i regressionsanalysen: taxerad inkomst, hälso-sjukvårds-, miljö-
och infrastrukturpolicy, samt respektive variabels fördröjda ("laggade") tidsserie. Statistiska parametrar 
redovisas i tabell 10:7*, bilaga 1. F=ett års fördröjd effekt *=signifikant p=0,06. 
Källor: Se Underlag för tidsserier. 

Tidsserieanalysen visar att hälsopolicyns problemeffektivitet försvagas och upphör från 
1970-talet och framåt.13 Under den senaste 40-årsperioden bidrar miljöpolicy och framförallt 
infrastrukturpolicy till spädbarnsdödlighetens positiva utveckling. Miljöpolicyns påverkan kan 
tillskrivas perioden före 1970. Att infrastrukturpolicy, som primärt utvecklats för andra syften, 
visar en positiv påverkan på hälsoproblemen kan tolkas som en positiv sidoeffekt. Genom 
att lösa andra lokala samhällsproblem bidrar kommunerna samtidigt till a tt lokala hälso-
förhållanden förbättras. Ekonomisk utveckling (mätt som taxerad inkomst), visar sig också 
bidra till minskad spädbarnsdödlighet under senare år (tabell 10:7). Bidraget är störst i början 
av perioden.14 Vad som kan förklara sambanden kommer inte den historiska utvärderingen 
att undersöka närmare.15 

Underlag saknas för att, efter andra kunskapsgrunder, bedöma hälsopolicyns effektivitet 
i dessa kommuner. Genom Medicinalstyrelsens rapporter kan man läsa att avloppsproblem 
efterhand påtalas i många kommuner (jfr kapitel 7). De problemlösningar som uppfattades 
tillfredsställande femtio år tidigare och som gick ut på att distribuera rent vatten och leda bort 
förbrukat vatten, upplevs inte längre fungera i många kommuner. De första vatten- och 
avloppsanläggningarna skapar efterhand nya problem. Den nya policy som många kommuner 
utvecklar inriktas på att bygga höggradiga avloppsreningsverk. Det sker först i större 
omfattning efter 1955. Ett 20-tal reningsverk uppförs före 1955 och tio år senare finns 773 
avloppsreningsverk i drift i landets kommuner (SOS Allmänna Hälso-sjukvården 1960:75, 
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1965:77,78).16 År 1967, sista året Medicinalstyrelsen rapporterar om vatten- avlopp och 
renhållningsproblem samt kommunala insatser för att avhjälpa dessa, saknar fortfarande cirka 
300 tätorter avloppsreningsverk (ibid 1967:93). Styrelsen påtalar också att ingen rengöring av 
sopkärl förekommer i många kommuner. I 96 av 992 kommuner finns ingen ordnad 
renhållning, framförallt i norra delen av landet. Från ett statligt perspektiv uppfattas detta som 
ett olöst lokalt hälsoproblem och staten bidrar också med statsbidrag vid uppförande av 
reningsanläggningar.17 

Skellefteå stads icke-policy, att inte utveckla policy för det kloakvatten som släpps ut i 
Skellefteåälven på 1930-talet och landskommunens krav på att staden skall bygga reningsverk, 
illustrerar en period av växande problem och en medveten policy att avstå från kostsamma 
insatser (Björklund m.fl. 1994:36). Kommunens icke-policy leder heller inte till att någon 
annan aktör utvecklar policy för detta problem, åtminstone inte i någon stor skala. 

Sjuktal kan också användas som ohälsoindikator under perioden 1978-1987. En multi-
variat regressionsanalys visar att ingen kommunal policy bidrar till att minska sjuktalet. Att 
bedöma policyns effektivitet i förhållande till trångboddhet och andra hälsoproblem kan inte 
göras med hjälp av tidsserieanalys; det går inte att rekonstruera tidsserier för t.ex. trång
boddhet. Men att många kommuner bidragit till att lösa trångboddhetsproblem är väl känt. 

Hälsopolicyns problemeffektivitet 1874-1920 jämfört med 1952-1990 
Den slutsats som kan dras av den statistiska utvärderingen är att städernas hälsopolicy har 
störst effekt för lokala hälsoproblem, är problemeffektivast, under perioden 1874-1920. Detta 
är den samlade slutsats som framträder när statistiska utvärderingsresultat bedöms med annan 
utvärdering av policy. Efter 1970 bidrar inte kommunal hälsopolicy till förbättringar i 
spädbarnsdödlighet eller sjuktal. Att kommunal infrastrukturpolicy visar sig bidra till 
sjunkande spädbarnsdödlighet fram till 1980, kan tolkas som en positiv bieffekt av denna 
policy. 

Det är möjligt att problemindikatorerna förlorat en del representativitet för lokala 
hälsoproblem, varför problemeffektiviteten skulle behöva bedömas i förhållande till andra 
problemindikatorer. Men några andra indikatorer som speglar hälsoproblem på kommunal 
nivå varje år finns inte. Att det empiriska underlaget är begränsat för tidsserieanalys kan delvis 
förklaras med en centralisering av policyproblem och tillhörande upp följ ningsmått. Den 
minskade problemeffektiviteten kan till en del också vara en aggregeringseffekt. När problem 
och policy aggregeras till storkommuner, kan misslyckad och lyckad problemlösning ta ut 
varandra. (Befolkningsunderlaget i de tre städerna runt sekelskiftet är betydligt mindre än 
under den senare undersökningsperioden.) Det kan vidare finnas problemeffektiv hälsopolicy 
som inte fångas med den använda metoden. 

Kommunernas miljöpolicy utvecklas under senare delen av 1900-talet mer och mer för 
att komma tillrätta med hälsoproblem i naturmiljön. För att kunna bedöma om miljöpolicyn 
bidragit till att sanera nedsmutsade naturmiljöer, skulle man behöva utvärdera den i 
förhållande till olika miljöindikatorer. Underlag finns, men är inte lätt att komma åt. Vad som 
åsyftas är outforskade lokala "miljöarkiv"; för att komma åt indikatorer i naturmiljön krävs 
kompetens att samla in och analysera t.ex. sjöars bottensediment.18 
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Problemeffektiviteten i kommunal försörjningspolicy 

I vilken utsträckning har kommunal policy bidragit till en effektiv hantering av lokala 
försörjningsproblem de senaste 120 åren? Någon varaktig lösning på försörjningsproblemen 
tycks inte finnas. Att försörjningsproblemen pendlar upp och ner, framförallt upp under 
1990-talet, skapar behov av att kritiskt granska etablerade problemlösningar. 

Utvärderingen av kommunal försörjningspolicy kommer att beakta det faktum att lokala 
försörjningsproblem inte långsiktigt kunnat bringas ner under en viss nivå, motsvarande 
omkring fyra procents bidragstagande. Framgångsrik försörjningspolicy definieras i 
avhandlingen som policy som bidrar till at t minska eller hålla nere bidragstagandet till 4 
procentsnivån eller lägre. Skulle framgångsrik försörjningspolicy definieras lägre (t.ex. som 
en procents bidrags tagande), skulle detta i historiens ljus framstå som närmast ouppnåeligt. 
Men varje bestämning av vad som är framgångsrik policy är i grunden en värderingsfråga. 

Den historiska utvärderingen av kommunal försörjningspolicy kommer att utföras i två 
led. Jämfört med den analysram som vägleder policyanalysen, kommer ett mellansteg mellan 
policy och problem att urskiljas. Försörjningspolicyns bidrag till att minska eller förebygga 
lokala försörjningsproblem bedöms direkt och indirekt via ekonomisk tillväxt. 

Figur 10:1 Utvärderingsmodell for kommunalförsörjningspolicy. 

Försörjnings

problem 

Försörjnings- indirekt 

direkt 

Ekon.tillväxt Försörjnings 
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Innan problemeffektiviteten undersöks närmare under olika perioder kommer närings
strukturens betydelse för problemutvecklingen att kontrolleras. Vidare undersöks i vilken 
utsträckning problemen varit en drivkraft bakom expansionen av social policy i kommunerna. 

Näringsstrukturens betydelse för försörjningsproblemen 
Under den studerade 120-årsperioden sker omfattande förändringar i samhället. Sverige 
förändras från ett jordbrukssamhälle till ett industri- och tjänstesamhälle. Vilken betydelse har 
näringsstrukturen haft för problemutvecklingen? Förutsättningarna för försörjning inom 
jordbruket minskar under senare delen av 1800-talet, samtidigt skapas nya försörjnings
möjligheter i framväxande industrisamhällen. Men efter 1970 minskar förutsättningarna också 
för försörjning inom industrin, dock inte lika i alla lokalsamhällen. Finns det under 120-
årsperioden någon koppling mellan näringsstruktur, försörjningsproblem och ekonomisk 
tillväxt? 

År 1910 visar sig försörjningsproblemen vanligast i kommuner med hög andel industri
verksamma (0,30, N=48) och mindre i kommuner med primärnäringar (tabell 10:8, bilaga l).19 

Det tyder på att möjligheten att försörja sig inom jordbruket är större än inom industrin i 
början av seklet. 1910-talet är, ur försörjningssynpunkt, ett förhållandevis problemfritt 
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decennium. Om 1880-talet istället undersöks, då problemen är större, skulle resultatet 
sannolikt inte stå sig. Den befolkning som lämnar landsbygden och söker sig till industrin är 
hårt utsatt för marknadskrafterna, vilket kan bidra till att förklara den högre andelen 
understödstagare i mer industrialiserade kommuner. 

Under folkräkningsåren 1930, 1940, 1950, 1960 och 1970 framträder ingen statistiskt 
säkerställd koppling mellan näringsstruktur och bidragstagande.20 Det tyder på att för
sörjningsproblemen inte ä r större i kommuner med hög andel primärnäringar och att 
näringsstrukturen inte har någon klar koppling till försörjningsproblemen efter 1930. Beaktas 
samtidigt utflyttningen från landskommunerna, blir resultatet rimligare. Försörjnings
problemen framstår inte som större i åderlåtna landskommuner jämfört med industrialiserade 
samhällen. 

Korrelationsanalyser visar att industri- och tjänstenäringar utvecklas i takt med ekonomisk 
tillväxt under stor del av 1900-talet (1930 till 1970), 21 medan primärnäringar utvecklas i 
otakt.22 Det tyder på att näringsstrukturen har betydelse för ekonomisk tillväxt, men att den 
inte direkt påverkar försörjningsproblemen. 

Drivkrafter bakom kommunernas socialpolicy 
Utvecklas kommunal försörjningspolicy som svar på lokala försörjningsproblem eller är det 
andra faktorer eller motiv som ligger bakom? Drivkrafter bakom offentlig sektors expansion 
diskuteras vanligtvis på nationell nivå (Wildavsky 1989:357f.), men genom att lokala förhållan
den skiljer sig, finns det skäl att också undersöka drivkrafterna lokalt. 

En multivariat regressionsanalys visar att både försörjningsproblem och ekonomisk tillväxt 
bidrar till att socialkostnaderna ökar i kommunerna, med två undantag. Under perioden 1921-
1950 visar sig ekonomisk tillväxt, tvärtom, bidra till att socialkostnaderna minskar och under 
1980-talet framträder inga klara samband. 

Tabell 10:9 Försörjningsproblem respektive ekonomisk tillväxts (o. v) betydelse för utvecklingen av fattigvårds-
eller socialpolig (b.v) 1874-1990. 

Tidsperiod Kommun Drivkraft bakom socialpolicy 

1874-1920 Landskommuner problem, ekonomi 
Skellefteå problem 
Kalmar ekonomi 
Västerås ekonomi 

1921-1950 3 städer problem, ekonomi (obs negativ) 
1952-1990 6 storkommuner problem, ekonomi 
1981-1990 6 storkommuner ej signifikant 

Kommentar: Försörjningsproblem mäts som bidragstagare, ekonomisk utveckling mäts som fyrktal före 1920, 
därefter som taxerad inkomst i regressionsanalysen. Statistiska parametrar redovisas i tabell 10:9*, bilaga l.23 

Källor: Se Underlag för tidsserier. 

Det är inte antingen lokala försörjningsproblem eller ekonomisk tillväxt, utan båda 

173 



faktorerna, som visar sig bidra till att socialkostnaderna ökar. Bidragstagandet betyder dock 
mer för ökningen jämfört med ekonomisk tillväxt, vilket indikeras av högre ostandardiserade 
regressionskoefficienter (tabell 10:9*, bilaga 1). Försörjningsproblemen visar sig ha varit en 
viktig drivkraft bakom expansionen av social policy fram till 1980. Därefter försvagas eller 
försvinner sambandet beroende på hur man mäter det. När enbart 1980-talet undersöks 
framträder inget signifikant samband (tabell 10:9*, bilaga 1). Resultatet ligger också i linje med 
den tidigare analysen av problemnärhet. Att problemen och (till en mindre del) ekonomisk 
tillväxt tillsammans framstår som drivkrafter bakom socialpolicy är knappast ett överraskande 
resultat. I vilken utsträckning har försörjningspolicyn bidragit till att minska eller hålla nere 
problemen? 

Försörjningspolicyns direkta problemeffektivitet 1874-1990 
Under perioden 1874-1920 visar sig varken landskommuners eller städers försörjningspolicy 
bidra till att minska försörjningsproblemen, när policyn undersöks med hjälp av multivariat 
regressionsanalys. Ekonomiskt välstånd, mätt som fyrktal, är den enda faktor som visar ett 
statistiskt säkerställt samband (tabell 10:10*), både när städerna analyseras var för sig och som 
grupp (r=-0,84, N=113). I landskommunerna pekar analysen i samma riktning, men 
parametrarna är inte statistiskt säkerställda. Under perioden 1874-1920 framstår inte 
försörjningspolicyn som direkt problemeffektiv, vare sig i städer eller i landskommuner. 

Försörjningsproblemen är större före 1900 och det kan motivera en separat undersökning 
av perioden före 1900. Men inte heller under denna period visar sig försörjningspolicyn 
problemeffektiv. Man kan invända att utvärderingen ligger på en för hög aggregeringsnivå, 
så att problemeffektiv policy inte kan framträda. Andra källor visar att en del av städernas 
försörj ningspolicy faktiskt är problemeffektiv, t.ex. arbetslo shetspolicyn i Västerås (Öberg 
1948). Sannolikt utvecklar fler städer under denna period policy för att försöka mildra 
verkningar av bl.a. arbetslöshet. Men den statistiska analysen tyder på att dessa insatser är av 
otillräcklig omfattning eller inte tillräckligt problemeffektiva för att ge utslag. 

Under perioden 1921-1950 framträder i stort sett samma resultat som under perioden 1901-
1920; fattigvården visar ett positivt samband med försörjningsproblemen, både på gruppnivå 
och i en av städerna (Kalmar). Det kan tolkas som att städernas fattigvård bidrar till a tt 
försörjningsproblemen ökar. Men är detta rimligt? Med tanke på den begränsade omfattning 
fattigvården har fram till 1950 är det rimligare att tänka sig det omvända förhållandet. När 
fattigvården används som beroende variabel framstår försörjningsproblemen istället bidra till 
en ökning i fattigvårdskostnader. Vad som är orsak och verkan kan inte avgöras statistiskt. 
Varje försök att beskriva samhällsutvecklingen innebär att (meta)teoretiska föreställningar förs 
in i analysen. En tolkningsram kan alltid kritiseras för att utelämna relevanta faktorer och 
dimensioner. Tidsserieanalysens resultat måste, som varje statistisk analys, tolkas i förhållande 
till kontext och andra relevanta uppgifter. Statistiskt säkerställda resultat kan ges olika 
tolkningar. Under tidsperioden 1921-1950 är fattigvården, jämfört med socialvården under 
1980-talet, av mycket begränsad omfattning (jfr tabell 8:5 och 8:8). Rimligtvis kan fattigvården 
i början av 1900-talet inte bidra till att försörjningsproblemen ökar, däremot finns en 
förutsättning för detta mot slutet av 1900-talet. 
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Tabell 10:10 'Problemeffektiviteten i kommunal försörjningspolicy relaterad till bidragstagande 1874-1990. 

Period Kommun Policy Bidrar till att: 

1874-1920 3 städer (ekonomisk tillväxt minska bidragstagandet) 
1921-1950 3 städer fattigvård öka bidragstagandet 
1952-1990 6 kommun socialvård * öka bidragstagandet 

socialvård(F) öka bidragstagandet 
1952-1970 samtliga socialvård öka bidragstagandet samtliga 

infrastruktur * öka bidragstagandet 
infrastruktur (F) * öka bidragstagandet 

1971-1990 samtliga socialvård öka bidragstagandet samtliga 
infrastruktur (F)* öka bidragstagandet 

Kommentar: Följande oberoende variabler ingår i regressionsanalysen: social- och infrastruktur policy, fyrktal 
respektive taxerad inkomst, samt respektive variabels fördröjda ("laggade") tidsserie. Statistiska parametrar 
redovisas i tabell 10:10*, bilaga 1. Teckenförklaring: F=ett års fördröjd effekt. *=signifikant p=0,09 eller bättre. 
Källor: Se Underlag för tidsserier. 

Problemeffektiviteten bedömd i förhållande till lokal arbetslöshet 1921-1940 . 
Problemeffektiviteten bör bedömas mot olika problemindikatorer. Den enda stad för vilken 
policyanalysen haft tillgång till äldre lokal arbetslöshetsstatistik är Västerås (Öberg 1948).24 Det 
kan vara intressant att undersöka om kommunal försörjningspolicy påverkat arbetslösheten 
under perioden 1921-1942.1 en multivariat regressionsanalys med arbetslöshet som beroende 
variabel framträder dock inga signifikanta samband (redovisas inte i någon tabell). Det tyder 
på att Västerås försörj ningspolicy inte är direkt problemeffektiv, varken när den bedöms i 
förhållande till bidragstagande eller arbetslöshet. 

Kan kommunalpolig ha blivit en del av problemet? 
Perioden 1952-1990, framförallt senare delen, är en period när kommunal policy expanderar 
kraftigt (jfr kapitel 8). När kommunal försörjningspolicy utvärderas i förhållande till lokala 
försörjningsproblem visar den sig inte heller vara problemeffektiv. Både social- och infra-
strukturpolicy visar sig tvärtom bidra till a tt försörjningsproblemen ökar. Sambanden är 
starkast under perioden 1971-1990. Endast i en kommun (Kalmar) visar sig infrastruktur-
policyn bidra till att försörjningsproblemen minskar. Under perioden 1952-1970 framträder 
en fördröjd effekt av policyn och under perioden 1971-1990 märks också en effekt under 
samma år. Tillsammans med ekonomisk tillväxt verkar infrastrukturpolicyn, under framförallt 
1950- och 1960-talen, bidra till att försörjningsproblemen minskar i Kalmar. Men Kalmar 
framstår mer som undantag än regel. Inte i någon av de andra kommunerna, eller i 
kommunerna som grupp, bidrar policyn till att minska försörjningsproblemen. Det tyder på 
att mer kommunal policy inte löser lokala försörjningsproblem. 

Är det rimligt att tänka sig att kommunal policy kan ha utvecklats till en del av problemet? 
Ovan anförs att försörjningspolicyn inte kan bidra till att förvärra försörjningsproblemen före 
1950, trots att det statistiskt går att underbygga. Samtidigt argumenteras för att statistiken kan 
användas för att underbygga en sådan tolkning under 1970- och 1980-talen. Är inte detta en 
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logisk kullerbytta? Motiveringen har redan framförts, men kan behöva förtydligas. Under 
1980-talet motsvarar socialkostnaderna cirka 200 kronor per invånare (uttryckt i 1910/12-års 
prisnivå) jämfört med mellan 10-20 kronor under de tre decennierna 1921-1950. 10 gånger 
högre kostnader kan underbygga en tolkning som innebär att en verksamhet av den 
omfattningen också kan bli en del av problemet. När slutsatser om problemeffektiviteten 
dras, måste också problemnivåerna beaktas. 

Försörjningsproblemen visade sig, i de flesta kommuner, förhållandevis små och under 
"kontroll" under 1950- och 1960-talen. Framgångsrik policy kan då inte förväntas bidra till 
att problemen minskar ytterligare. Historiskt tycks det omöjligt att varaktigt få ner 
bidragstagande under 4-procentsnivån. Kommunal policy för lokala försörjningsproblem 
under tillfällig kontroll bör, om den skall vara framgångsrik, bidra till att stabilisera den låga 
problemnivån och höja kvalitén i hanteringen av försörjningsproblemen. Därför är det 
rimligare att tolka det positiva sambandet mellan policy och problem under dessa två 
decennier som ett tecken på att policyn varit framgångsrik. 

1970-och 1980-talen kan beskrivas som en period då kommunal service expanderar i 
snabb takt och kommunerna utvecklas till vittförgrenade serviceorganisationer, där 
hanteringen av lokala försörjningsproblem blir en mindre del av den kommunala 
verksamheten. Försörjningsproblemen är inte längre under kontroll. Istället ökar försörjnings
problemen. Kommunal försörjningspolicy kan inte under senare år sägas vara framgångsrik 
eftersom den misslyckas med att hålla nere problemen på en låg nivå. Analysen av 
problemeffektiviteten tyder på att institutionerna inte lyckats lösa försörjningsproblemen, 
utan att de utvecklats till att bli en del av problemen. Naturligtvis kan inte institutionerna 
ensamma tillskrivas ansvar för misslyckandet. Det kan finnas andra och kanske viktigare 
faktorer som ligger bakom denna utveckling, men det finns ingen möjlighet att systematiskt 
följa alla relevanta faktorer i sammanhanget. Till frågan om vilka faktorer som, tillsammans 
med institutionerna, kan tillskrivas betydelse för utvecklingen, återkommer avhandlingen. 
Men först undersöks om indirekt eller förebyggande försörj ningspolicy har varit mer 
framgångsrik än den direkta. 

Försörjningspolicyns indirekta problemeffektivitet 1874-1990 
För att kunna analysera den indirekta problemeffektiviteten delas den upp i två led. Först 
undersöks om försörjningspolicyn bidrar till ekonomisk tillväxt, därefter om tillväxten i nästa 
led bidrar till att minska problemen (jfr figur 10:1). 

Policyns effektivitet i "första ledet" 
De tre undersökta städerna utvecklar, som tidigare visats, en aktiv infrastruktur- och närings-
livspolicy för 100 år sedan. Men städernas infrastrukturpolicy visar sig inte signifikant bidra 
till ekonomisk tillväxt under perioden 1874-1917. Det är ett överraskande resultat eftersom 
policyn är av stor omfattning, framförallt i Skellefteå (jfr tabell 8:3). Endast i Västerås 
framträder ett signifikant samband, med en fördröjd effekt av undervisningspolicy (r=0,31, 
N=44). Det är möjligt att tillväxtindikatorn "fyrktal" inte mäter det som den används för att 
mäta, dvs. ekonomisk tillväxt. Dessvärre finns inga andra indikatorer som kan användas för 
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att spegla ekonomisk tillväxt under denna period. Statistiskt finns därmed inget stöd för att 
kommunal försörjningspolicy är problemeffektiv, varken indirekt (i förhållande till ekonomisk 
tillväxt) eller direkt (i förhållande till lokala försörjningsproblem) under denna period. Om 
undervisningspolicy uppfattas som en del i försörjningspolicyn framstår den som 
problemeffektiv i en av tre städer under 50-årsperioden, om inte, kan den tillskrivas en positiv 
icke-avsedd effekt. 

Tabell 10:11 Forsörjninospolicyns indirekta effektivitet undersökt i förhållande till fyrktal respektive taxerad 
inkomst 1874-1990 

Tidsperiod Kommun Policy Bidrar till: 

1921-1950 Städer undervisning F 
undervisning 

ekonomisk tillväxt 
ekonomisk tillväxt 

1952-1990 Alla infrastruktur 
social* 
undervisning F 

ekonomisk tillväxt 
ekonomisk tillväxt 
ekonomisk tillväxt 

1952-1970 Alla infrastruktur 
social 
underv isning F 

ekonomisk tillväxt 
ekonomisk tillväxt 
ekonomisk tillväxt 

1971-1990 Alla social F ekonomisk tillväxt 

Kommentar: Följande policy (o.v.) har använts i regressionsanalysen: social-, infrastruktur- och undervisnings
policy, samt respektive variabels fördröjda ("laggade") tidsserie. Statistiska pa rametrar redovisas i tabell 10:11*, 
bilaga 1. En statistiskt signifikant, men mycket svag effekt av fattigvården på ekonomisk tillväxt framträder 
under perioden 1874-1917 i landskommunerna, jfr bilaga 1. Teck enförklaring: *p=0,06. 
Källor: Se Underlag för tidsserier. 

När värdet av städernas insatser på infrastrukturområdet bedöms genom andra källor, 
framträder en annan bild än genom statistiken. Städernas policy inom detta policyområde 
visar sig direkt bidra till industrialisering och näringslivsutveckling. Utan städernas 
uppbyggnad av kommunikationer, kraftproduktion, vatten- och avloppsledningar hade en 
ekonomisk tillväxt inom ramen för en kapitalistisk marknadsekonomi inte varit möjlig. Ett 
konkret exempel är den elkraftstation som Västerås stad bygger 1891-92 för att hyra ut till 
ASEA. Tillgången till elkraft gör att ASEA förlägger en stor del av sin verksamhet till 
Västerås (Öberg 1948:417). Utan stadens strategiska satsning är det inte säkert att ASEA 
expanderat på det sätt som företaget kom att göra i Västerås. All näringslivspolicy sätter inte 
spår i finansstatistiken, t.ex. projekt som finansieras utanför kommunens budget. Det kan 
vara en förklaring till att något statistiskt säkerställt samband inte framträder. 
Infrastrukturpolicy kan också tänkas ha svårt att hålla jämna steg med urbaniseringen. 

I en samlad bedömning av städernas infrastruktur- och undervisningspolicy, där 
lokalhistoriska beskrivningar och tidsserieanalyser vägs samman, framstår städernas 
försörjningspolicy som problemeffektiv (under perioden 1874-1920) i förhållande till 
näringslivsutveckling och ekonomisk tillväxt. Den samlade empiriska kunskap som finns om 
värdet av städernas infrastrukturpolicy runt sekelskiftet kan uppväga bristen på statistisk 
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signifikans. Men policyns relativa betydelse i förhållande till a ndra faktorer låter sig inte 
bedömas utifrån detta underlag. 

Under perioden 1921-1950 visar analysen att i två av tre städer bidrar städernas 
undervisningspolicy (kostnader för folkskola, läroverk och gymnasium) till ekonomisk tillväxt 
Om också undervisningspolicyn beaktas verkar försörjningspolicyn vara problemeffektiv 
under perioden 1921-1950. Underlag för att bedöma försörjningspolicyns problemeffektivitet 
genom andra källor är begränsad och kommer inte att utvecklas närmare under denna period. 

Tre policyområden visar sig bidra till ekonomisk tillväxt under perioden 1952-1990: 
infrastruktur-, social- och undervisningspolicy. Om denna period i sin tur delas upp, 
framträder i stort sett samma mönster under perioden 1952-1970, men efter 1970 kan endast 
en fördröjd påverkan av socialpolicy påvisas. Det kan tolkas som att socialvård och social 
service bidrar till ekonomisk tillväxt från 1950-talets början och att den efterhand blir allt 
viktigare. Infrastrukturpolicy visar sig befrämja ekonomisk tillväxt fram till 1970-talet, dvs. 
medan industrin expanderar, men därefter kan inte kommunikationer och annan fysisk infra
struktur tillskrivas ett bidrag till ekonomisk tillväxt. 

En samlad bedömning av kommunal försörjningspolicy (inklusive undervisningspolicy) 
visar att policyn är framgångsrik under de flesta undersökta perioderna i förhållande till 
ekonomisk tillväxt. Framförallt bidrar infrastrukturpolicy till ekonomisk tillväxt under 
industrisamhällets utvecklings- och mognadsfas, vilket ger stöd för att första ledet i den 
indirekta försörjningspolicyn fungerar fram till 1970. Därefter visar undersökningen att enbart 
socialpolicy signifikant bidrar till ekonomisk tillväxt. Men hur problemeffektiv är det andra 
ledet i den indirekta försörjningspolicyn, dvs. bidrar ekonomisk tillväxt till att försörjnings
problemen minskar? 

Policyns effektivitet i "andra ledet" 
Den ekonomiska tillväxten, vilken många policyaktörer knyter stora förhoppningar till, visar 
sig inte ha förväntade effekter under en stor del av den undersökta 120-årsperioden. Det är 
egentligen bara under den första 45-årsperioden (1874-1920) som ekonomisk tillväxt 
signifikant bidrar till at t minska försörjningsproblemen (se tabell 10:10). Det tyder på att 
kommuners indirekta försörjningspolicy fungerar i första, men inte i andra ledet. För att 
denna tolkning ska kunna förenas med tidigare resultat om problem och policy under den 
senaste 40-årsperioden, måste den låga problemnivån under 1950-1960-talen beaktas. Under 
1950- och 1960-talen, när problemen är under tillfällig "kontroll", kan inte ekonomisk tillväxt 
förväntas bidra till att ytterligare minska försörjningsproblemen. Detta är samma tolkning 
som framfördes för försörjningspolicyns problemeffektivitet under denna mer eller mindre 
problemfria period. Accepteras denna tolkning, kan slutsatsen om tillväxtens betydelse för 
försörjningsproblemen nyanseras något. Kommunernas försörjningspolicy och ekonomisk 
tillväxt kan tillsammans sägas ha bidragit till att problemen kunnat hållas nere på en låg nivå 
under 1950-och 1960-talen. 

När infrastrukturpolicy utvecklas under senare år, sker det utifrån helt andra 
förutsättningar än för 100 år sedan. Gårdagens policyaktörer var nybyggare, medan dagens 
aktörer till stor del kan beskrivas som "påbyggare". Inrättandet av "elektroniska motorvägar" 
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för data- och telekommunikation har likheter med sekelskiftets infrastrukturuppbyggnad, men 
all övrig infrastruktur bygger vidare på gårdagens infrastruktur. Värdet av nybyggnation är 
sannolikt större än marginaleffekter av påbyggnad av befintlig infrastruktur (Ds 1991:55, 
NordRefo 1996:4). Någon möjlighet att utvärdera kommunernas bidrag vid införandet av nya 
kommunikationsstrukturer finns inte. Det saknas indikatorer som synliggör ny infrastruktur 
i kommunal bokföring. Det är också för tidigt att bedöma om den nya teknologin kan bidra 
till att komma tillrätta med lokala försörjningsproblem. Att många knyter stora förhoppningar 
till informationsteknologin och att stat, kommuner och EU försöker befrämja utvecklingen, 
är ingen garanti för att den också förbättrar försörjningsmöjligheterna. Om, och i så fall hur, 
ny infrastruktur påverkar (morgon)dagens försörjningsproblem, bör kunna följas genom 
sociala och ekonomiska indikatorer. Men uppföljningsmått saknas. Statistiken släpar efter. 

Bidrar försörjningspolicyn till att minska arbetslösheten? 
Att kommunal försörjningspolicy inte är problemeffektiv i förhållande till bidragstagande, 
utesluter inte att policyn kan vara det i förhållande till andra indikatorer. Socialbidragstagare 
och arbetslöshet är periodvis starkt korrelerade till varandra (Bergmark 1991:34).25 Under 
perioden 1960-1990 samvarierar också arbetslösa och socialbidragstagare i undersöknings
kommunerna i absoluta tal (r=0,71, N=113), men inte beräknat per capita.26 Det tyder på att 
socialbidragstagande och arbetslöshet delvis speglar samma försörjningsproblem. Är för
sörjningspolicyn problemeffektiv i förhållande till arbetslöshet under perioden 1978-1990?27 

Tabell 10:12 Försöqningspolicyns och den ekonomiska tillväxtens effektivitet 1978-1990 iförhållande till 
arbetslösheten i fem kommuner. 

Policy/ekonomisk tillväxt bidrar till att: 

infrastrukturpolicy arbetslösheten ökar 
näringslivspolicy F arbetslösheten minskar * 
taxerad inkomst arbetslösheten minskar 

Kommentar: Regressionsanalysen statistiska parametrar redovisas i tabell 10:12*, bilaga 1. Teckenförklaring: 
F= ett års fördröjd effekt *= signifikant p=0,09. 
Källor: Se Underlag för tidsserier. 

Kommunal näringslivspolicy visar sig under 1980-talet tillsammans med ekonomisk 
tillväxt bidra till att sänka arbetslösheten, förutsatt att en högre signifikansnivå accepteras. 
Näringslivsinsatserna har en fördröjd påverkan på arbetslösheten, dvs. näringslivsinsatser 
1982 bidrar till att minska arbetslösheten 1983. Men de statistiska värdena tyder på störningar 
av något slag (en betakoefficient har ett värde över 1). När fler regressionsanalyser görs, med 
och utan fördröjda tidsserier, framträder inte något signifikant samband beträffande 
näringslivspolicyn. Ett stabilt statistiskt stöd som visar att denna policy entydigt bidragit till 
minskad arbetslöshet finns inte. 

Infrastrukturpolicyn visar sig inte heller bidra till e konomisk tillväxt efter 1970, men 
policyn fortsätter trots detta att utvecklas i undersökningskommunerna.28Policyn visar sig 
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tvärtom bidra till a tt arbetslöshetsproblemen förvärras. Det manar till ef tertanke. Många 
infrastrukturprojekt genomdrivs mot lokalbefolkningars vilja och med oöverskådliga 
miljömässiga konsekvenser (NordRefo 1996:4). Utvärderingar av infrastrukturpolicy (ibid, Ds 
1991:55) inger inga förhoppningar om att denna policy är botemedlet mot 1990-talets 
försörjningsproblem. Men ofta används sysselsättningsargument för att driva igenom stora 
infrastrukturprojekt. Till de arbeten som skapas genom infrastrukturbyggnad och förväntade 
dynamiska effekter knyts ofta alltför stora förhoppningar. 

Att infrastrukturpolicy framstår som effektiv och samhällsekonomiskt lönsam när industri
samhället utvecklas, kan inte överföras på senare perioder. En mer omfattande utvärdering 
av statlig, landstingskommunal och kommunal infrastrukturpolicy behövs för att sprida mer 
ljus över policyns värde för ekonomisk tillväxt och sysselsättning under olika perioder. Att 
odla en myt om dess generella samhällsekonomiska nytta, som bygger på infrastrukturens 
historiska betydelse, kan inte bidra till politisk legitimitet. Ineffektiva problemlösningar 
riskerar tvärtom att minska tilltron till politisk problemlösning. 

Utvärderingen av problemeffektiviteten har hittills baserats på sociala indikatorer som 
försökt fånga fenomenen på aggregerad kommunnivå, men värdet av policy bör också 
utvärderas på lägre nivåer och efter andra kunskapsgrunder. Det finns alltid en risk att 
framgångsrik policy försvinner i aggregeringsprocessen. Framstår kommunal försörjnings-
policy problemeffektivare om den bedöms i förhållande till d e aktörer som förverkligar 
policyn? 

Problemeffektiviteten bedömd genom kommunala näringslivsaktörer 
i början av 1990-talet 

I den historiska policyanalysen bedöms policy och aktörsinsatser i förhållande till problem 
i förändring. Syftet med den följande delanalysen är att undersöka kommunala näringslivs
aktörers värde för 1990-talets näringslivsproblem och att problematisera användandet av flera 
kunskapsgrunder.29 Den måttstock som används här är en målgrupps subjektiva värdering av 
kommunala aktörsinsatser. Den tidigare refererade intervjuundersökningen av företag i fem 
av sex undersökiiingskommuner används återigen.30 Med en enkel metod graderas 
kommunala näringslivsaktörers värde för målgruppen lokala företag. Värdet av kommun
samarbetet bedöms som stort, visst, omvä nt elle r av inget vär de av företagen. I tabell 10:13 
redovisas företagens värdering av kommunala näringslivsaktörer i fem kommuner. 

När värdet av kommunalt näringslivs samarbete analyseras urföretagens synvinkel visar sig 
kontakterna med kommunen vara vanligast bland norrlandsföretagen. De värdesätter också 
kontakterna högre än företag i andra kommuner. Alla lyckseleföretag som kontaktar 
kommunen anser att de får ut något av kontakten. Nästan lika högt betyg ger företagen i 
Skellefteå den kommunala näringslivspolicyn (84%). Också emmabodaföretagen värderar 
kommunens näringslivspolicy högt eller mycket högt (87%), trots att kommunen satsat 
förhållandevis lite resurser och kraft på denna policy. Därmed avviker emmabodaföretagens 
värdering av kommunal näringslivspolicy från kommunens egen. Företagen värderar 
näringslivspolicyn högre än kommunledningen gör i Kommunförbundets näringslivsenkät. 
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Tabell 10:13 Y öretagens samlade värderin g av kommunsamarbetet ifem kommuner 1991: 

Kontakternas värde Emmaboda Kalmar Surahammar 'Lycksele Skellefteå 

stort värde 1 3 4 13 9 
visst värde 6 5 4 6 7 
omvänt värde 0 1 2 0 1 
inget värde 2 4 7 0 2 
värde i % 87 61 44 100 84 
summa kontakter 15 13 17 19 19 
summa företag 20 20 20 20 20 

Kommentar Företagen värderar sina kommunkontakter under åren 1985-1991. Kontaktvärdet i procent avser 
stort eller visst värde i förhållande till alla kontakter. Källa: Egen intervjuundersökning från 1991. 

Surahammar är den kommun som redovisar den minst ambitiösa näringslivspolicyn i 
näringslivsenkäten och företagens uppskattning speglar också detta. Mindre än hälften av 
företagen värderar kommunsamarbetet högt eller mycket högt (44%). Det är en låg siffra i 
jämförelse med andra kommuner, men inte jämfört med värderingar av statliga kontakter.31 

Kalmar kommun redovisar den "tyngsta" näringslivsorganisationen. Vilken uppskattning visar 
kalmarföretagen kommunens ambitiösa näringslivspolitik? Företagen visar sig värdera 
kommunsamarbetet lägre än övriga företag utom surahammarföretagen. Det tyder på att 
Kalmar kommun inte får så stor utdelning av de satsade resurserna. I Kalmars fall finns 
ambitioner och en vilja a tt utveckla näringslivspolicyn, men i företagens ögon saknas en 
praktisk näringslivskompetens. Om det är en rättvis bedömning av policyn beror på ur vems 
perspektiv man vill se den. Värderingen av kommunal policy påverkas delvis av vem man 
frågar och vilka kriterier man använder. Detta är helt rimligt och innebär en varning för att 
enbart bedöma kommunal policy utifrån kommuners egna (eller statens) beskrivningar. 

Ett av grundmotiven bakom offentlig näringslivspolicy är förhoppningar om att insatserna 
skapar gynnsamma förutsättningar för ekonomisk tillväxt och arbete. Att utvärdera närings-
livspolicyns sysselsättningseffekter ur lokala företags synvinkel är ett komplement till att utvärdera 
problemeffektiviteten genom sociala indikatorer. När policyn speglas från olika utgångs
punkter kan den också ges mer rättvisa. Samma näringslivsstudie kan användas för att under
söka offentliga näringslivsaktörers bidrag till sysselsättningsutvecklingen åren 1987-1991. 

De 100 företagen delas upp i två grupper; en grupp som erhållit näringslivsstöd och 
värderat det och en grupp övriga företag som inte fått stöd eller inte värderat 
näringslivskontakterna med kommun eller stat. Genom att skilja ut en grupp företag som fått 
och värdesatt offentligt stöd, undanröjs alla tänkbara policymisslyckanden. Näringslivspolicyn 
utvärderas därmed efter en, för kommuner och stat, gynnsam måttstock. Genom att skilja på 
näringslivssamarbete med kommunala och statliga aktörer, kan problemeffektiviteten i statlig 
respektive kommunal näringslivspolicy utvärderas samtidigt. 

Resultatet av utvärderingen visar sig vara nedslående för både statlig och kommunal 
näringslivs- eller stödpolitik som har enskilda företag som målgrupp. Sysselsättnings
utvecklingen visar sig helt okorrelerad till både statligt och kommunalt näringslivsstöd. Inte 
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i någon av kommunerna framträder någon signifikant samvariation mellan företag som fått 
stöd och sysselsättningsutveckling. Också i förhållande till företagens omsättning och export är 
utvärderingen nedslående för offentlig stödpolitik. Varken sysselsättning, omsättning eller 
export skiljer sig mellan företag som får, respektive inte får, statligt eller kommunalt 
näringslivsstöd. Därmed skiljer sig resultatet något från utvärderingen baserad på sociala 
indikatorer, vilken visade att kommunal näringslivspolicy bidragit till att minska 
arbetslösheten under 1980-talet. Men som påpekats är detta samband mycket osäkert. Det 
tyder ändå på att undersökningar som utförs på olika aggregeringsnivå, eller baseras på olika 
kunskapsgrund, kan leda till olika resultat. 

Utvärderingen som baseras på finans- och socialstatistik beaktar både selektivt och 
generellt näringslivsstöd, medan aktörsanalysen fokuserar selektivt stöd. Det innebär att 
resultaten kan förenas i en sammanfattande slutsats. Generell kommunal näringslivspolicy, 
inte selektiv, bidrar i viss utsträckning till minskad arbetslöshet under 1980-talet. Om något 
näringslivs stöd överhuvudtaget skall bedömas som effektivt så är det det generella. 
Systematiska utvärderingar av selektivt näringslivs stöd över tid är få. De som gjorts visar att 
stödpolitiken inte varit framgångsrik för sysselsättningsutvecklingen. Henning (1993:49) och 
Henning & Liljenäs (1993:62) finner at t näringslivsstöd till enskilda företag stärker företagen, 
men stöden bidrar inte till att skapa nya jobb. Deras slutsats pekar i samma riktning som 
policyanalysens. Företag som får näringslivsstöd stärks, men lyckas inte bättre än andra. 

Om stat eller kommun inte stöttat dessa företag, skulle då omsättning, export eller 
sysselsättning varit sämre än utan stöd? Statens och kommuners ansträngningar att skapa 
sysselsättning inom framförallt industrin, framstår i ett historiskt perspektiv som försök att 
mildra negativa effekter av strukturförändringar i marknadsekonomin. Industrisyssel
sättningen har gått tillbaka i de flesta västländer sedan slutet av 1960-talet. Statligt och 
kommunalt näringslivsstöd har främst bidragit till att underlätta rationaliseringsprocessen i 
industrin. Försöken att villkora näringslivsstöd med krav på nya arbetstillfällen, visar sig i ett 
lite längre perspektiv inte vara framgångsrik. Selektivt näringslivs stöd kan bidra till att vissa 
arbetstillfällen tillfälligt räddas, men många fler försvinner och nettoeffekten gör att policyn 
framstår som verkningslös. Det tyder på att statlig och kommunal näringslivspolicy i slutet 
av 1900-talet framförallt bidrar till att bromsa takten i strukturomvandlingen i industrin. Utan 
dessa insatser skulle sannolikt omvandlingen lett till mer omfattande konflikter än de som 
varit. I ett längre historiskt perspektiv framstår kommunal näringslivspolicy som problem-
effektivare för 100 år sedan jämfört med idag. 

Framstår kommunal policy mer framgångsrik i förhållande till 
andra värdekriterier? 

Kanske måttstocken är fel? Eftersom en betydande del av offentlig policy syftar till a tt 
leverera välfärds service kan det vara rimligt att också utvärdera kommunal policy mot olika 
servicemått. Staten har, med kommunerna som redskap, eftersträvat enhetlig och likvärdig 
välfärds service på olika områden. I vilken utsträckning statliga policymål förverkligats i 
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praktiken är exempel på en möjlig utvärdering "uppifrån". Men statliga målsättningar och 
policyproblem är fel bedömningsgrund för avhandlingens syfte (jfr appendix 2). Det 
illustrerar samtidigt att samma kommunala policy kan och bör bedömas mot olika 
värdekriterier. Alla måttstockar har skevheter. Ur ett välfärdsstatsperspektiv är centrala 
servicemål rätt bedömningsgrund, men i en policyanalys som vill ge rättvisa åt lokala 
förutsättningar, konkreta problemlösningar och inte förbise målfri policy, är den 
bedömningsgrunden inte lika relevant. 

Om kommunal policy bedöms mot de nya jobb som skapats inom kommunal sektor 
skulle resultatet också kunna bli ett annat. Den kommunala sysselsättningsexpansionen under 
de senaste två, tre decennierna kan framställas som ett enda stort "sysselsättningsprojekt". Stat 
och kommuner i samverkan kan tillskrivas skapandet av omkring en miljon nya arbetstillfällen 
i kommuner och landsting. Det skulle visa att den ekonomiska tillväxten använts till att skapa 
nya arbetstillfällen och välfardsservice. Utbyggnaden av offentlig välfärds service kan, 
åtminstone fram till början av 1990-talet, framställas som framgångsrik för stora grupper. 
Men också utifrån en sådan bedömningsgrund har kommunal och statlig policy misslyckats 
med att lösa försörjningsproblemen för en, mot slutet av 1900-talet, växande grupp 
medborgare. Dessutom visar sig den offentlig sektorn inte varaktigt kunna upprätthållas på 
den, historiskt sett, höga nivå som den hade i början av 1990-talet. 

När förmågan att hantera och lösa lokala samhällsproblem används som 
bedömningsgrund betonas kommunal policy som medel. Problemet med att betrakta 
kommunal policy som både mål och medel är följande: När inrättade institutioner blir ett 
självändamål kan det efterhand försvåra hanteringen och lösningen av såväl nya som gamla 
problem. I mitten av 1990-talet klarar de flesta kommuner inte att finansiera en kommunal 
verksamhet av den omfattning som den hade i slutet av 1980-talet. Samtidigt argumenterar 
stat och många kommuner för att de bör ta ett sysselsättningsansvar för personalen. Det 
illustrerar en förskjutning mot att värdera kommunal verksamhet som ett mål i sig snarare än 
som ett medel. Detta är också regeringens linje, som i mitten av 1990-talet avtalat med 
kommunerna att inte minska personalen. 

När försörjningsproblem ökar parallellt med ekonomisk tillväxt, tyder det på att några 
gynnas medan andra förlorar på "utvecklingen". Från statens synvinkel får också de mest 
utsatta det bättre, genom att staten tar ett kollektivt försörjningsansvar för alla. Men många 
människor ogillar samtidigt att bli beroende av staten och vill i högre utsträckning kunna 
försörja sig utan bidrag (Svallfors 1989:60). Det gäller inte bara de mest utsatta. 

I mitten av 1990-talet är det ingen nyhet att försörjningsproblemen återigen breder ut sig 
för stora grupper i samhället. I förhållande till välfärdsstatens tidigare utfästelser om social 
trygghet från vaggan till graven, upplever många dagens situation som ett misslyckande. Detta 
visar sig bl.a. i form av minskad tilltro till välfärdsstaten.32 Den historiska policyanalysen tyder 
på att ekonomisk tillväxt och kommunal policy, dvs. biandekonomin eller biandpolitiken som 
helhet, kan tillskrivas ett gemensamt ansvar för att försörjningsproblemen inte gått att "lösa". 

Kommunal policy kan och bör utvärderas i förhållande till olika måttstockar eller 
värdekriterier (Albaek 1995:92). Den historiska utvärderingen har hittills skett mot 
(stipulativa) kriterier utifrån. I vilken utsträckning kommuner själva utvärderat den egna 
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policyn bör också beaktas i en samlad bedömning av problemeffektiviteten i kommunal 
policy. 

Kommuners egna utvärderingar 

Statens intresse för utvärdering av offentlig verksamhet har ökat under senare år. I statliga 
utredningar påtalas brister på detta område (SOU 1993:90, SOU 1994:139, Ds 1996:36, 
s.7ff.). De självutvärderingar som trots allt förekommer kan förtjäna uppmärksamhet. 
Kommuners egna utvärderingar kan ge inblick i hur olika kommuner bedömer den egna 
verksamheten. Vad kan man lära av gårdagens och dagens kommunala självutvärderingar? 

En metod att undersöka hur kommuner utvärderat sig själva är att följa kommunala 
protokoll och revisionsberättelser. Tyngdpunkten kommer då att ligga på missförhållanden 
och det blir svårt att avgöra omfattningen av den verksamhet som fungerar tillfredsställande 
i förhållande till samtida värderingar och förväntningar. I appendix 3 genomförs en försöks-
mässig historisk analys av kommuners egna utvärderingar.33 

Pragmatisk utvärdering för 100 år sedan 
Byske kommuns utvärdering av fattigvården i slutet av 1800-talet illustrerar hur en kommun 
kan inrätta probleminriktade kontroll- och utvärderingsinstitutioner som omfattar både 
penningbaserad och penningfri försörjningspolicy. Hur fattigvården fungerar avgörs i en 
bedömning efter kommunledningens måttstock där klagomål, årliga uppvisningar, de fattigas 
egendom och kläder vägs samman. Byskes utvärdering visar att fattigvården inte fungerar 
tillfredsställande, kvalitén är undermålig. Däremot verkar utvärderingen fungera. Den 
synliggör hur fattigvården fungerar i praktiken. Det sätt på vilket fattigvården utvärderas 
illustrerar att en pragmatisk utvärderingsmodell kan nå ut till alla kommunmedlemmar. 

Städernas hälsopolicy kan, i slutet av 1800-talet, utvärderas med hjälp av hälsovårds
nämnders rapporter. Målutvärderingar har tidigare avfärdats som utgångspunkt i problem-
inriktad policyanalys. Men, som tidigare anförts, kan mål eller program periodvis visa sig 
påverka lokala handlingsmönster. Det är i grunden en empirisk fråga i vilken utsträckning mål 
styr. En målutvärdering av städernas hälsopolicy, tyder på att varken den nationella hälso
vårdsstadgan eller förekommande lokala hälsoordningar styrt lokala handlingsmönster. 

Kommuners egna utvärderingar under senare år 
Under 1970-talet introduceras en ny form av kontroll med utvärderingsinslag i kommunerna, 
s.k. kommunal förvaltningsrevision. Formellt är det med 1977-års kommunallag som grund 
som kommunala revisorer blir skyldiga at t, vid sidan av redovisnings- (eller rä kenskaps)-
granskning, pröva om verksamheter under nämnderna utövas på ett "ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt" (SFS 1977:179, kap 5 paragraf 3).34 Förvaltnings
revisioner kan användas som underlag för att utvärdera policy ur kommuners egna perspektiv. 

I ett grupparbete utfört av studenter på förvaltningslinjen vid Umeå universitet år 1993 
(opublicerat) framgår att den vanligaste kritiken vid en genomläsning av ett antal 
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förvaltningsrapporter riktas mot misshushållning med ekonomiska resurser (i 6 av 15 
rapporter). Olika kommunala verksamheter kritiseras för ineffektivt resursutnyttjande, 
okontrollerat budgetunderskott, dubbelarbete och bristande debiteringsrutiner.35 Kritiken 
illustrerar hur inomorganisatoriska problem försämrar service och fördyrar genomförandet 
av policy. Det kan bidra till att förklara varför policy inte alltid kommer målgrupper till del, 
trots ökade ekonomiska resurser. En mer omfattande undersökning av förvaltningsrapporter 
skulle kunna sprida mer ljus över organisationsproblem, men skulle inte ge rättvisa åt den 
policy som fungerar tillfredsställande. 

Statliga utredningar påtalar att utvärdering är ett eftersatt område. Hur är det med 
undersökningskommunerna, har de utvärderat försörjningspolicy och folkhälsoarbetet under 
senare år? En rundringning till undersökningskommunerna visar att några utvärderingar av 
kommunernas näringslivs- och sysselsättningsinsatser inte förekommer i mitten av 1990-talet. 
Flera ansvariga upplever ett behov av att utvärdera kommunens näringslivspolicy, men säger 
sig sakna resurser för detta. Det visar att det finns resurser att utveckla ny policy, men inte 
resurser att utvärdera den policy som redan inrättats. 

En genomläsning av ett antal kommunala självutvärderingar i början av 1990-talet visar 
att utvärdering används som rubrik för all tänkbar efterhandsbedömning. I Västerås 
utvärderas t.ex. arbets- och förslitnings skador bland renhållningsarbetare 1991-93.36 

Utvärderingen visar, om än inte så tydligt, att ny teknik eller arbetsorganisation löser 
avgränsade belastningsproblem och att insatserna samtidigt ger andra positiva icke avsedda 
effekter (sänkta renhållningsavgifter). I Västerås rapporteras inte om några negativa 
hälsoeffekter till följd av införandet av sophämtning med sidlastare. I en motsvarande 
utvärdering i Eskilstuna nämns nya problem som uppstått som en följd av problemlösningen, 
bl.a. trötta förare. Utvärderingar av detta slag är av begränsat värde för att bedöma 
kommuners hälso- och miljöpolicy i stort, eller i överväganden om hur policyn ska kunna 
utvecklas. Men det finns andra exempel på utvärderingar av lokalt hälsoarbete som kan 
komma till mer praktisk nytta i lokalpolitiken.37 

Den refererade utvärderingen har påtagliga brister som gör det svårt att dra några 
långtgående innehållsliga eller teoretiska slutsatser.38 Men, exemplet illustrerar något annat 
som sannolikt kommer att upprepas om utvärderingar i kommunal regi ökar. Man kan 
förvänta sig att mer omfattande utvärderingar av kommunal verksamhet genomförs där det 
finns (statliga) ekonomiska bidrag att hämta. Statliga "uppifrån utvärderingar" eller 
kommunala "inifrån utvärderingar", som anpassas till c entrala värdekriterier, riskerar att 
enbart synliggöra det staten vill veta om kommunal verksamhet. 

Om offentlig policy inte utvärderas ordentligt, kan man fråga sig vem som idag prioriterar 
vilken policy som i praktiken utvecklas eller avvecklas i kommunerna. Detta är också ett 
demokratiproblem. Diskussionen om hur den kommunala demokratin fungerar, bör inte 
enbart handla om hur inflytandekanalerna fungerar. Om kommuner ska fungera som 
medborgarstyrda organisationer, krävs att mer uppmärksamhet riktas mot politikens 
utfallssida. Vilket intresse har medborgare i längden av att utöva inflytande genom formella 
politiska kanaler om inte politiska beslut påverkar den faktiska politiken eller om inte 
etablerade problemlösningar kan bidra till att lösa problemen? Kan offentliga institutioners 
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förmåga och oförmåga att lösa viktiga samhällsproblem bidra till a tt förstå och förklara 
legitimitetsutvecklingen? Det är den fråga som policyanalysen skall försöka besvara i nästa 
kapitel. 

Utvärdering av problemeffektivitet: en metodologisk 
upp summering 

Värdet av kommunal policy påverkas av när; var och i forhållande till vilka kriterier kommunal policy 
utvärderas. Med olika utvärderingsmetoder visar sig samma polig inte lika problemeffektiv. När närings -
livspolicy utvärderas från olika positioner i slutet av 1980-talet visar sig policyn problem
effektiv eller verkningslös beroende på i förhållande till vilka problemindikatorer den bedöms. 

Den historiska utvärderingen visar också att policyn kan påverka problemen med fördröjd verkan. 
Endast effekter efter ett år har undersökts statistiskt, men det är fullt rimligt att förvänta sig 
att effekter först framträder efter två år eller längre tid. Detta har inte undersökts i 
avhandlingen, dels för att andra faktorer som inte kan kontrolleras kan förklara förändringar 
i den beroende variabeln, dels måste många fördröjda variabler prövas samtidigt vilket kan 
påverka vilka samband som framträder. När nya variabler eller fördröjda tidsserier förs in i 
analysen, kan signifikanta samband påverkas. Man måste ta ställning till hur många variabler, 
inklusive fördröjda tidsserier av samma variabel, som skall undersökas. Under vissa tids
perioder kan det finnas tillgång till variabler som det kan vara intressant att pröva, men om 
dessa endast kan användas under en period uppstår jämförelseproblem. För att eliminera 
detta problem, bör historiska jämförelser begränsas till samma variabler så långt som möjligt. 

Målgruppers värdering av kommunal policy kan hjälpa till a tt bedöma policyeffekter. 
Historiskt är denna möjlighet begränsad, men i en historisk policyanalys som använder 
historisk kunskap för att skapa perspektiv på dagens förhållanden, kan senare års aktörsdata 
integreras. Kommunala policyaktörer (gräsrotsbyråkrater), samarbetspartners och mottagare 
av policy bär samtliga på värdefull kunskap om i vilken utsträckning genomförd policy är 
problemnära och framgångsrik. Att det inte räcker att bedöma kommunal policy enbart ur 
en policyaktörs synvinkel, framgår av jämförelsen mellan kommunal näringslivspolicy speglad 
genom kommunala aktörer respektive företag i början av 1990-talet. Det finns alltid flera 
rationalitetslinjer att följa i utvärdering av policy. Poängen med post-positivistisk policyanalys 
är att föra samman olika (värde)rationalitetslinjer. Genom att spegla olika synsätt på lokala 
problem, framgångsrik problemlösning och uppmärksamma den lokala kontexten, är syftet 
att ge kommunal policy större rattvisa (jfr Deleon 1994:80£, Albaek 1995:92) 

När försörjningspolicyn utvärderas bör den fa ktiska problemnivån också beaktas. Det innebär att 
under perioder när problemen är under tillfällig kontroll kan inte policyn förväntas bidra till 
att sänka problemen ytterligare. Positiva samband mellan policy och problem kan, mot 
bakgrund av historisk kunskap om försörjningsproblemens omfattning, ges olika tolkningar. 
Under "problemfria" perioder (indikerat med fyra procents bidragstagande eller lägre) kan 
positiva samband tolkas bidra till att problemen hålls nere och att kvaliteten i hanteringen av 
försörjningsproblemen ökar. Men under perioder med växande försörjningproblem kan 
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positiva samband mellan policy och problem underbygga en tolkning att offentlig policy kan 
bidra till problemutvecklingen. För att policy statistiskt sett skall kunna visa sig 
problemeffektiv (bidra till att minska eller undanröja problemen), fordras att problemen är 
lösbara eller delvis lösbara. Negativa regressionskoefficienter kan, under dessa förutsättningar, 
tolkas som statistiskt stöd för problemeffektivitet. Slutsatser om problemeffektivitet baserad på 
statistiska sambandsmått måste beakta både omfattningen av policy och frågan om problem en går att lösa. 

När värdet av kommunal policy bedöms i förhållande till uppskattade kontrafaktiska 
effekter, finns i princip två möjligheter, antingen kan andra aktörer utveckla policy för samma 
problem eller så sker ingenting. I det första fallet kan en kommun, staten eller en civil aktör 
visa sig vara mest problemeffektiv. I det senare fallet är det ur utvärderingssynpunkt enklare 
att bedöma effekten av kommunal policy. När ny policy utvecklas, t.ex. när städer i slutet av 
1800-talet bygger vatten- och avloppsanläggningar, är det osannolikt att någon annan aktör 
skulle gjort detta. Men när kommuner utvecklar försörjningspolicy sker det ofta parallellt eller 
i samarbete med andra aktörer. Det blir då svårare att isolera och bedöma problem
effektiviteten, eller värdet av, kommunal policy. 

Sammanfattning 

Den historiska utvärderingen tyder på att kommunal hälsopolicy betyder mestfor lokala hälsoproblemföre 
1920. Städernas hälsopolicy bidrar under perioden 1874-1920 till att minska spädbarns- och 
infektionsdödligheten. Efter 1970 visar sig ko mmunal hälsopolicy inte påverka spädbarnsdödligheten (och 
inte hell er sjuktal ). Däremot visar sig infrastrukturpolicy spela en viss roll för att minska 
spädbarnsdödligheten under senare år. 

Framförallt försörjningsproblem och i mindre grad ekonomisk tillväxt framträder som drivkrafter bakom 
kommunal försörjningspolicy under en stor del av den undersökta 120-årsperioden. Men poRcyn visaråg inte, 
med något undan tag, bidra till att lösa lokala för sörjningsproblem. Un der 1950- och 1960-talen 
framstår policyn som framgångsrik eftersom den bidrar till att hålla nere försörjnings
problemen på en låg nivå. Men när försörjningsproblemen därefter växer tyder tidsserie
analyser på att försörjningspolicyn efterhand bidrar till att förvärra problemen. Mer 
framgångsrik framstår försörjningspolicyn i förhållande till ekonomisk tillväxt. Den indirekta 
försörjningspolicyn visar sig fungera fram till 1920 och under 1950- och 1960-talen då den 
bidrar till e konomisk tillväxt (led ett), som i sin tur bidrar till at t minska eller hålla nere 
bidragstagandet (led två). Det första ledet fungerar fram till 1970, men sämre därefter. 

Under 1980-talet visar utvärderingen att ekonomisk tillväxt och generell kommunal 
näringslivspolicy (dock något osäkert) bidrar till att arbetslösheten minskar. När samma policy 
bedöms genom kommunala näringslivsaktörer visar den sig verkningslös. Företag som får 
kommunalt (eller statligt) stöd i någon form utvecklas inte mer gynnsamt varken ifråga om 
sysselsättning, omsättning eller export. En sammanfattande slutsats är att kommunal försörjningspolicy 
främst bidrar till ekonomisk tillväxt och till att hantera lokala försörjningsproblem, men att policyn är 
verkningslös eller till och med förvärrar försörjn ingsproblemen under senare år. 
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Noter kapitel 10 

1. Kostnaderna för "rörläggning" i Västerås redovisas i finansstatistiken under 1887 och från 1888 börjar 
systemet användas. En dummyvariabel läggs därför in 1888. Perioden före år 1888 får värdet noll och från och 
med 1888 värdet ett. Det går a tt följa hur fler och fler hushåll ansluts till va ttenledningssystemet genom 
Hälsovårdsnämndernas rapporter. Man kan överväga att lägga till en extra dummyvariabel när många nya 
hushåll ansluter sig. Detta har inte gjorts i interventionsanalysen. 

2. Efter samma principer som i Västerås skapas en interventionsvariabel från år 18 96. 

3. Interventionsanalysen ger följande värden för vatten- och avloppsledningarna i Skellefteå: B=-0,06, Beta= 
-0,36, T=-2,60. 

4. För att kunna dra denna slutsats förutsätts att residualanalysen inte visar någon systematisk korrelation. Box-
Ljung testet visar ingen signifikant korrelation och inga signifikanta "spikes" framträder i residualens ACF eller 
PACF och därmed är de statistiska kraven uppfyllda. 

5. Följande förklaringsvariabler används i den multivariata regressionsanalysen: miljö-, hälso- och sjukvårds-
och infrastrukturpolicy, samt motsvarande fördröjda (laggade) tidsserier. Dessutom används fyrktal för att 
grovt indikera ekonomiskt välstånd och kontrollera policyvariablerna. Under denna period finns inte taxerad 
inkomst redovisad i den officiella statistiken. Fyrktal, som ligger till grund för den kommunala rösträtten, 
används för att grovt spegla lokalt välstånd före 1920. Ju högre samlad inkomst eller förmögenhet som 
beskattas, desto högre blir det samlade fyrktalet. För att kunna använda medelfyrktal (fyrktal/befolkningen) 
som mått på relativt välstånd, måste antas att det fyrktal som kommunerna redovisar vid de kommunala valen 
1871,1892 respektive 1904 är relativt stabilt. I d e flesta kommuner förändras inkomster och förmögenheter, 
vilket gör att antagandet inte är helt rimligt. Men som grovt mått på ekonomiskt välstånd kan det prövas. 
Under perioderna 1871-1891,1892-1904 och 1904-1917 antas att 1871-års, 1892-års respektive 1904-års fyrktal 
indikerar ekonomiskt välstånd i kommunerna. 

6. När de tre städernas vatten-och avloppsanläggningar operationaliseras som dummyvariabler (1888, 1896, 
respektive 1902) och används i en multivariat regre ssionsanalys för de tre s täderna som grupp är det endast 
Västerås dummyvariabel som visar signifikant samband med spädbarnsdödlighet. 

7. När problemeffektiviteten undersöks i en multivariat regressionsanalys i förhållande till infektionsdödlighet 
för städerna som grupp, eller i städerna var för sig, framträder inga sta tistiskt säkerställda samband. 

8. Med minsta-kvadratmetoden påverkas vanligtvis regressionslinjerna mer av de första och sista observa
tionerna (McCleary & Hay 1980:34). Så länge första och sista observationen inte skiljer sig påtagligt från 
intilliggande värden är detta en skevhet som kan accepteras. 

9. Rörläggningens betydelse för den sjunkande spädbarnsdödligheten i Västerås och Kalmar är statis tiskt 
säkerställd med minsta-kvadratmetoden, men inte med ARIMA-interventionsmetoden. Det är bara i Skellefteå 
som statistiskt säkerställda värden för vatten- och avloppsanläggningar framträder med båda metoderna. 

10. Spädbarnsdödligheten för alla församlingar som idag tillhör respektive storkommun aggregeras tillbaka till 
1952. På motsvarande sätt aggregeras kostnader för policy och taxerad inkomst inom respektive 
kommungrupp. Detta motiveras med att policy inte kan utvärderas i förhållande till spädbarnsdödlighet på 
församlings- eller landskommunnivå. Det kan, som tidigare anförts, gå åtskilliga år innan någon dör före ett 
år i de mindre kommunerna. 

11. Följande perioder analyseras: 1952-1960,1952-1970, 1952-1980, 1952-1990,1971-1990, 1981-1990. 

12. Något statistiskt säkerställt samband framträder i nte under perioden 1952-1970. Endast under hela 
perioden 1952-1990 identifieras ett negativt samband. Eftersom det under perioden 1971-1990 framträder ett 
positivt samband bör rimligtvis "bidraget" tillskrivas den tidigare perioden. 

13. Observera att i jämförelse med perioden 1874-1920 redovisas här enbart resultat från e n multivariat 
regressionsanalys. Eftersom hälsopolicyn i vissa kommuner och under vissa tidsperioder visar ett positivt 
samband med spädbarnsdödligheten, vilket är osannolikt, redovisas enbart multivariata analysresultat. I en 
multivariat regressionsanalys försvinner en del av de mest osannolika resultaten när policyvariablerna bedöms 
tillsammans med andra policyvariabler och taxerad inkomst. 
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14. Statistiskt säkerställda samband framträder under perioden 1952-1990, 1952-1980, men inte 1971-1990. 
Det tyder på att sambandet försvagas under 1970-talet och upphör under 1980-talet. 

15. Det går inte att utvärdera landstingens hälso-sjukvårdspolicy i kommunerna utifrån landstingens 
finansstatistik eftersom landstingens resursanvändning inte redovisas på primärkommunal nivå. 

16. Det första reningsverket med höggradig rening av kommunalt avloppsvatten med biologiska bäddar, 
uppfördes i Skara 1897 (SOS Hälso-sjukvården 1965:77). Ett diagram över utvecklingen finns i samma rapport. 

17. Den centralbyråkratiska synen på framgångsrik policy för avfallshantering uppmärksammades i kapitel sex. 
Om kriterierna för framgångsrik policy också delas av kommunens ansvariga och lokalbefolkningen, framgår 
inte av medicinalstyrelsens rapporter. Men intrycket är att flera kommuner inte förstår, eller inte lägger samma 
vikt vid, t.ex. rengöring av sopkärl, som staten. 

18. I början av mitt avhandlingsarbete gjorde jag e tt försök att historiskt undersöka kommunal policys 
eventuella bidrag till förbättringar av nedsmutsade naturmiljöer. Kontakter togs med institutionen för Botanisk 
ekologi, eftersom de utvecklat en teknik för att identifiera tillstånd i naturmiljön. Något samarbete utvecklades 
emellertid inte, eftersom jag och min handledare inte lyckades övertyga företrädare för institutionen om att det 
kunde finnas ett ömsesidigt värde i ett sådant samarbete. Ingmar Renberg (1986) har utvecklat en metod att 
studera miljöföroreningar i varviga sjösediment. Han har visat hur människa och samhälle påverkat naturmiljön 
genom utsläpp av tungmetaller och luftpartiklar genom historien. Förhöjda blyemissioner i en sjö i närheten 
av Skellefteå sätter han i samband med den lokala industrins utveckling. Genom tekniken går det att bestämma 
om nedfallet orsakats av t.ex. ved, kol eller olja. Vad som är intressant för en probleminriktad policyanalys är 
att framgångsrika (problemeffektiva) miljöinsatser också kan avläsas i "arkiven" på botten av sjöar. Mot 
bakgrund av ett växande miljöintresse, finns det skäl att försöka synliggöra miljödimensioner i problem och 
policy. Det förutsätter tvärvetenskapligt samarbete. Vi misslyckades i början av 1990-talet, men detta kan vara 
en väg att utveckla policyanalytisk forskning. 

19. Eftersom uppgifter om näringsstruktur enbart redovisas vissa folkräkningsår är man hänvisad till att göra 
jämförelser under dessa år. År 1910 är första året näringsstrukturen redovisas på kommunnivå (SCB:s arkiv). 
Undersökningar av tidigare perioder förutsätter att man går tillbaka och manuellt analyserar folkräkningarna. 
Det visar sig vara en forskningsuppgift i sig. Många gånger är det svårt att tyda olika yrkesbeteckningar och 
ta ställning till hur de skall klassificeras. Det skapar också jämförelseproblem med senare officiella 
redovisningar. Demografiska databasen i Umeå kan, mot ersättning, utföra ett sådant uppdrag. Statistik som 
går att få fram i lokalhistoriska källor, t.ex. yrkesstatistik från Skultuna och Ramnäs bruk, kan inte användas 
vid jämförelser mellan kommuner eftersom redovisningsprinciper och tidpunkter för räkningarna är olika. 

20. Någon uppgift om taxerad inkomst folkräkningsåret 1910 har jag inte kunnat finna. 

21. 1970 är sista året då näringsstruktur och ekonomisk tillväxt visar signifikant korrelation. Tjänstestruktur 
och taxerad inkomst samvarierar detta år (0,73, N=8). Åren 1980 och 1990 finns ingen koppling mellan vare 
sig försörjningsproblem, ekonomisk tillväxt eller näringsstruktur. Av tabell 10:8 (bilaga 1) framgår att N-talet 
sjunker med kommunsammanslagningarna. Närmare femtio kommuner slås samman till sex storkommuner. 
Det innebär att inomkommunala skillnader i försörjningsproblem och taxerad i nkomst försvinner. Olika 
kommundelar, tidigare självständiga kommuner, kan mycket väl skilja sig i näringsstruktur och 
försörj ningsproblem. 

22. Inkomst- och förmögenhets fördelning på kommunnivå redovisas i folkräkningarna först från 1970. Det 
begränsar den historiska policyanalysen. Någon möjlighet att, utifrån officiell statistik, identifiera sociala 
skillnader och förändringar i inkomst- och förmögenhet i enskilda kommuner finns inte före 1970. 

23. När försörjningsproblemens betydelse för infrastrukturpolicy undersöks i en motsvarande regressionsanalys 
blir resultatet det omvända före 1920 i landskommunerna, dvs. problemen bidrar till att minska infrastruktur-
policyn. I städerna framträder inget signifikant samband mellan försörjningsproblem och infrastrukturpolicy 
före 1950-talet. Därefter bidrar försörjningsproblem och ekonomisk tillväxt tillsammans till expansionen av 
infrastrukturpolicy. 

24.En möjlighet att utvidga den historiska policyanalysen är att söka i Arbetslöshetskommissionens (AK) arkiv. 
Äldre lokal arbetslöshetsstatistik kan gå att gräva fram den vägen (jfr Östbergl996:169ff., 284). 

25.1 en tabell över arbetslöshet och socialbidragstagare 1977-1988 framgår att följsamheten är stor fram till 
1984, men inte därefter (Bergmark 1 991). Sannolikt skulle arbetslöshet och bidrags tagande samvariera om 
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1990-talet undersöks närmare. 

26.1 fyra av fem kommuner är problemen korrelerade till varandra i absoluta tal, men när relationen undersöks 
per invånare är det bara i Västerås kommun som en statistiskt säkerställd korrelation framträder. 

27. Från 1960 till 1990 finns arbetslöshetsstatistik i tre av de sex kommunerna och från 1978 i ytterligare två. 
UMDAC (Umeå universitets datorcentral) kan mot ersättning ta fram kommunal arbetslöshetsstatistik från 
1978 i landets kommuner, men jag har på egen hand lyckats leta fram arbetslöshetsstatistik i alla u tom 
Surahammar kommun. 

28.1 samtliga sex undersökta kommuner ökar infrastrukturkostnaderna, men på aggregerad nivå minskar de 
genomsnittliga kostnaderna något under 1980-talet (se tabell 8:8). 

29. Det finns flera positioner varifrån en utvärdering av kommunala aktörer kan ske. Staten på olika nivåer kan 
utvärdera vad kommunala aktörer gör och inte gör i linje med centrala intentioner och regelverk (utvärdering 
uppifrån). Kommunerna själva skulle också kunna bedöma professionellas insatser för lokala samhällsproblem 
(utvärdering inifrån). En annan möjlighet är att utvärdera mötet mellan kommunala policyaktörer och olika 
målgrupper (utvärdering utifrån, jfr Rossi & Freeman 1985). 

30. Allt intervjumaterial har inte publicerats i den rapport som tidigare hänvisats till (Hanberger 1992). 
Eftersom jag själv genomfört intervjuerna kan det publicerade och opublicerade underlaget (re)analyseras på 
olika sätt. 

31. Av 100 företag redovisar knappt två av tre stort eller mycket stort värde av kommunsamarbetet. Företagens 
näringslivskontakter med kommunen värderas högre än andra offentliga närings livs kontakter. Ett av tre företag upplever 
stort eller mycket stort värde av samarbetet med utvecklingsfond, detsamma gäller kontakter med länsstyrelser 
respektive Statens Industriverk, Exportkreditnämnden och Styrelsen för Teknisk Utveckling sammantaget. Allt 
enligt samma intervjuundersökning. 

32. Den period som uppmärksammas i den historiska policyanalysen fångar inte in den senaste lågkonjunkturen 
och arbetslösheten på 1990-talet. Men det behövs ingen undersökning för att visa att stat och kommuner inte 
lyckats komma tillrätta med försörjningsproblemen under 1990-talet. 

33. Exempel på hur självutvärderingar i praktiken utformats hundra år tillbaka i tide n och idag ges i appendix 
3. I huvudtexten uppmärksammas några aspekter av kommunernas självutvärderingar, vilka baseras på 
exemplen i appendix 3. 

34. Enligt 1966 års kommunallagar finns ingen skyldighet att utöva förvaltningsrevision. I paragraf 64 framgår 
att revisoremas uppgift är att granska räkenskapernas förande eller "förvaltningen i övrigt", vilket möjligen kan 
tolkas som ett embryo till förvaltningsrevision (Sveriges Kommunallagar 1966). 

35. Annan kritik som framförs är bristande ADB-säkerhet, att styrning och uppföljning inte fungerar. I e tt fall 
riktas kritik mot att en serviceproducent har en otrevlig attityd och i ett fall mot överbelastningsproblem på 
grund av för stort antal elever på en gymnasieskola. 

36. Utvärderingen redovisas i två rapporter (RVF 1993:4, RVF 1993:5). 

37. Det finns utvärderingar av lokalt folkhälsoarbete som kan användas för att bedöma problemeffektiviteten. 
I ett folkhälsoprojekt i Kramfors är utgångspunkten för utvärderingen lokala hälsoproblem, bl. a. höga 
sjukskrivningstal, överdödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar (Fahlén & Wikström 1994). Genom Landstingets 
lokala hälsoarbete dras Kramfors kommun in i ett aktivare folkhälsoarbete. Närmare 30 beslutade insatser och 
konkreta "resultat" redovisas i rapporten. I Kramfors finns klarare mål för projektet och de kan, tillsammans 
med andra kriterier, användas i bedömningar av problemeffektivitet och framgångsrik problemlösning. Ett 
exempel är målet att sänka belastningsskadorna vid kommunens arbetsplatser med 50% under en femårsperiod. 
Det framgår att rörelserelaterad sjukskrivning minskat med 40% under tre år och att förtidspensioneringen 
minskat med 10%. Utvärderingar av detta slag kan skapa bättre förutsättningar för kommunal demokrati. Utan 
begripligt underlag försvåras möjligheterna för medborgare att bedöma vilken hälsopolicy som bör utvecklas 
eller avvecklas. 

38. Utvärderingen sker inte mot vare sig problem- eller målkriterier, utan mot nya arbetsrutiner och ekonomisk 
resurshushållning. Arbetsmiljöfonden som finansierar utvärderingen får vad den vill ha, dvs. en belysning av 
arbetsorganisatoriska och ekonomiska effekter av ny teknik. Kommunens egen problem- och program
beskrivning ställs åt sidan, eller redovisas i vart fall inte, i utvärderingsrapporten. 
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Kommunal policy och politisk legitimitet 

I detta kapitel integreras resultaten från den historiska policyanalysen med en analys av 
politisk legitimitet på olika nivåer i det politiska systemet. Den centrala frågan om problem
nära och problemeffektiv policy bidrar till legitimitet besvaras också. I kapitel fyra utvecklades 
idealtypsmodeller för olika relationer mellan stat, kommun och civilsamhälle. De kommer nu 
att användas i legitimitetsanalysen på övergripande nivå. Historiskt finns ingen möjlighet att 
direkt undersöka om problemnära och problemeffektiv policy påverkar politisk legitimitet. 
För detta behövs attityddata på individnivå. Denna övergripande frågeställning kommer 
därför i huvudsak att besvaras indirekt. Om kommunal policy utvecklas problemnära och 
problemeffektivt antas den bidra till politisk legitimitet. För att pröva detta antagande söks 
efter empiriska legitimitetsuttryck som kan tolkas som stöd för, alternativt misstro mot, 
policy, maktutövning och styrelseordning. Om uttryck för politisk legitimitet förekommer 
samtidigt med problemnära och problemeffektiv policy visar det att antagandet bakom den 
framförda tolkningen av legitimitet har empiriskt stöd (jfr figur 2:1). I detta kapitel görs ett 
försök att också bedöma den dominerande legitimitetsgrunden under olika tidsperioder. 

Metodologiskt är syftet att försöka binda ihop en analys av konkreta problemlösningar 
med en generell analys av politisk legitimitet. Vidare är syftet att granska användbarheten av 
valdata och undersöka andra empiriska uttryck som kan tolkas som stöd för, eller misstro 
mot, maktutövning på olika nivåer. 

Fördemokratiska styrelseordningars legitimitet 

1866 års riksdagsordning markerar slutet av statens särbehandling av olika samhällsgrupper, 
slutet för en ståndsbaserad styrelseordning. Införandet av 1862 års kommunalförordningar 
har framställts som att den lokala självstyrelsen stärkt sin ställning i Sverige och att 1800-talets 
liberala reformrörelse vunnit lokal självständighet och "kommunal frihet" (Widberg 1979:36). 
Men inrättandet av den moderna borgerliga kommunen har också tolkats som ett led i 
nationalstatens konsolidering och en reform som underlättar för staten att använda 
kommunen som lokal statlig förvaltningsnivå (Gustafsson 1989:17, Bokholm 1995:36). I 
vilken utsträckning har nyordningarna vunnit legitimitet? Om (reviderade) styrelseordningar 
och maktutövning har, eller efterhand lyckas vinna, folkets stöd måste fortlöpande 
undersökas empiriskt. Frågan kan inte avgöras genom hänvisning till att ett statligt 
våldsmonopol eller bestämda styrelseprinciper automatiskt vinner gehör hos medborgarna. 
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Förändring i makt och ansvar mellan stat och kommun i slutet av 1800-talet 
Nivåerna i det politiska systemet bör inte enbart begreppsliggöras som en uppsättning 
institutioner. Stat-kommunrelationer bör också förstås som ömsesidiga maktrelationer (jfr 
Deleon 1994). När förändringar sker i stat-kommunrelationerna innebär det maktförskjut
ningar mellan nivåerna. Medan tolkningarna om den formella kommunala självstyrelsen stärkt 
kommunernas ställning i staten går isär, är de flesta överens om att de nyinrättade 
kommunerna successivt förändras i riktning mot en mer integrerad och underordnad 
förvaltningsnivå i staten. Kommunernas viktigaste uppgifter är statsdelegerade. Rollen som 
lokal statlig förvaltningsnivå ersätter (föreställningar om) kommunen som självstyrelseorgan 
(Kaijser 1965:216, Holmberg & Stjernquist 1980:41, Stjernquist 1996:283). Samtidigt går 
kommunens dubbla roller, som statlig förvaltningsnivå och självstyrelse- eller själv
förvaltningsnivå, som en röd tråd genom historien.1 

I förhållande till avhandlingens tre renodlade styrelseordningar kan 1860-talets formella 
styrelseordning beskrivas som en kombination av de två delintegrerade modellerna (typ II och 
Ill-modeller, se figur 11:1). Kommunerna förvaltar själva på statens uppdrag folkskola och 
fattigvård och framförallt städerna använder den lokala självstyrelsen på infrastrukturområdet. 
Med införandet av 1874 års byggnads-, hälsovårds- och brandstadga sker en formell för
skjutning mot en delintegrerad typ (II)-modell.2 Statens ökade reglering av kommunerna visar 
vilken nivå som har makt att bestämma de formella spelreglerna för kommunal policy. 

Figur 11:1 Förändring i makt och ansvar mellan stat och kommun under senare dele n av 1800-talet 

Kommentar: Statens omfattning i förhållande till civilsamhället illustreras med streckad triangel. Pilen illustrerar 
hur styrelseordningen förändras. 

Styrelseordningens reformering under senare delen av 1800-talet kan, utifrån ett 
kommunalt perspektiv, beskrivas som en förändring från en självstyrande till en mer 
självförvaltande roll för kommunen. Fokuseras den kommunala nivån eller styrelseordningen 
kan förändringen under perioden 1870-1920 beskrivas som en övergång från elitstyre grundat 
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på självstyrelse (elitstyre typ II) till elitstyre grundat på självförvaltning (elitstyre typ I). Statens 
försök att regelstyra städerna genom stadsplan, hälso- och brandstadga visar att det formella 
självstyrelseutrymmet minskar. 

När styrelseordningen under 1800-talet reformeras söker staten legitimitet för en ordning 
där tillträde och inflytande styrs av inkomst, egendom och kön. Det är en sak att staten söker 
stöd för en centraliserad styrelseordning av det slaget, en annan om medborgare och 
kommunledningar också samtycker till nyordningen och maktutövningen. 

Den centrala styrelseordningens legitimitet 
1866 års riksdagsordning ger rösträtt åt knappt sex procent av befolkningen eller drygt tjugo 
procent av alla myndiga män (Vallinder 1962:11). Majoriteten faller för inkomst- eller 
egendomsstrecket.3 Kvinnor saknar helt rösträtt till andra kammaren och tillsammans med 
fattiga män utgör de en stor del av den vuxna befolkningen. Om valdeltagandet används för 
att spegla stödet för styrelseordningen skulle Sverige stå på randen till revolution, men 
majoriteten av befolkningen kan inte uttrycka stöd eller misstro den vägen. Valdeltagande kan 
däremot användas för att spegla m edborgarnas integration i det politiska systemet .4 I föregående 
kapitel framträder lokala skillnader i problem och policy. Finns det liknande skillnader i 
politisk integration? I tabell 11:1 redovisas valdeltagandet i riksdags- och stadsfullmäktige
valen 1920 i tre städer, dvs. just innan den allmänna rösträtten införs. 

Tabell 11:1 Deltagande i andrakammarvalet 1920 och stadsfullmäktigevalen 1920 i tre städer och riket 

Kommun Andrakammarvalet 1920 Stadsfullmäktigevalet 1920 

Kalmar 56 29 
Västerås 56 34 
Skellefteå 64 48 
differens -8 -19 
rikets städer 55 34 
hela riket 57 -

Kommentar: Differensen avser skillnaden mellan högsta och lägsta valdeltagandet i de tre städerna. 
Källor: SOS Riksdagsmannavalet 1920, SOS Stads fullmäktigevalen 1920. 

År 1920 deltar drygt hälften av de röstberättigade i andrakammarvalen, jämfört med 
endast en tredjedel i stadsfullmäktigevalen. Vidare skiljer sig valdeltagandet med närmare 20 
procent mellan de tre städerna. Integrationen i den centrala styrelseordningen kan sägas vara 
svag i två av tre undersökta städer och i en tredjedel av landskommunerna.5 Valdeltagandet 
är högst i Skellefteå, vilket tyder på att medborgarna där vill försöka påverka den centrala 
nivån i högre grad än andra. Men deltagandet i stadsfullmäktigevalen är också högre i 
Skellefteå. Det generellt högre valdeltagandet i andrakammarvalet tyder på att riksdagen 
uppfattas som maktens centrum och att det är den nivån som det i första hand är lönt att 
försöka påverka (jfr Held 1989:129). 

Vid andrakammarvalet 1911 deltar den "högre klassen" (68%) i högre utsträckning än både 
"medelklassen" (61%) och "kroppsarbetarklassen"(57%).6 Det visar att intresset skiljer sig för 
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den halvvägs demokratiskt reformerade ordningen bland röstberättigade. Färre medborgare 
ur de lägre klasserna är integrerade i det politiska systemet. Det kan tolkas som ett visst stöd 
för Heids tes om att legitimitet är kopplat till vem som gynnas av staten (Held 1989:152). Men 
att dra långtgående slutsatser om politisk legitimitet utifrån valdeltagande går inte. Post-
positivistisk policyanalys söker kunskap om legitimitet efter olika spår och rationalitetslinjer. 
Avsikten är att försöka ge realistiska, kontextrelaterade och mångdimensionella svar på 
kunskapsproblemet (Fischer 1995). Finns andra uttryck som kan tolkas som stöd för, eller 
misstro mot, den halvvägs demokratiserade ordningen? 

Rösträttsrörelsen, som tar fart på 1890-talet, ökar intresset för rösträtten. Men fortfarande 
utnyttjar inte mer än drygt hälften av de röstberättigade sin rösträtt i början av 1900-talet. 
Skillnaderna i rösträtt mellan kommunerna är mycket stora.7 Rösträttsrörelsen framför kritik 
och misstro mot den etablerade styrelseordningen och den får också ett omfattande stöd vid 
"folkriksdagar" och namninsamlingar där krav på allmän rösträtt förs fram (Vallinder 1962:90, 
164f., 202). När folket mobiliseras för en nyordning, bidrar detta samtidigt till att minska 
legitimiteten för den gamla ordningen. Upplever många att det finns alternativ till en etablerad 
ordning som har legitimitetsproblem kan den "gamla" ordningen förlora ytterligare stöd. Till 
en oprövad styrelseordning kan då förhoppningar knytas. Den demokratiska styrelseordning, 
som rösträttsrörelsen har som mål, visar sig ha viss legitimitet redan innan den införs. 

När nya styrelseprinciper och krav på inflytandekanaler förs fram, illustrerar det hur 
rättmätighet och legalitet kan hamna i konflikt med varandra. Två processer framträder 
samtidigt, en legitimerings- och en delegitimeringsprocess (Vrcan 1987); etablerade och 
alternativa ordningar konkurrerar om att vinna folkets stöd. Legitimitetskriser framstår 
historiskt som ett återkommande fenomen och ingen offentlig maktutövning eller styrelse
ordning har ännu lyckats upprätthålla varaktigt stöd. I samband med legitimitetskriser, när 
etablerade ordningar och myter förlorar stöd, öppnas dörren för nya ordningar och myter 
som bättre förmår skapa enighet och mening i samhället (Maciver 1965:42,206). 

Det finns ingen styrelseordning som kan tillskrivas en inneboende mening eller legitimitet. 
Därför kommer det alltid att finnas ett behov av att skapa och återskapa legitimitet för alla 
styrelseordningar. Lydnad och samtycke för en auktoritetsordning är hos Srdjan Vrcan (1987) 
en historisk socio-kulturell process som växer underifrån. I samband med legitimitetskriser 
finns det ofta en konflikt mellan den etablerade ordningen och en, eller flera, framväxande 
ordningar. Någon vägledning att analysera konflikter mellan nationella och lokala ordningars 
legitimitetsproblem ger inte Vrcan. Outtalat utgår han från ett monolitiskt statsbegrepp. 

Vilken är den dominerande legitimitetsgrunden under fördemokratiska ordningar? 
Sannolikt förklarar människors respekt för lagen och rättsstaten samt en traditionell 
underordning att den centrala styrelseordningen legitimeras (legaliseras) i Sverige i slutet av 
1800-talet. Den dominerande legitimitetsgrunden för den manliga, penningbaserade och 
därefter halvvägs demokratiserade styrelseordningen ligger närmast legaliteten. Det är 
framförallt institutionerna och procedurerna, inte maktutövningeris innehåll eller makt
utövarna själva som legitimeras (jfr Wiberg 1988:69). Legaliteten är den legitimitetsgrund som 
Weber också menar dominerar i hans hemland under samma period. Problemet med Webers 
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legitimitetsbegrepp är att det inte gör någon klar skillnad mellan legalitet och rättmätighet. 
Människor kan acceptera en rätts- och styrelseordnings legalitet utan att för den skull anse 
den rättvis eller rättmätig. Ett lågt valdeltagande bland de röstberättigade, tillsammans med 
en folkligt förankrad rösträttsrörelse som kräver en radikalt annorlunda styrelseordning och 
som inte nöjer sig med en halvvägs demokratisering, tyder på att den etablerade 
styrelseordningen och maktutövningen inte har folkets stöd. Demokrati- och arbetarrörelsen 
uttrycker misstro mot den gamla ordningen och en demokratisk styrelseordning framställs 
som lösningen på den gamla ordningens legitimitetsproblem. Det finns inte anledning att 
ifrågasätta att många, dock inte alla, såg den demokratiska nyordningen som en lösning på 
legitimitetsproblemet för 75 år sedan. 

Den konkreta problemlösningens legitimeringsvägföre 1920 
Kommunala problemlösningar i By ske landskommun kan användas för att illustrera hur den 
konkreta problemlösningens legitimeringsväg kan analyseras runt förra sekelskiftet. 
Försörjningsinstitutioner som byborna själva inrättat, när självstyrelseutrymmet var större, 
uppfattas mer legitima än de som kommunen inrättar och söker stöd för. Utvärderingen av 
Byske kommuns fattigvård visar att många byalag missköter sina skyldigheter. Med tanke på 
de försörjningssvårigheter som stora delar av befolkningen har i slutet av 1800-talet, finns det 
en motvilja att ta hand om de fattigaste. Upprepade klagomål tyder på att den kommunala 
policyn inte har bybornas stöd. I jämförelse framstår nödhjälpskassan eller sockenbanken, 
som byggts upp av sockenborna själva och administreras av landskommunen, som en mer 
legitim institution. Skillnaden mellan nödhjälpskassan och den kommunala fattigvården är att 
den förra bygger på ömsesidig nytta, medan den senare inte ger något tillbaka. Delar av 
kommunens policy, den som bygger vidare på självorganiserade institutioner, har därmed 
legitimitet. Men den konkreta problemlösningens legitimeringsväg lyser i stort sett med sin 
frånvaro. Kommunens policy accepteras motvilligt. Det tyder på att lagligheten och inte 
rättmätigheten är den dominerande legitimitetsgrunden för försörjningspolicy och makt
utövning i Byske .8 

Att byborna efter upprepade påtryckningar bara delvis genomför kommunens fattigvårds-
policy, speglar en konflikt mellan legalitet och rättmätighet. Byske är en förhållandevis fattig 
landskommun och detta kan påverka förutsättningarna för den konkreta problemlösningens 
legitimeringsväg. Fungerar den bättre i andra kommuner? 

Stat och kommuner ger brukssamhällen ett stort självstyrelseutrymme runt sekelskiftet. 
Inom avhandlingens analysram är självstyrande brukssamhällen exempel på en form av 
(sub)kommunal självstyrelse. Den lokala styrelseordningen och maktutövningen som Ramnäs 
bruk och landskommun söker stöd för ligger närmast den delintegrerade typ III-modellen (jfr 
figur 11:1). Som tidigare beskrivits utvecklar bruket en tidig form av välfärdspolicy som grovt 
sett kan beskrivas som problemnära och problemeffektiv. Föreställningar om vad som är 
problem och möjliga lösningar påverkas i hög grad av brukets policy och de olika stöd som 
brukspatronen ger. Brukspolicyn bidrar samtidigt till att forma bruksbornas verklighets
uppfattning (jfr Schram 1993:253). Den konkreta problemlösningen legitimeringsväg fungerar 
med andra ord inom ramen för en patriarkalisk ordning. Finns det några legitimitetsuttryck 
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som kan tolkas som stöd för, eller misstro mot, brukets policy och maktutövning? 
En handling som kan tolkas som stöd för bruksledningen är när bruksborna i Ramnäs tar 

farväl av den döende disponenten Fabian Tersmeden genom att gråtande uppsöka honom 
vid hans dödsbädd (Jansson 1951:206). Ett annat exempel är när en smed, på arbetarnas 
uppdrag, tackar friherrinnan för hennes insatser för sjuka och nödställda genom att 
överlämna en dikt på hennes 50-årsdag (ibid:207). Jansson betonar att brukspatronerna kände 
ansvar för sina underordnade. "Det var visserligen deras vilja s om skulle råda, men den 
kännetecknades mer av välvilja än av motsatsen" (ibid:205). 

Också när bruksborna bygger egna institutioner, inbjuds baron Tersmeden att medverka. 
Att bruksbor visar stöd för brukspatronen kan bero på en kombination av att han är en 
karismatisk person och att han tar ett betydande försörjningsansvar för bruksbornas välfärd 
(Burseli 1975). Det kan också finnas strategiska intressen bakom gåvor och gengåvor. Om 
bruksbor visar uppskattning är sannolikheten större att brukspatronens välvilja leder till nya 
gåvor (Ericsson 1997:165). Policyn med gåvor befäster såväl den rådande ordningen som 
bruksbornas förväntningar och verklighetsuppfattningar (jfr Schram 1993:254). När 
brukspatronen bidrar till att underlätta och mildra bruksbornas försörjningsproblem upplevs 
brukspolicyn och maktutövningen som rättmätig. Det kan också tolkas som ett indirekt stöd 
för bruksordningen. Bruksbornas verklighetsuppfattning och anspråk formas i en patriarkalisk 
ordning och det är i denna kontext som den konkreta problemlösningens legitimerings väg 
måste förstås. De legitimitetsuttryck som här uppmärksammas är frivilliga handlingar, några 
uttryck som kan tolkas som misstro mot bruksordningen framträder inte. Det tyder på att 
legitimiteten för Ramnäs bruksordning vid sekelskiftet vilar på en kombination av en 
traditionell, karismatisk och värderationell legitimitetsgrund. Den konkreta problemlösningens 
legitimeringsväg kan därmed bidra till att förklara legitimiteten för bruksordningen. 

Men förhållandena förändras och mot slutet av 1910-talet utmanas den gamla 
bruksordningen av både arbetare och arbetsgivare när de organiserar sig i intresse
organisationer. Det går också sämre för bruket. I provinsialläkarens rapporter talas om usla 
sanitära förhållanden åren kring 1920. Några sådan missförhållanden rapporteras inte vid 
tidigare inspektioner. Arbetarrörelsens organisering kan tolkas som ett uttryck för såväl 
frigörelse från bruket som ett minskat stöd för bruksordningen (Stolpe 1968:31). Det visar 
att legitimiteten för den patriarkaliska ordningen beror på flera samverkande faktorer och att 
den inte är stabil. Så länge bruket är framgångsrikt, brukspatronen är välvilligt inställd till 
bruksborna och ingen social mobilisering förekommer i lokalsamhället, har bruksordningen 
bruksbornas stöd. Efterhand börjar demokrati- och arbetarrörelsens idéer påverka hur den 
etablerade ordningen uppfattas i befolkningen. Det är inte enbart yttre förhållanden och 
makthavares välvilja eller bidrag till problemlösningar som bestämmer om människor 
accepterar eller samtycker till ordningen. När idéer om politisk och ekonomisk jämlikhet slår 
rot och bruksordningen framställs som orättvis, minskar brukspatronens inflytande över 
formandet av förväntningar och anspråk. Social mobilisering för en demokratisk nyordning 
och bildandet av fackföreningar (Jansson 1951:214f.) bidrar också till att minska legitimiteten 
för den etablerade ordningen och till att förändra bruksbornas verklighetsuppfattning 
(Schram 1993). 
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Ett tredje exempel på den konkreta problemlösningens legitimeringsväg kan studeras 
utifrån hur Västerås stad möter krav framförda av arbetarbefolkningen våren 1917. Arbetarna 
kräver att Västerås stad ska försöka påverka statliga myndigheter att förbättra tillgången på 
livsmedel så att livsmedelspriserna sänks. Vidare ställs krav på skattefrihet för personer med 
de lägsta inkomsterna och att staden vidtar dyrtidslindrande insatser på olika sätt. Den 
försörjningspolicy som Västerås stad utvecklar bygger på praktiskt inriktade problemlösningar 
med bl.a. fri utskänkning, bidrag till d e mest utsatta och en kontrollerad försäljning av 
livsförnödenheter. Staden uppfyller många av de krav som framförs av arbetarna, dock inte 
skattebefrielse. Eftersom insatserna riktas till de mest behövande är det rimligt att anta att 
denna grupp legitimerar policyn, åtminstone till viss del. Kjell Östberg (1995), som följt hur 
flera städer svarar på arbetarbefolkningens krav våren 19179, visar att protester mot städerna 
minskar efter att de tillmötesgått framförda krav. Några kvarstående protester rapporteras inte 
i Västerås. Arbetarrepresentanterna i Västerås motsätter sig först att delta i en "påbröds-
kommitté", eftersom staden tidigare inte önskat den hjälpen, men senare accepterar de att 
välja in arbetare i livsmedelsnämnden (ibid:44). Det tyder på att arbetarna efterhand ger sitt 
stöd för stadens policy. 

De två största företagen ASEA och Svenska Metallverken går också in med stöd i samma 
omfattning som Västerås stad. Det vittnar om att dessa företag och staden ger varandra stöd. 
De enda uttryck som kan tolkas som misstro mot stadens försörjningspolicy är en kritisk 
inställning till dela r av fattigvården. Det finns inom fattigvårds styrelsen en inställning att 
fattigvårdspolicyn är ovärdig. Det tyder på att några förtroendevalda och fattigvårdspersonal 
inte legitimerar delar av fattigvårdspolicyn. Men fattigvården visar sig inte heller 
problemeffektiv. Någon möjlighet att bedöma övriga befolkningsgruppers stöd för policy och 
stadsstyrelsen finns inte i Öbergs (1948) beskrivning. 

Tidigare har Västerås bostadspolicy uppmärksammats. Den visar sig också utvecklas för 
de försörjningssvagas behov och kan på motsvarande sätt antas ha vunnit de bostads-
behövandes och utsattas stöd. Det tyder på att Västerås fördemokratiska policy för akuta 
försörjningsproblem har medborgares, inklusive de mest utsatta gruppernas, stöd. Politisk 
legitimitet uppnås genom en kombination av tilltro till legaliteten och stöd för stadens policy. 
Den konkreta problemlösningens legitimeringsväg bidrar till a tt förklara legitimiteten för 
maktutövningen i Västerås. För att denna tolkning ska vara rimlig är det utifrån de 
förutsättningar som gäller under 1910-talet som policy och maktutövning måste bedömas. 
För att ytterligare undersöka rimligheten i den framförda tolkningen skulle händelserna våren 
1917 och protester före och efter att Västerås stad vidtagit åtgärder kunna undersökas 
närmare i t.ex. lokaltidningar. 

De tre undersökta städerna utvecklar, som den historiska policyanalysen visat, alla 
problemnära och effektiv policy för lokala samhällsproblem. Västerås stad, jämfört med 
Kalmar, utvecklar i högre utsträckning policy för de mest utsatta. I Kalmar gynnar stadens 
infrastruktur- och hälsopolicy makthavarna på Kvarnholmen, vilket kan upplevas som 
orättvist bland de som saknar inflytande över stadens resursanvändning. Kjell Östberg har 
undersökt hur statens och kommunernas arbetslöshetspolicy upplevs i några kommuner 
under mellankrigstiden (Östberg 1996:165ff.). I Kalmar visar sig missnöjet vara stort med 
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stadens arbetslöshetspolicy. Kalmar stad upplevs, framförallt av ett tjugotal uppsagda 
kommunalarbetare, systematiskt missbruka den statliga AK-politiken (ibid: 173f.).10 Det visar 
att betydelsen av den konkreta problemlösningens legitimeringsväg skiljer sig mellan städerna. 

Analysen av den konkreta problemlösningens legitimeringsväg i tidigare kapitel visar att 
städernas försörjnings- och hälsopolicy utvecklas problemnära under perioden 1874-1920. 
Policyn visar sig också problemeffektiv i förhållande till lokala hälsoproblem, näringslivs
utveckling och ekonomisk tillväxt. De legitimitetsuttryck som uppmärksammats här ligger i 
linje med det resultat som framträder i tolkningen av politisk legitimitet. 

Rättvisa eller rättmätiga problemlösningar (typ Il-institutioner) kan också tolkas som en 
väg att legitimera den kommunala styrelseordningen som sådan. Däremot kan inte avgöras 
hur stor betydelse de har, relativt andra legitimitetsgrunder. Att tolka konkreta problem
lösningar som bidrag till leg itimering av styrelseordningen ligger nära Niklas Luhmanns 
(1987:108) teori om självlegitimering av ett politiskt system genom legitimering av olika 
subsystem. Men om man inte håller isär nivåerna i det politiska systemet finns en risk att man 
drar felaktiga slutsatser om politisk legitimitet. I en historisk analys måste tolkningarna följa 
samhällsutvecklingen och den relevanta kontexten (Fischer 1995:229). I Ramnäs förändras 
förhållandena i slutet av 1910-talet och legitimiteten för bruksordningen minskar. Det visar 
att den konkreta problemlösningens legitimeringsväg fungerar under vissa perioder och mer 
eller mindre bra i olika lokalsamhällen. 

Slutsatsen är att tilltron till legaliteten utgjort den dominerande legitimitetsgrunden för den statliga 
respektive kommunala styrelseordningen och maktutövningen. En värderationell och karismatisk 
legitimitetsgnmdförklarar också stödför kommunalpolicy som baseras på ävilsam hällets självorganiserade 
institutioner; Antaganden bakom den konkreta problemlösningens legitimeringsväg visar sig ha ett visst 
empiriskt stöd och inget talar mot den. Problemnära och problemeffektiv policy som gynnar de mest utsatt a 
får mest stöd. Den centrala frågan kan därmed besvaras positivt under den fördemokratiska perioden. 

Demokratiska styrelseordningars legitimitet 

Ju mer uppmärksamhet som riktas mot problemdefinitionen i policy, desto viktigare är det 
att uppmärksamma makt- och ansvarsfördelningen mellan stat och kommun (Deleon 
1994:89). Den etablerade maktfördelningen bestämmer till viss del vem som har makt över 
problemdefinitionen och vilka problemlösningar som är tänkbara. 

Förändringar i makt och ansvar mellan stat och kommun efter 1920 
Den fördemokratiska styrelseordningen reformeras i flera steg. Samtidigt förändras 
kommunen i riktning mot en underställd statlig förvaltningsnivå. Staten bestämmer alltmer 
inriktningen och omfattningen av kommunal policy genom olika regelverk. I lands
kommunerna spelar statsbidragen också en viktig roll. 1920-1950 svarar statsbidragen i 
genomsnitt för drygt 25% av landskommunernas inkomster, medan motsvarande andel för 
städerna är omkring 5%. Byske och Jörn, med svåra försörjningsproblem under 1930-talet, 
får statsbidrag motsvarande närmare 60% av kommunernas inkomster. Staten kan förväntas 
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vinna ett starkt stöd i dessa kommuner, förutsatt att kommunmedlemmarna upplever att 
resurserna används problemnära och bidrar till att mildra eller lösa försörjningsproblemen. 
I förhållande till avhandlingens idealtypsmodeller kan förändringen beskrivas som slutet för 
den delintegrerade typ III-modellen och införandet av en kombination av en delintegrerad 
typ Il-modell och inom vissa områden en helintegrerad styrelsemodell. Under denna period 
sker också tillfälliga förändringar i makt- och ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. 
Statens tvångsförvaltning av kommunerna under de båda världskrigen ligger närmast den 
integrerade idealtypen för kommun-stat relationer. Efter krigen ökar åter kommunernas 
självförvaltningsutrymme. 

Figur 11:2 Förändring i makt och ansvar mellan stat och kommun 1920-1974 

Kommentar: Statens omfattning i förhållande till civilsamhället illustreras med streckad triangel. Pilen illustrerar 
förändring i styrelseordningen. 

När den kommunala nivån fokuseras kan förändringen beskrivas som en övergång från 
elitstyre grundat på självförvaltning (elitstyre typ I) till e tt kommunaldemokratiskt själv-
förvaltningsstyre (demokratistyre typ I). Maktbasen för kommunal självförvaltning förändras 
inte vid demokratins införande. Trenden under stor del av 1900-talet går mot alltmer statligt 
inflytande över problemdefinitionen i kommunal policy (jfr tidigare kapitel). 

Den svenska välfardsstatsmodellen närmar sig framförallt på utbildnings- och social
politikens område den integrerade styrelsemodellen. Men fortfarande finns ett visst själv
förvaltningsutrymme. Rune Bokholm visar hur den kommunala självstyrelsen i början av 
1900-talet minskar genom ökad statlig styrning och kontroll (Bokholm 1995:293f.). 
Kommunal självstyrelse har, enligt Bokholm, inte varit förenlig med uppbyggnaden av det 
svenska välfärdssamhället (ibid:315). 

i ii iii 
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Den statsbundna kommunens roll i välfärdspolitiken 
Kommunideologiskt är det socialdemokraternas välfärdsstatsmodell som ligger bakom 
förändringen mot den "statsbundna kommunen" i Sverige. I en centraliserad välfärdsstat finns 
ingen plats för självständiga, än mindre självstyrande, kommuner (Strandberg 1995:118). Den 
statsbundna kommunen blir en hörnsten i den svenska välfärdsstatsmodellen. Någon enighet 
bland rikspartierna fanns inte för genomdrivandet av en hårt statsbunden kommun. 
Borgerliga partier använde "den självständiga kommunen" som ideologisk motbild till social
demokraternas statsbundna kommun, men det var den senare som etablerades. 

I internationell jämförelse kännetecknas den svenska välfärdsstatsmodellen av stark 
centralisering. Detta kan verka motsägelsefullt när det ställs mot den konstitutionellt starka 
ställning som kommunal självstyrelse har i Sverige (Lidström 1991, Norton 1994). Men 
kommuners egen initiativrätt berör inte kärnan i välfärdspolitiken. På skolans, socialtjänstens 
och hälso- och sjukvårdens område begränsas kommunal självförvaltning av välfärdsstatens 
jämlikhetsmål (Stjernquist & Magnusson 1988:73f.). 

Ur ett kommunalt perspektiv kan välfärdsstatens ökade användning av speciallagstiftning 
med ett 20-tal lagar i slutet av 1980-talet (Gustafsson 1988:66) beskrivas som ett sätt att 
minska den kommunaldemokratiska maktbasen. 80% av kommunernas uppgifter, kärnan i 
välfärdspolitiken, skulle inte på något avgörande sätt kunna påverkas kommunaldemokratiskt. 
Att medborgares intresse för kommunal demokrati hamnat i skuggan av nationell är mot den 
bakgrunden inte något att förvånas över. 

Den nya förvaltningspolitiken med målstyrning, decentralisering och ökat själv-
förvaltningsutrymme för kommunerna, som initierades under 1970-talet, kan tolkas som en 
rörelse från en kombination av en helintegrerad och starkt begränsad typ Il-modell mot en 
typ Il-modell med större kommunalt självförvaltningsutrymme (figur 11:3). Historiskt sett 
kan den "nya" förvaltningspolitiken under 1980- och 1990-talen ses som en återgång till 
mindre ansvar för den centrala nivån. Men, förändringen rör sig inte entydigt i denna riktning. 
Flera exempel finns på att det delegerade handlingsutrymmet kombineras med tilläggsregler 
eller lagstiftning som leder till ett oklart självförvaltningsutrymme. Kommunalt skattestopp 
i början av 1990-talet och ny barnomsorgslag 1995 illustrerar en rörelse tillbaka till 
kommunen som statlig förvaltningsnivå. Men på många tidigare starkt statligt reglerade 
områden (skolans, socialpolitikens och arbetsmarknadspolitikens område) är förändringen 
mot större kommunalt självförvaltningsutrymme otvetydig. En centraliserad styrning av 
kommunerna har nått vägs ände. Staten försöker reformera "offentlig sektor" genom att ge 
kommunerna fler uppgifter och ansvar, men tvekar att lämna ifrån sig makt. 

Formellt motsvarar den svenska styrelseordningen i mitten av 1990-talet närmast den 
delintegrerade typ Il-modellen. Men när kommuner i praktiken löser samhällsproblem utifrån 
lokala förutsättningar, utan närmare hänsyn till centrala intentioner och regelverk, kan delar 
av den "levande" styrelseordningen, t.ex. på näringslivsområdet, sägas ligga nära den 
kommunala självstyrelsemodellen (typ III-modellen). Kommunal "civil olydnad" avslöjar 
samtidigt grundläggande (styr)problem inom dagens centraldemokratiska modell. 

Under den svenska demokratins korta historia har makt- och ansvarsfördelningen mellan 
stat och kommun förändrats. Den maktutövning och ordning som stat och kommuner söker 
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stöd för idag är inte densamma som på 1920-talet. Hur har legitimiteten för demokratisk 
maktutövning och ordning förändrats efter 1921? Finns det uttryck som kan tolkas som stöd 
för, eller misstro mot, olika legitimitetsbärare efter demokratins införande? 

Figur 11:3 Förändring i makt och ansvar mellan stat och kommun 1975-

i ii m 

C I V I L S A M H Ä L L E  

Kommentar: Statens omfattning i förhållande till civilsamhället illustreras med streckad triangel. Den del som 
berörs av EU-medlemskapet markeras med grov streckad linje. Pilen anger förändringen i styrelseordningen. 

Den centraldemokratiska styrelseordningens legitimitet 
Utgår man från att formella demokratiska institutioner kanaliserar medborgares krav och löser 
värdekonflikter rättvist och rättmätigt, blir det ointressant att empiriskt undersöka 
legitimiteten för demokratiska regimer och deras maktutövning. Som tidigare anförts räcker 
inte formella demokratiska procedurer för att legitimera demokratisk maktutövning. Det 
utesluter inte att demokratiska institutioner och procedurer kan vara en viktig legitimitets-
grund. Men vad som bidrar till, respektive raserar, politisk legitimitet är en empirisk fråga. 

Att legitimitetsproblem kan förekomma i demokratiska välfärdsstater (Habermas 1984, 
Held 1989, Hjern 1992, Möller 1996)11 understryker att en legitimitetsanalys bör lämna öppet 
för att varje maktutövning och styrelseordning kan uppfattas som legitim eller illegitim. Det 
finns ingen anledning att särbehandla demokratiska regimer i detta avseende. När medborgare 
orienterar sig bort från formella demokratiska institutioner får dessa mer rollen att i efterhand 
legitimera (läs legalisera) redan avgjorda värdefördelningskonflikter (Knight 1992:171). Den 
legitimeringsvägen ligger närmast den legala legitimitetsgrunden. Avhandlingens historiska 
policyanalys motiveras med den demokratiska välfärdsstatens problem. Men finns det 
empiriskt stöd för en generell legitimitetskris för välfärdsstaten i slutet av 1900-talet? För att 
besvara den frågan bör empiriska undersökningar av politisk legitimitet vägas samman med 
andra uttryck för politiskt stöd eller misstro. 

Mätningar på nationell nivå de senaste 30 åren ger inte ett entydigt empiriskt stöd för en 
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generell legitimitetskris. Valdeltagande (Lijphart 1997:6) och partiidentifikation (Schmitt & 
Holmberg 1995:101ff) har minskat i de flesta demokratiska industriländer, men skillnaderna 
mellan staterna är stora. Förtroendet för politiker har minskat i Sverige sedan 1968, men i 
Danmark, Norge och Holland framträder inte någon entydig trend (Listhaug 1995:274f£). 
Något generellt minskat förtroende för politiska institutioner framträder inte heller i dessa 
mätningar (Wiberg 1988:221, Listhaug & Wiberg 1995:303ff.). Observera att de mätningar 
som författarna hänvisar till inte omfattar 1990-talet. Mätningar av valdeltagande och attityder 
till olika "bärare" av politisk legitimitet tyder på att politisk legitimitet är ett dynamiskt och 
sammansatt fenomen. Svenska mätningar tyder på legitimitetsproblem i Sverige, men alla är 
inte övertygade om att det föreligger en generell legitimitetskris i demokratiska välfärdsstater. 

Valdeltagande kan tolkas som en indikator på politisk legitimitet efter demokratins inför
ande, men framförallt indikerar den integration i det politiska systemet.12 Efter demokratins 
införande ökar valdeltagandet långsiktigt fram till 1982 års riksdagsval, mätt på aggregerad 
nivå (SOS Allmänna valen 1994). Men valdeltagandet varierar också mellan olika val. Om det 
minskade valdeltagandet under 1980-talet och stabiliseringen på en lägre nivå i början av 
1990-talet markerar en tillfällig eller permanent förändring kan ingen veta. Utvecklingen fram 
till början av 1980-talet tyder på att integrationen i det politiska systemet ökar. Om minskat 
valdeltagande därefter speglar minskad tilltro till makthavare, institutioner eller politisk 
styrelseordning, den tolkning som förespråkas i avhandlingen, kan ingen uppgång förväntas 
innan missförhållandena ändras. Men det kommer att vara svårt att avläsa ett växande stöd 
i valstatistiken, eftersom det är många faktorer som kan förklara uppgång i valdeltagande 
(Powell 1980, Lijphart 1997). Det som talar mot den anförda tolkningen är att valdeltagandet, 
givet att det föreligger en legitimitetskris, skulle fortsätta minska under 1990-talet. Men i 
Sverige har nedgången i valdeltagande under 1980-talet planat ut under 1990-talet (SOS 
Allmänna valen 1994). Är det så att bara vissa grupper upplever en politisk förtroendekris? 

Arbetarklassen integreras långsamt i demokratin 
År 1940 deltar 85% av överklassen mot endast 65% av arbetarklassen i andrakammarvalet 
(tabell 11:2). Det visar att arbetarklassen efter 20 års demokrati och 8 års socialdemokratisk 
regering, fortfarande inte fullt ut integrerats i, eller uttrycker generellt stöd för, den nya 
styrelseordningen genom att gå och rösta. Att medborgare över en natt inte ändrar inställning 
till staten kan förklaras med att många sannolikt först vill se tydliga "bevis" på att staten tjänar 
folkets intressen. En sådan tolkning ligger i linje med David Heids tes att legitimitet mer 
bestäms av utfallet av maktutövningen än av formella procedurer. En formell demokrati som 
inte upplevs gynna folkets intressen kan inte heller påräkna sig dess stöd. Om Heids teori är 
riktig skulle den (social) demokratiska staten inte efter åtta års socialdemokratiskt styre i 
handling ha lyckats övertyga en tredjedel av arbetarna om vems intressen den företräder. 

Andelen arbetare som går och röstar ökar från 65% 1940 till 92% 1968. Det höga 
valdeltagandet 1968 kan tolkas som att också arbetarklassen upplever att välfärdsstaten tjänar 
dess intressen eller åtminstone att det spelar roll vem som sitter i regeringen. I Sverige 
integreras arbetarklassen i det politiska systemet, bland annat på grund av en stark 
arbetarrörelse som lyckats mobilisera arbetarklassen. Det svenska politiska systemet skiljer 
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sig i det avseendet från t.ex. det amerikanska, som inte i samma utsträckning lyckats integrera 
en betydande del av arbetarklassen (Schattschneider 1975). David Held (1989:127) visar att 
en majoritet av arbetarklassen i England upplever att den liberala demokratin inte fungerar 
som det är tänkt Upp till femtio procent av arbetarklassen upplever att de saknar inflytande 
över styrelsen. Många av dessa går ändå och röstar. Det visar att valdeltagande inte ensamt 
kan användas för att spegla politisk integration och legitimitet. 

Tabell 11:2 Valdeltagande till andra kammaren 1911, 1940 efter klasstillhörighet i % av röstberättigade 

Klass 1911 1940 Ökning 

överklass 68 85 17 
medelklass 61 71 10 
kroppsarbetare 57 65 8 

differens 11 20 -

Källa: SOS Riksdagsmannavalen 1909-1911, s. 30 och 1937-1940, s. *37. 

Har arbetslösa förlorat tilltro tillpolitiska problemlösningar? 
1968 års andrakammarval har beskrivits som ett mobiliseringsval, vilket bekräftas med högt 
valdeltagande bland industrianställda. En jämförelse mellan 1968- och 1994-års val visar att 
industrianställda och arbetslösa avstår från att rösta vid det senare valet (tabell 11:3). 66.000 
av drygt 300.000 arbetslösa (motsvarande över 20%) röstar inte vid riksdagsvalet 1994 (SOS 
Allmänna valen 1994 del 3, tabell 3:11). Många arbetare och arbetslösa har sannolikt förlorat 
hoppet på att en ny regering (oavsett färg) kan komma tillrätta med arbetslösheten. Lågt 
valdeltagande bland socialt svaga grupper och vänstersympatisörer är också ett välkänt 
fenomen (Lijphart 1997:2ff.). Nedgången i valdeltagande inom dessa grupper kan tolkas som 
en misstro mot såväl regeringspolitiken som de politiska alternativen. Att arbetslösa röstar 
klart mindre än andra tyder på att det är välfärdsstatens problemlösningsinstitutioner som 
framförallt har förlorat stöd. Om arbetslösa tror att regeringen eller oppositionen kan lösa 
arbetslöshetsproblemen, skulle de ju vilja försöka påverka politiken. 

Statistiken visar också att anställda inom offentlig sektor röstar i högre utsträckning än 
andra. Det tyder på att misstron inte fått samma fäste där eller att stödet för etablerad politik 
är störst inom denna grupp. Sammantaget tyder det på att förtroendekrisen inte är generell. 

Tabell 11:3 Deltagande i riksdagsvalen 1968,1994 efter näringsgren och arbetslöshet i % av röstberättigade 

Näringssektor 1968 1994 

industri sektor 92 8713 

offentlig sektor 93 91 
arbetslösa 84 79 

Källa: SOS Riksdagsmannavalen 1965-1968 del 2, s. 60f£, SOS Allmänna valen 1994 del 3, tabell 3:11,3:12. 
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Medborgare med svag ställning i samhället röstar minst och "älskar" välfärdsstaten mest 
Valundersökningar visar att medborgare med låg utbildning, låga inkomster, sociala problem 
och invandrarbakgrund inte röstar i samma utsträckning som andra (SOU 1989:68, s. 49). Det 
är också ett mönster som tidigt iakttagits i många länder och som utgör ett grundläggande 
problem för demokratin (Lijphart 1997). Jämför man de grupper som visar lågt valdeltagande 
med de grupper som uttryckt stöd för välfärdspolitiken under 1980-talet i Sverige finner man 
att det i stort sett är samma grupper. Låginkomsttagare, lågutbildade och arbetare är 
välfärdspolitikens främsta försvarare under 1980-talet (Svallfors 1989:176). Medborgare med 
den svagaste ställningen i välfärds samhället "älskar välfärdsstaten" mest på 1980-talet, men 
samma grupper deltar minst i valen. Om det är samma individer som både älskar välfärds
staten och avstår från att rösta kan man inte sluta sig till. Tolkas attityder till välfärdsstatens 
service, olika "legitimitetsbärare" och valdeltagande tillsammans, tyder det på att det finns 
olika legitimitetsgrunder och legitimeringsvägar som har sammansatta och ännu ej utforskade 
kopplingar till varandra. 

Lokala skillnader i integration i det politiska systemet 
Att olika sociala grupper inte har samma tilltro till välfärdsstaten är dokumenterat. Föreligger 
liknande geografiska skillnader? Om legitimiteten undersöks på kommun eller inom-
kommunal nivå framträder en mer sammansatt bild av vilka som är missnöjda med statlig 
respektive kommunal service, makthavare eller styrelseordningar. Det enda som systematiskt 
kan följas historiskt på kommunnivå är valdeltagandets förändring, vilket är otillfredsställande 
för att identifiera lokala skillnader i politisk legitimitet. Men finns lokala skillnader i 
integration kan det också finnas skillnader i politisk legitimitet. 

Tabell 11:4 Deltagande i andrakammarvalet/ riksdagsvalet 1932, 1982, 1994 i % av röstberättigade 

1932 1982 1994 

riksmedel 68 91 87 
medel i urvalet 68 92 87 
max 85 94 (97) 88 (94) 
min 55 91 (76) 85 (68) 
differens -30 -3 (-21) -3 (-26) 
N 6 (230) 6 (282) 

Kommentar: Max- och min-värden motsvarar den kommun som redovisat högst respektive lägst valdeltagande 
respektive år. Inom parentes redovisas motsvarande värden på valdistriktsnivå. 
KällaiSOS Riksdagsmannavalen 1932, SOS Allmänna valen 1982, 1994. 

När valdeltagande följs på kommunal eller inomkommunal nivå framträder ett mer 
splittrat mönster av valbeteendet. Redan 1932 finns kommuner där medborgare röstar i 
samma utsträckning som under 1990-talet Omvänt konstateras att det i början av 1990-talet 
finns kommundelar (valdistrikt) där en av fyra inte deltar i riksdagsvalen. Eftersom invandrare 
inte har rätt att delta i riksdagsvalen, kan deras valdeltagande inte förklara de stora 
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skillnaderna. Men är det rimligt att lyfta fram statistik över valdeltagande på valdistriktsnivå? 
Valdistrikt sammanfaller inte med kommundelar och till de förra knyts ingen identitet. Det 
hade varit bättre att undersöka och illustrera skillnader i valdeltagande när valdistriktsdata 
aggregerats till tidigare självständiga landskommuner. Detta har inte gjorts, eftersom det är 
en komplicerad operation.14 Lokalsamhällen dör och nya växer fram som försvårar jäm
förelser över tid. Finns det andra empiriska uttryck som kan tolkas som stöd för, eller misstro 
mot, den centrala styrelseordningen eller maktutövningen efter demokratins införande? 

Kommunsammanslagningarnas legitimitet ur ett lokalt perspektiv 
Den statsledda reformeringen av svenska kommuner anses allmänt ha vunnit legitimitet 
genom den centraldemokratiska processen. Men detta kapitel i svensk politisk historia för
tjänar en kritisk granskning också ur rättmätighetssynpunkt. För att kunna bedöma rättmätig
heten i beslut och genomförande av reformerna är ett välfardsstatsperspektiv otillräckligt. 

Kommunsammanslagningarna utgjorde ett viktigt led i uppbyggnaden av den svenska 
välfärdsstatsmodellen. Syftet var att skapa tillräckligt stora förvaltningsenheter för 
välfärds statens sociala reformer och därigenom nå effektivitet genom stordrift (Widberg 1979). 
Omvandlingen innebar att den kommunala strukturen i grunden förändrades under en 20-
årsperiod (1952-1973).15 Närmare 2.500 landskommuner och städer slogs i två steg samman 
till knappt 280.16 Reformerna innebar en förändrad makt- och ansvarsfördelning mellan stat 
och kommun och en förskjutning i riktning mot en integrerad styrelsemodell (figur 11:2). 
Uppfattades reformerna som rättmätiga innan de genomfördes eller var det en nyordning som 
staten i efterhand behövde söka stöd för? 

I appendix 4 analyseras kommunsammanslagningarnas legitimitet ur enskilda kommuners 
synvinkel. Den dominerande legitimitetsgrunden bakom reformeringen av svenska kommu
ner visar sig vara legaliteten. Det är den centraldemokratiska proceduren, inte främst samtycke 
till besluten som legitimerar (legaliserar) o mvandlingen. Reformerna har stöd på förhand i 
många centralorter, framförallt bland socialdemokratiska väljare. Att socialdemokrater är 
betydligt mer positiva till reformerna kan bero på att de genom välfärdsstaten ser en möjlighet 
att genomdriva socialdemokratisk politik i alla kommuner. Men långt ifrån alla är positiva. 
Flera kommuner tvingas mot många förtroendevaldas och en majoritet av lokalbefolkningens 
vilja acceptera sammanslagningarna. 

Genomdrivandet av reformerna visar tydligt vilken nivå i det politiska systemet som har 
makt och att det finns motsättningar mellan nivåerna (jfr Deleon 1994). Många kommuner 
förlorar samtidigt den maktbas de tidigare haft som självständiga kommuner. Tusentals 
självförvaltande kommuner omvandlas till relativt maktlösa kommundelar, samtidigt som 
storkommunerna inordnas som lokal självförvaltningsnivå i en centraliserad välfärds
statsmodell. Kommunaldemokratiska beslut (i t.ex. Lövånger och Burträsk) visar sig väga lätt 
i förhållande till centraldemokratiska. När kommunaldemokratiskt förankrade beslut och 
normer hamnar i konflikt med statlig styrelse, kan den centrala styrelseordningens legalitet 
börja ifrågasättas. Även om misstron inte formuleras i ord, kan den framträda i handling. 
Kommunal näringslivspolicy som överskrider den kommunala kompetensen är exempel på 
detta. 
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Den dominerande legitimitetsgrunden 
Emil Uddhammar (1993) visar att det i Sverige efterhand finns en partipolitisk uppslutning 
kring välfärdsstaten. Det tyder på en grundläggande värdegemenskap bland svenska partier. 
Men det räcker inte att tolka legitimiteten för (välfärds) staten genom rikspartier. Politisk 
legitimitet bör undersökas från olika positioner. 

Legaliteten, tilltron till formella demokratiska institutioner och procedurer, framstår som 
den dominerande legitimitetsgrunden för centraldemokratisk maktutövning fram till mitten 
av 1970-talet. Därefter förlorar formella demokratiska institutioner efterhand en del 
legitimeringskraft (jfr Habermas 1984, Offe 1984, Held 1989). Under 1980-talet utvecklar 
många kommuner policy som överskrider regelverk och statliga intentioner. Kommunal 
näringslivspolicy utvecklas också ofta under stor enighet i kommuner. När kommunledningar 
och medborgare upplever att staten inte tjänar lokala intressen och behov förlorar den stöd. 
Så länge staten uppfattas bidra till hanteringen och lösningen av lokala samhällsproblem, kan 
den påräkna sig kommunledningars och lokalbefolkningars stöd. Men när staten börjar 
uppfattas som hinder för lokala problemlösningar, bidrar centraldemokratiska procedurer allt 
mindre till att legitimera maktutövningen. 

Legitimitet för kommunal maktutövning och styrelseordning 
Styrelseordningar som tillåter flera politiska gemenskaper inom en och samma nation 
uppmärksammas i äldre statsvetenskaplig forskning (Mill 1989, Tocqueville 1986, Bendixon 
1926). Här är inte platsen att föra in uttalat statsrättsliga frågeställningar, utan endast påvisa 
att när rättmätighet och legalitet hamnar i konflikt med varandra, aktualiseras grundläggande 
konstitutionella frågor. En historisk policyanalys av legitimitet, leder till en problematisering 
av konstitutionella principer i samband med legitimitetsproblem och när nivåerna hamnar i 
konflikt med varandra. 

Välfärdsstatens överbelastnings- eller legitimitetsproblem har inte analyserats grundligt ur 
lokala perspektiv. Pierre (1994) och Lundqvist och Pierre (1995) uppmärksammar svenska 
kommuners problem utifrån hur kommunala kanslichefer upplever dem. De dominerande 
problem som kommunala kanslichefer upplever 1990 är av ekonomisk natur (personal
kostnader, skuldsättning och vikande skatteunderlag). Landets kanslichefer upplever, trots 
den nya förvaltningspolitiken med decentralisering, ramlagstiftning och målstyrning, att 
kommunerna detaljstyrs och får för lite resurser av staten (Engen 1995:54). Detta är ett sätt 
att närma sig kommuners problem. Perspektivet säger inget om vilka lokala samhällsproblem 
som kommunmedborgare upplever, inget om vilka problem de anser att kommunen bör 
utveckla policy för eller om etablerade problemlösningar har kommunmedborgarnas stöd. 

Medborgarnas integration i den kommunala styrelseordningen 
I vilken utsträckning har medborgare deltagit i lokalpolitiken under demokratins 75-åriga 
historia i Sverige? I stort sett samma valdeltagandemönster framträder vid kommunala val 
som vid riksdagsval. Den skillnad som märks är att valdeltagandet är några procent lägre i 
kommunalvalen. Men på 1950-talet framträder inga skillnader på aggregerad nivå. 
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Före 1970 blir jämförelser av valdeltagande mellan lokala och nationella val osäkra, 
eftersom de inte genomförs under samma år.17 På två år kan mycket hända som kan tänkas 
påverka stöd för, respektive misstro mot, statlig eller kommunal politik och maktutövning. 
Det lägre valdeltagandet till lokalvalen, med undantag för 1950-talet18, kan tolkas som att den 
kommunala styrelseordningen har ett något mindre stöd eller, som tidigare framförts, att det 
visar vilket val medborgare bedömer vara av störst vikt. Hur överensstämmer den 
aggregerade statistiken med förhållanden i enskilda kommuner? 

Tabell 11:5 Deltagande i stads- och kommunfu llmäktigevalen 1930/31, 1950, 1982, 1994 (i % av 
röstberättigade) 

1930/31 1950 1982 1994 

riksmedel 62 82/79 90 84 
medel i urvalet 60 79 90 -

max 68 88 92 (96) 87 (93) 
min 50 72 89 (70) 83 (61) 
differens -18 -16 -3 (-26) -4 (-32) 

N 3 24 6 (230) 6 (282) 

Kommentar: Vid stadsfullmäktigevalet 1950 var valdeltagandet 82% och vid kommunfullmäktigevalet samma 
år 79%. Inom parentes redovisas motsvarande värden på valdistriktsnivå. 
Källor: SOS Stadsfullmäktigevalen 1930/31, 1950, SOS Allmänna valen 1982,1994. 

Skillnaden mellan högsta och lägsta valdeltagandet till stads- eller kommunfullmäktige är 
mellan 15-20% under perioden 1920-1966 och 5% mellan 1970 och 1994. Det visar att 
skillnaderna minskat som en följd av kommunsammanslagningarna. Men vid 1994 års 
kommunfullmäktigeval är valdeltagandet inte högre än 70% i Haparanda, vilket är 15% lägre 
än riksgenomsnittet. I flera storstadsområden är valdeltagandet under 60%. Det visar att 
(inom) kommunala skillnader kan vara stora. En skillnad på 30% mellan olika valdistrikt är 
ingen försumbar skillnad. Det senare sammanfaller oftast med hög andel utländska 
medborgare (SOS Allmänna valen 1994 del 2:12f.). Invandrare, som fick kommunal rösträtt 
1976, deltar allt mindre i valen. Lågt valdeltagande på valdistriktsnivå kan indikera 
kvarstående legitimitetsproblem efter kommunsammanslagningarna, spegla senare års 
missnöje eller dagens integrationsproblem. Kunskaper om vad som ligger bakom skillnader 
på kommunal och inomkommunal nivå är otillräckliga och behöver undersökas närmare. 

Möjligheter att uttrycka missnöje med demokratisk maktutövning 
Minskat valdeltagande tyder på att både central och kommunal styrelse förlorar stöd under 
1980-talet. Vilka möjligheter har då en medborgare att ge uttryck för missnöje med 
demokratisk maktutövning? Den missnöjde kan, om den håller sig inom tillåtna gränser, välja 
mellan att lägga sin röst på oppositionen, avstå från att rösta eller rösta på ett nyetablerat parti 
om ett sådant finns. Finns inte något parti som passar, kan den missnöjde tillsammans med 
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andra bilda ett nytt parti. Däremot kan missnöjda kommunmedborgare inte via 
kommunaldemokratiska kanaler ändra centrala beslut på välfärdsområdet. Den etablerade 
centraldemokratiska styrelseordningen tillåter inte demokratisk påverkan nära lokala 
samhällsproblem på välfärdsområdet. Det är därför avhandlingen markerar en skillnad mellan 
två typer av kommunaldemokratisk styrelse. Demokrati (T), den demokratityp som ryms inom 
den etablerade styrelseordningen, grundas på ett delegerat självförvaltningsutrymme. Den 
omfattar inte kärnan i välfärdspolitiken. Demokrati (II), som bygger på reell kommunal 
självstyrelse, är en demokratisk ordning som ännu inte prövats. Vilka förutsättningarna som 
finns för en sådan nyordning inför 2000-talet kommer att diskuteras i nästa kapitel. 

Speglar nja lokala partier en demokratisk vitalisering? 
Röster på nya partier kan tolkas som uttryck för någon form av missnöje med dagens partier 
och politiska alternativ. Det är inte bara på nationell nivå som nya partier bildats och fått 
inflytande under senare år (Miljöpartiet 1988, 1994 och Ny Demokrati 1991) utan också i 
kommunerna. Nybildade lokala partier uppfattas inte ha någon större betydelse i det svenska 
politiska systemet. När röstetalen för "övriga lokala partier" räknas samman indikerar inte 
heller statistiken någon dramatisk förändring. En ökning från 1% (1973) till nä rmare 4% 
(1994) av kommunrösterna låter inte så mycket, men i enskilda kommuner spelar numera 
nybildade lokala partier en framträdande roll. Bland de undersökta kommunerna är det endast 
i Emmaboda som ett nytt parti etablerats och fått mandat i fullmäktige. Vid senaste valet 
(1994) fick "Partiet-partiet" drygt 11% av rösterna. Det är inte bara den lokala partibildningen 
som ökat, det finns också traditionella partier som försöker klippa banden med rikspartierna. 
Syftet är att kunna utveckla en självständigare lokalpolitik utan centrala direktiv. I 
centerpartiet diskuteras möjligheten till lokal partitillhörighet utan central anslutning. Detta 
är två exempel på försök att förändra de politiska alternativen och förutsättningarna för 
kommunalpolitiken inom ramen för den maktbas kommunerna har i det politiska systemet. 

Vid 1994 års val får lokala partier över 10% av rösterna i cirka 10% av landets kommuner 
(tabell 11:6, bilaga l).191 förhållande till 1985 års val och tidigare är det dubbelt så många 
kommuner där lokala partier under nuvarande mandatperiod etablerat en stark ställning. Hur 
stor förändringen egentligen är, beror på hur man redovisar statistiken,20 men att det lokala 
partisystemet påtagligt förändrats under den senaste 25-årsperioden är klart. Hur kan man 
förstå denna förändring? 

I första hand tyder det på ett behov och en vilja a tt, inom ramen för den etablerade 
styrelseordningen, förändra alternativen i kommunpolitiken. Det kan finnas mer eller mindre 
uttalade önskemål att också förändra grundläggande principer i ansvarsfördelningen mellan 
stat och kommun, och den kommunaldemokratiska processen. En undersökning av vad de 
nya partierna lägger störst vikt vid, visar att drygt 10% av 123 lokala partier 1994 (som har 
plats i kommunfullmäktige under mandatperioden 1994-1998) uttrycker en vilja att förnya 
eller fördjupa demokratin (Borgs och Rankka 1996:69-75). Några lokala partier vill också att 
storkommunen delas. På vilka sätt vill lokala partier utveckla demokratin, vad vill "utbrytarna" 
uppnå och vilka visioner om det goda lokalsamhället bär de nya lokala partierna på? Det finns 
tecken på politisk vitalitet och en demokratisk pånyttfödelse inom vissa lokala partier. Men 
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det behövs mer forskning för att få svar på dessa frågor. 

Går det attfölja hur stödet förändras? 
Srdjan Vrcans (1987) teori om en samtidig legitimerings- och delegitimeringsprocess kan 
anpassas och användas för att också tolka legitimitets förskjutningar mellan centrala och 
kommunala styrelseordningar. Finns det något empiriskt stöd för att kommunal makt
utövning är på väg att fånga upp delar av det stöd som gått förlorat i en central 
1 ' delegitimeringsproces s " ? 

Statistiska Centralbyråns undersökningar av levnadsförhållanden i Sverige erbjuder ett 
underlag som kan användas för att tolka förändringar i stöd för kommunala förtroendemän och 
attityder till kommunal välfärdsservice åre n 1978,1984 och 1992/1993 (SOS Levnadsförhållanden 
1978:31,1996:90).21 År 1978 uttrycker drygt en av fyra kommunmedborgare (27%) missnöje 
med kommunalmännens sätt att sköta sina uppgifter, 1984 är missnöjet något mindre (25%). 
Men i början av 1990-talet (1992/93) har missnöjet stigit till drygt en av tre (38%). Andelen 
missnöjda redovisas i förhållande till dem som har någon åsikt, men över 10% (1978) 
respektive över 20% (1992/93) saknar åsikt. Statistiken visar att andelen missnöjda och de 
som saknar åsikt i frågan har stigit sedan slutet av 1970-talet. Det tyder på att 
delegitimeringsprocessen också drabbat kommunerna. Men legitimitetskrisen uppfattas, som 
tidigare påtalats, inte lika i alla kommuner. 

I några av de större kommunerna har attityderna redovisats 1978 respektive 1992/1993. 
En jämförelse visar att 1978 varierar missnöjet med kommunalmännens sätt att sköta sina 
uppgifter med 15% (15-30%) i 18 redovisade kommuner. Åren 1992/93 är skillnaderna 
mellan kommunerna hela 60%! I Haninge är närmare tre av fyra missnöjda med kommunal
männen 1994, medan i Borlänge endast drygt två av tio. Eftersom missnöje rapporterats i mer 
än dubbelt så många kommuner 1994 (47 kommuner) är det möjligt att en del av förklaringen 
till den större spännvidden i attityder beror på den större basen 1994. Men att missnöjet ökat 
och att skillnaderna mellan kommunerna är stora är klart. Statistiken tyder på att förtroendet 
för kommunpolitiker varierar mellan olika kommuner redan i slutet av 1970-talet. Vidare att 
förtroendet raserats helt i några kommuner. Samtidigt fortsätter det att vara relativt högt i 
andra kommuner; legitimiteten för den lokala nivån skiljer sig mellan kommunerna. 

I Skellefteå uttrycker 17% missnöje med kommunalmännens sätt att sköta arbetet både 1978 
och 1992/93. Det tyder på att missnöjet minskat något. (Andelen missnöjda beräknas 1978 
på alla som svarar; 1992/ 93 i förhållande till de som har en åsikt). Däremot har 
västeråsbornas missnöje ökat från 14% till 46%! När attityderna till kommunal service jämförs 
mellan Skellefteå och Västerås skulle man förvänta sig större missnöje i Västerås. Men 
missnöjet med barn- och äldreomsorgen visar sig vara störst i Skellefteå. Det visar att 
missnöje med makthavare och välfärds service kan peka åt olika håll. Varken attityder till 
service eller makthavare kan ensamt användas som underlag för slutsatser om legitimitet.22 

När legitimitetskrisen uppfattas på olika sätt i olika kommuner vore det fel att sluta sig till 
en generell förtroendekris för kommunal maktutövning, likaså att välfärds statens problem 
uppfattas lika i alla kommuner. 

Lösrykta attitydundersökningar kan inte användas för att ge perspektiv på legitimitets
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krisen. I en kommun med svagt missnöje för kommunala makthavare kan stödet vara 
oförändrat högt eller så kan det tyda på att kommunen redan lyckats återskapa ett visst 
förtroende för (en anpassad) kommunal service och maktutövning. Kommuner kan tänkas 
fånga upp en del av det stöd välfärdsstaten förlorat. Om kommunledningar har ett orubbat 
förtroende eller om de får stöd på grund av ett framgångsrikt rekonstruktionsarbete kan inte 
utläsas av statistiken. Det är därför en angelägen forskningsuppgift att utveckla analysen av 
delegitimerings- och legitimeringsprocessen ur lokala perspektiv. Är det brister i 
välfärds service, lokalt elitstyre eller kommunala "affarer" som ligger bakom minskat 
förtroende i enskilda kommuner? Och finns det problemnära policy och reviderade styrelse
principer som vinner stöd? Detta är exempel på frågor som man bör söka svar på. 

Nöjda brukare legitimerar kommunal service och ma ktutövning 
Tommy Möller (1996) har i en intervjuundersökning av 120 brukare av barn- och 
äldreomsorg i Uppsala och Härjedalen försökt bedöma vilken betydelse upplevda brister i 
service har för misstro mot det politiska systemet. En tredjedel av brukarna svarar att de är 
missnöjda med servicen och av dessa uttrycker tre fjärdedelar av barnomsorgsbrukarna och 
en fjärdedel av äldreomsorgsbrukarna missnöje mot det politiska systemet (ibid: 186). Möller 
utvecklar en modell för att förklara hur systemmisstro utvecklas. Upplevda brister i service 
och misslyckade påverkansförsök leder, enligt Möller, till "proceduriellt" missnöje och misstro 
mot det politiska systemet (ibid:375). Det "genomsnittliga" missnöjet för såväl barn- som 
äldreomsorg beräknas efter en skala från 1 (mycket nöjd) till 6 (mycket missnöjd). I Uppsala 
är det genomsnittliga missnöjet 4,8 och i Härjedalen 2,1 (ibid: 113). Fortsättningsvis behandlas 
de två kommunerna mestadels som en analysenhet, med motiveringen att "nå tillräcklig 
variation i urvalet". Med denna undersökningsdesign läggs inte tyngdpunkten på att bedöma 
missnöjets karaktär i respektive kommun, men det går delvis att läsa Möllers undersökning 
på detta sätt. 

När attityderna i de två kommunerna hålls isär, framstår legitimiteten som störst i 
Härjedalen (tabell 11:7). Jämförelsen tyder också på att legitimitetsgrunderna kan vara olika 
i de två kommunerna. I Uppsala framstår procedur eller legalitet vara den dominerande 
legitimitetsgrunden, i Härjedalen framträder också en värderationell legitimitetsgrund. 

Tabell 11:7 Sammanställning av resultat från Möllers undersökning av bru karmissnöje i Uppsala och 
Härjedalen 

Kommun Subjektiv påverkan Faktisk påverkan Missnöjes
barn- äldreomsorg (%) barn- äldreomsorg (%) index 

Härjedalen 75 8 54 40 2,1 
Uppsala 52 11 26 55 4,8 

Källa: Tabell 10:2, 10:3, 11:2, 11:3 (Möller 1996). 

210 



Missnöjesindexet visar att brukarna i genomsnitt är mer nöjda med servicen i Härjedalen 
(< 3 kan tolkas som övervägande samtycke). Utifrån avhandlingens tolkningsram tyder det 
på att problemhanteringen upplevs problemeffektiv och legitim i Härjedalen. Både den 
subjektiva uppfattningen om möjligheten att kunna påverka barnomsorgen och dem som 
lyckats i sina försök är 25% fler i Härjedalen. Beträffande äldreomsorgen är skillnaderna inte 
så stora. (Något fler i Uppsala lyckas i sina påverkansförsök.) Sannolikt betyder mötet med 
barnomsorgens producenter och politiskt-administrativa företrädare mest för attityderna i 
båda kommunerna, eftersom det är i förhållande till barnomsorgen som den största skillnaden 
framträder mellan kommunerna. 

Att tolka legitimitet genom brukares- eller klienters attityder till service och deras 
möjligheter att påverka servicen är ett exempel på hur den konkreta problemlösningens 
legitimeringsväg kan analyseras. Men alla medborgare är inte brukare och har inte aktuella 
erfarenheter av service av olika slag. Det innebär att politisk legitimitet bör undersökas från 
olika utgångspunkter och perspektiv. Avhandlingens legitimitetsanalys, Möllers brukar-
undersökning och offentlig statistik tyder på att det finns betydande lokala skillnader i 
förhållande till "legitimitetsbärare" på olika nivåer. 

Den konkreta problemlösningens legitimeringsväg 
Avhandlingens historiska policyanalys visar att kommunal försörjningspolicy avlägsnar sig 
från lokala problem under 1970- och 1980-talen. Utvärderingen tyder på att hälsopolicyn inte 
bidrar till att minska hälsoproblemen efter 1950 och att försörjningspolicyn inte direkt bidrar 
till att försörjningsproblemen minskar. Bättre visar sig den indirekta försörjningspolicyn (via 
ekonomisk tillväxt) fungera fram till 1970. 

Problemnärheten och problemeffektiviteten i kommunal policy kan, mot bakgrund av den 
historiska policyanalysen, inte tillskrivas någon avgörande betydelse för politisk legitimitet 
efter 1970. Den konkreta problemlösningens legitimeringsväg fungerar mer eller mindre bra i olika 
kommunerfram till 1970-talet D et tyder på att medborgare i allmänhet varit nöjda med den 
välfärds service som staten beslutat och som statsbundna, självförvaltande kommuner 
organiserat på olika områden. Under 1970- och 1980-talen minskar problemnärhet och 
problemeffektivitet i kommunal policy samtidigt som uttryck för politisk misstro framträder. 

Näringslivsstudien, som undersökt företagsattityder till kommunal näringslivspolicy mellan 
1985-1991, tyder på att problemeffektiviteten och förtroendet för kommunal 
näringslivspolicy skiljer sig påtagligt mellan kommunerna. I kommuner där näringslivspolicyn 
når ut och bidrar till näringslivets problemlösning, uttrycker också företagen stort stöd för 
kommunens policy. Möllers brukarundersökning pekar i samma riktning. Brukare som 
upplever att de kan påverka och faktiskt lyckas påverka barn- och äldreomsorgen uttrycker 
stöd för institutionerna (inflytande institutioner I och problemlösningsinstitutioner II). Det 
tyderpå att den konkreta problemlösningens legitimeringsvägfungerar, men att den har minskat i betydelse 
under senare år. 

Att statens och kommunernas policy på flera områden utvecklats till at t bli en del av 
problembilden under senare år (Deleon 1994:89), motsäger inte denna slutsats. Det är först 
när resurserna inte räcker som effektivitetsfrågorna börjar uppmärksammas. Att bygga 
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institutioner löser inte nödvändigtvis problemen. Men i de fall som policy utvecklas 
problemnära och framgångsrikt bidrar till a tt lösa eller hantera problemen, fungerar den 
konkreta problemlösningens legitimerings väg. 

Problemeffektiviteten i offentlig policy utvärderas sällan systematiskt över längre tid. 
Därför behövs historisk policyanalys. Få ställer frågor om problemlösningarna är effektiva 
i förhållande till problemen. Istället likställs ofta den omfattande offentliga institutionalise-
ringen av välfardsservice med framgångsrik problemlösning. Det är först när ekonomiska 
resurser inte räcker till allt som utlovats som frågor kring etablerade problemlösningars 
effektivitet börjar bli av stort allmänt intresse. På 1990-talet visar sig den generella 
välfärdspolitiken ha byggts på en osäker grund (återkommande devalveringar, ekonomisk 
tillväxt och låg arbetslöshet). Oförmågan att hantera och lösa samhällsproblemen med de 
resurser som stat och kommuner kunnat mobilisera kan bidra till att förklara varför 
legitimiteten sjunker. 

Framväxten av samarbetsprojekt där kommuner tillsammans med andra aktörer orienterar 
sig närmare lokalt identifierade samhällsproblem och utmaningar kan tolkas som försök att 
öka problemnärheten i kommunal policy. Att kommunledningar aktivt försöker skapa 
gynnsammare förutsättningar lokalt, som på sikt kan vinna medborgarnas stöd, är klart. Men 
kommunledningar söker inte alltid demokratisk förankring och legitimitet på förhand för nya 
samarbetsprojekt och probleminriktad policy (Hanberger 1992). 

Policyanalysen tyder på att legitimiteten för demokratisk maktutövning i Sverige, också 
under senare år, domineras av tilltron till legaliteten. Motstånd mot, därefter viss acceptans 
av kommunsammanslagningarna, återkommande krav på större valfrihet i välfardsservice, 
visar att legaliteten är den dominerande legitimitetsgrunden. Det är den demokratiska 
processen som framförallt legaliserat demokratisk maktutövning. 

Legitimitetsanalysen: en metodologisk uppsummering 

En slutsats är att det är svårt att finna empiriska uttryck för stöd för, eller misstro mot, olika 
"legitimitetsbärare" i lokalhistoriska källor. För att ytterligare kunna pröva de antaganden som 
ligger bakom den konkreta problemlösningens legitimeringsväg fordras tillgång till ett rikare 
lokalhistoriskt material. Det får bli en uppgift för framtida forskning att på olika sätt 
ytterligare pröva antagandena bakom den historiska policyanalysens legitimitetsanalys. 

Valdeltagande och lokal partibildning kan användas som grova indikatorer på stöd för eller 
misstro mot system, politiska alternativ eller maktutövning. Avsaknad av attityddata kan i 
någon mån ersättas med tolkningar av legitimitetsuttryck. Möjligheten att bedöma den relativa 
betydelsen av den konkreta problemlösningens legitimeringsväg, i förhållande till andra 
legitimitetsgrunder, är dock begränsad. 

Den demokratiska styrelseordningen kan sägas vara outvecklad i så motto att den inte 
erbjuder medborgare en möjlighet att uttrycka stöd för, eller misstro mot, olika 
"legitimitetsbärare". Vad medborgare stöder eller misstror finns det, trots omfattande 
valforskning, bara begränsad kunskap om. Behovet av attitydundersökningar som ställer 
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direkta frågor om stöd för eller misstro med maktutövning, styrelseordning, inrättade 
institutioner, valdeltagande, service och annat på olika nivåer är stort. Möllers 
brukarunder sökning och avhandlingens företags studie fokuserar delar av befolkningens 
uppfattningar om politisk legitimitet. Men de bör kompletteras och kan inte användas för att 
dra slutsatser om politisk legitimitet under tidigare perioder. 

Sammanfattning 

Medborgarnas integration i det politiska systemet ökar under stor del av 120-årsperioden. När 
demokratin var ung röstade drygt hälften av medborgarna, jämfört med drygt nio av tio i början 
av 1980-talet. Under 1980-talet sjunker valdeltagandet till knappt nio a v tio och är därefter 
tillbaka till samma nivå som i början av 1960-talet. Går man ner på kommun- eller 
valdistriktsnivå, eller ser man till sociala skiljelinjer, framträder en mer splittrad bild av den 
politiska integrationen i Sverige. En del kommuner och kommundelar har varit, och är, svagt 
integrerade i "folkstyrelsen" på båda nivåerna. Bildandet av nya lokala partier tyder på 
missnöje med de etablerade partierna och på försök att förändra alternativen inom ramen för 
den etablerade styrelseordningen. 

Statens maktutövning och den centrala styrelseordn ingen legitimeras framförallt genom ti lltron till 
legaliteten under både fördemokratis k och demokratisk styr elseordning . Demokratisk maktutövning 
legitimeras också till en del värderationellt. Men när centraldemokratisk legitimitet undersöks 
närmare visar sig bilden av ett stabilt brett stöd från norr till söder och bland olika sociala 
grupper behöva nyanseras. Kommunsammanslagningarna genomfördes mot flera kommun
ledningars och kommunmedborgares vilja. Det illustrerar en konflikt mellan legali tet och 
rättmätighet. Den mest genomgripande reformen för kommunerna har i första hand 
legitimerats genom tilltron till den centraldemokratiska proceduren. Under 1980-talet börjar 
den värderationella legitimeringen, som till en del burit upp välfärdsstatens maktutövning och 
problemlösningar, förlora kraft. När resurserna inte räcker till den utlovade servicen och när 
staten inte lyckas lösa centrala samhällsproblem, minskar förtroendet för välfärdsstaten, 
framförallt bland vissa grupper av medborgare (t.ex. arbetslösa). 

Kommunal maktutövning och styrelseordning legitimeras ocksåfrämst genom tilltron till legaliteten, men 
i några komm uner legitimeras den också vä rderationellt. Betydande (inom) kommunala skillnader 
framträder också i legitimitet; kommuner som utvecklar problemnära och problemeffektiv 
policy vinner i högre grad lokalbefolkningens stöd. Trots att problemnärheten och problem-
effektiviteten minskar under senare år, finns det empiriskt stöd för att den i förekommande 
fall bidrar till politisk legitimitet. Den konkreta problemlösningens legitimeringsväg visar sig fungera 
under olika regimer; men är inte den enda el ler den dominerande legitimitetsgrunden. Brister i problemnärhet 
och problemeffektivitet kan samtidigt förklara en del av välfärdsstatens och kommuners legitimitetsproblem. 
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Noter kapitel 11 

1. Fritz Kaijser visar att idémässigt bygger 1859 års kommittémotiv, grunden för 1862 års 
kommunalförordningar, på en blandning av konservativa och liberala argument. Kommunen är inte bara en 
förening med "full rättssubjektivitet utan samtidigt en del av statens område". "De kan lika lite ses som alster 
av fri överenskommelse, som de efter fri överenskommelse kan upplösas eller ändras". Det som kännetecknar 
kommunerna till skillnad från andra st atliga förvaltningskanaler är dess själwerksamhet (SOU 1965:54, s. 206). 
Den moderna svenska kommunen inrättas med dubbla, delvis motsägelsefulla uppdrag. Den skulle samtidigt 
handha "gemensamma ordnings- och hushållningsangelägenheter" och vara en del av statsförvaltningen 
(Stjernquist 1996:283). Det är inte överraskande att rollen som statens ombud och rollen som självstyrelse- eller 
självförvaltningsorgan utgjort en källa till konflikter mellan stat och kommuner. 

2. Kommunens formella k ompetens och handlingsutrymme är väl undersökt efter 1862-års kommunal
förordningar och framåt (Kaijser 1965, Hjelmqvist 1994, Bokholm 1995). 

3. Enligt 1866 års riksdagsordning har varje röstberättigad en röst till andra kammaren, men den villkoras med 
en årsinkomst på minst 800 riksdaler, en egendom taxerad till lä gst 1.000 riksdaler eller en arrendefastighet 
taxerad till lägst 6.000 riksdaler (Vallinder 1962:11). 

4. Valdeltagandet till riksdag kan följas från riksdagsvalet 1911 och till stadsfullmäktige från 1920 på 
kommunnivå. Valdeltagande i landskommuner redovisas först från k ommunfullmäktigevalen 1938 i den 
officiella valstatistiken. 

5. Valdeltagandet till riksdagsvalet 1920 varierar mellan 38% och 75% i de undersökta landskommunerna. 
Knappt en tredjedel av landskommunerna redovisar ett valdeltagande under 50%. 

6. SOS Riksdagsmannavalen 1909-1911. 

7. Redan vid riksdagsvalet 1900 är nio av tio röstberättigade i en av undersökningskommunerna, jämfört med 
en kommun där endast en av tre har rösträtt. Eftersom valdeltagandet inte redovisats detta år på kommunnivå, 
framgår inte om rösträtt och valdeltagande följs åt. Om nio av tio har rösträtt ökar förutsättningarna att kunna 
tolka valdeltagande som indikator på medborgarnas integration och politisk legitimitet. Demokratins införande 
1921 innebär därför inte någon dramatisk förändring i alla kommuner. 

8. Borde byborna ha levt upp till fattigvårdslagen och kommunledningens krav? Lars Ni klasson (1992), som 
undersökt den offentliga maktens legitimitet, kommer till slutsatsen att det inte finns något generellt argument 
(eller presumtion) för att man bör lyda lagen. 

9.1 Karlskoga och Göteborg framför socialdemokrater liknande krav på att kommunen skall organisera ved-, 
mejeri-, fisk- och mjölkdistribution i syfte att kontrollera tillgång och pris. Flera städer, med eller utan krav från 
arbetarrörelser lokalt, organiserar hel- eller halvkommunala lösningar för försörjningsproblemen. De flesta 
tillfälliga institutioner avskaffas kort tid efter kriget, men i något fall finns de kvar, e xempelvis finns den 
kommunala vedhanteringen kvar i Västerås under 1920-talet. 

10.AK är förkortning för Arbetslöshetskommissionen. Hur den statliga AK-politiken upplevs lokalt, hur den 
begränsar kommunemas egna arbetslöshetsinsatser och skapar motsättningar inom arbetarrörelsen beskriver 
Kjell Östberg i sin bok (1996). 

11. Debatten om (välfärds)statens kris initieras under 1970-talet och bryter då med 1950- och 1960-talets 
politiska analyser som fokuserar konsensus och integration (Held 1989:118). Den moderna statens kris har 
formulerats i termer av "överbelastningskris" eller legitimitetskris (Kaase & Newton 1995:17f). Att staten inte 
klarar sina u ppgifter på grund av för stora krav och otillräckliga resurser har dominerat den politiska och 
intellektuella debatten (Held 1989, Chickering 1993:77, Rothstein 1994, Pierre 1994:112). Staten kan inte 
finansiera och effektivt hantera de uppgifter den tagit på sig. Samtidigt förstör den individuella initiativ och 
fri företagsamhet (Held 1989:119). Legitimitetskristeorier domineras av radikala polit iska utgångspunkter 
(Habermas 1984, Offe 1984, Lasch 1995). Det saknas inte föreställningar eller teorier om välfärdsstatens kris, 
däremot är empiriska undersökningar om hur krisen uppfattas bland medborgare få. 

12. Valdeltagande i demokratier har tolkats som indikator på regimstöd eller integration i det politiska systemet 
(Schattschneider 1975, Gilljam & Holmberg 1995), men även en motsatt tolkning har framförts (SOU 1989:68, 
s. 24). Modernisering, röstregler (Powell 1980) och mobilisering (SOU 1989:68, s. 38ff.) är andra faktorer som 
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används för att förklara ökat valdeltagande. 

13.Valdeltagandet inom näringsgrenarna 2-4 (gruvor, tillverkningsindustri m.m.) är 87,3% och inom 
näringsgren 5 (byggnadsindustri) 86% (SOS Allmänna valen 1994 del 3, tabell 3:11, 3:12). 

14. De ursprungliga landskommunerna finns inte alltid kvar i 1990-talets storkommuner. Nya tätorter växer 
fram på före detta landskommunal mark och det är svårt att följa urspungliga landskommuner och städer. En 
aggregering från valdistriktsnivå till något som motsvarar de ursprungliga landskommunerna skulle leda till att 
variationen i valdeltagande minskar, men den skulle sannolikt vara större än på storkommunnivå och belysa 
det avhandlingen vill rikta uppmärksamhet på. Det finns fortfarande stora skillnader i valdeltagande inom 
kommuner. Att inga variationer i valdeltagande framträder på regional nivå sedan 1950-talet i tre undersökta 
storstadsregioner beror sannolikt på att lokala skillnader försvinner när de aggregeras (SOU 1989:68, s. 37). 
Detta illustrerar den aggregerings fälla som viktig information fastnar i när fenomenen undersöks på för hög 
aggregeringsnivå. 

15. Riksdagen initierar 1939 första utredningen om en översyn av den då gällande kommunindelningen (SOU 
1945:38, Hjelmqvist 1994:57ff.). Kommunindelningskommittén argumenterar i sitt slutbetänkande 1945 för 
behovet att bilda större kommuner som har förutsättningar att upprätthålla en tillfredsställande förvaltnings
standard, särskilt ifråga om socialvårdens uppgifter. 

16. De båda reformerna har utvärderats inom ramen för de två stora kommunforskningsprojekten (Westerståhl 
1970, Ds Kn 1978:5, Westerståhl & Johansson 1981). Kommunforskningsgrupperna har utgått från en 
gemensam föreställningsram med ett outtalat monolitiskt statsbegrepp och en gemensam demokratisyn. 

17. Valdeltagandet är 1920 20% lägre till stadsfullmäktigevalen, jämfört med andrakammarvalet samma år. 
Därefter genomförs de lokala valen (till landsting, stads- och kommunfullmäktige) och andrakammarvalen vid 
olika tidpunkter, med två års förskjutning (Petersson 1994:88). Från 1970 införs gemensam valdag. 

18. Att valdeltagandet ökar till de kommunala valen på 1950-talet kan ha ett visst samband med kommun
sammanslagningarna, vilket inte undersökts närmare. När kommunens framtid står på spel är det tänkbart att 
medborgare som tidigare inte röstat, vill försöka påverka just den frågan. 

19. Går man tillbaka till början av seklet var rikspartier sällsynta i de flesta landskommuner. "Övriga" lokala 
partier finns under hela 1900-talet, men det kan vara rimligt att ta avstamp efter kommunsammanlagningarna, 
när man vill undersöka legitimitets förändringar under senare perioder. 

20. Ett annat sätt att beskriva samma utveckling är att räkna expansionen av antalet lokala panieri kommunerna. 
I början av 1970-talet redovisar drygt 5% av kommunerna 7 lokala partier eller fler i kommunfullmäktige. 
Under 1990-talet stiger motsvarande andel till cirka 75% (Lundqvist & Pierre 1995:102). 

21. Möjligheten att jämföra attityder till kommunal välfärdsservice i slutet av 1970-talet med början av 1990-talet 
i enskilda kommuner är begränsat. 1978 redovisas andelen missnöjda i förhållande till alla svarande (inklusive 
de utan åsikt), 1992/93 i förhållande till de som har någon åsikt. SCB har också räknat fram jämförbara siffror 
beträffande stöd för, eller missnöje med, kommunpolitiker. 

22. SCB:s attityddata används för generaliseringar på aggregerad nivå, men underlaget i enskilda kommuner 
är ofta för litet för att dra säkra slutsatser om kommuninnevånarnas attityder till maktutövningen i den egna 
kommunen. För statistiskt säkrare slutsatser skulle fler medborgare i samma kommun behöva undersökas. 
Detta är resurskrävande och fordrar en annan metodologi där ko mmunen betraktas som en självständig 
analysenhet. 
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Värdet av historisk policyanalys 

Avhandlingen har utvecklat och prövat olika metodologier att analysera kommunal policy och 
politisk legitimitet ur ett lokalhistoriskt perspektiv. Den historiska policyanalysen har varit 
försöksmässig och det är tid för en metodologisk slutsummering. Avslutningsvis bedöms här 
den historiska policyanalysens värde för förståelsen av politisk legitimitet och för policy-
analytisk forskning. Värdet skall i första hand bedömas av andra, men i en metodologiskt 
prövande avhandling är det också rimligt att försöka ge en egen samlad bedömning. Är det 
någon idé att fortsätta utveckla historisk policyanalys? Om svaret blir ja, kan andra 
rekommenderas fortsätta på den initierade vägen. Blir svaret nej, kan ett nej syfta på att 
metodologierna inte lyckats få fram så mycket intressant kunskap om kommunal policy och 
politisk legitimitet. Ett nej utesluter dock inte att historisk policyanalys kan komma längre om 
metodologierna revideras eller används för andra frågeställningar och kunskapsproblem. 

För politisk legitimitet 

Mitt svar är ett villkorat ja. Den historiska policyanalysen kan rekommenderas för den som 
vill få perspektiv på dagens offentliga problemlösningar och legitimitetsutveckling. Genom 
att utgå från lokala förutsättningar och utsträcka tidsperspektivet bortom välfärdsstatsepoken 
framträder delvis ny kunskap om kollektiv problemlösning och politisk legitimitet. Villkoret 
är att avhandlingens tolkningsram accepteras. Flera författare betonar att man i högre grad 
bör koppla en analys av politisk legitimitet till vad staten gör, jämfört med att analysera 
formella (demokratiska) institutioner (Deutsch 1972, Held 1989). Men metoder att analysera 
politisk legitimitet ur ett lokalhistoriskt perspektiv rapporteras inte i litteraturen. 

Genom att hålla isär nivåerna i detpolitiska systemet och utveckla metoder for analys avprobleminriktad 
polity och legitimitet har avhandlingen bidragit med me todologisk k unskap. Den konkreta problemlösningens 
legitimeringsväg synliggör samtidigt en nygammal väg at t (åter)skapa politisk legitimitet. När man skiljer 
mellan problem som går att lösa och problem som fordrar permanent hantering synliggörs en grundläggande 
förutsättning för offentlig policy. Distinktionen kan bidra till att öka förståelsen för möjligheterna att 
(åter)skapa politisk legitimitet. Policyanalysen visar också att data på aggregerad nivå riskerar att ge en 
missvisande bild av i vilken utsträckning (kommun)medborgare legitimerar den egna kommunens, statens och 
EU:spolicy och maktutövning. 

Om de legitimitets skillnader som framträder i avhandlingens undersökningskommuner, 
i SCB-statistik och i legitimitetsanalyser på kommunal nivå (Möller 1996) inte är enstaka 
undantag utan snarare regel, talar det för att det behövs komplement till nationella 
attitydundersökningar. 
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Om inte tolkningsramen accepteras, kan slutsatsen bli den rakt motsatta. Accepteras inte 
utgångspunkterna och angreppssättet att binda ihop policy och legitimitet på det sätt som görs 
i avhandlingen, kan den historiska policyanalysen framstå som en återvändsgränd. Den 
konkreta problemlösningens legitimerings väg kan avfärdas redan från början. 

Policyanalysen finner empiriskt stöd för att problemnära och framgångsrik policy bidrar 
till politisk legitimitet. För att ytterligare pröva de teoretiska antagandena och underbygga 
slutsatserna, måste mer lokalhistoriskt material grävas fram. Det räcker inte med de 
lokalhistoriska sekundärkällor som avhandlingen försöksmässigt använt. Samarbete med 
lokalhistoriker, andra forskare, SCB m.fl. kan vara en väg att få fram mer lokalhistoriskt 
material, historisk policyanalys måste delvis bygga på sekundära källor, annars kommer all 
tid och kraft att gå till materialinsamling. I detta finns en risk eller svaghet med avhandlingens 
metodologi. Andras bearbetningar av primärmaterial innehåller skevheter, men råmaterialet 
kan ofta friläggas och omtolkas (Eneroth 1989). 

Empirisk kunskap om politisk legitimitet och dess orsaker i allmänhet, och det sena 1900-
talets legitimitetsproblem i synnerhet, är mager. Så länge slutsatser om stöd för, respektive 
misstro mot, offentlig policy och demokratisk maktutövning baseras på forskares hypoteser 
och medborgares attityder till välfärdsstatens service, kommer det att vara svårt att förstå och 
finna botemedel mot legitimitetsproblem i demokratiska välfärdsstater. Det är den stats
bundna kommunens "leverans" av välfärdsservice och tilltron till demokratiska institutioner 
som legat till g rund för generaliseringar om politisk legitimitet under senare år.2 Vilken 
(relativ) betydelse har service och tilltro till institutionerna för legitimiteten på olika nivåer?3 

Låter man sig inte övertygas om att service och tilltro till formella institutioner mäter politisk 
legitimitet, faller också slutsatserna. Teoretiska antaganden måste alltid accepteras om 
slutsatserna skall framstå som relevanta (Kurzman 1994). 

Ett alternativ till att tolka politisk legitimitet indirekt är att ställa direkta frågor till 
medborgarna. Syftet skulle vara att i en och samma studie undersöka legitimitet i förhållande 
till "legitimitetsbärare" (Wiberg 1988:84) på olika nivåer. En sådan undersökning kunde ge 
kunskap om vilken betydelse offentlig service och etablerade problemlösningar på olika 
nivåer har för politisk legitimitet i slutet av 1990-talet. Vidare kunde den ge svar på varför 
medborgare deltar alternativt inte deltar i valen, varför de väljer den ena eller andra kanalen 
för påverkan, vad förtroende för, eller misstro mot, makthavare på olika nivåer grundas på. 
Formas legitimitetsuppfattningar utifrån egna erfarenheter, andras verklighetsbeskrivningar 
eller myter? En legitimitetsundersökning som ställer direkta frågor till medborgare skulle 
sannolikt bidra till en bättre förståelse av delegitimerings- och legitimeringsprocesser på olika 
nivåer i det politiska systemet.4 

För att öka förståelsen för (de)legitimeringsprocesser på olika nivåer i det politiska 
systemet bör kunskap sökas efter olika linjer. Det behövs angreppssätt som också 
uppmärksammar dolda maktförhållanden, kvinnors legitimitetsuppfattningar och klassmässiga 
skillnader i hur legitimitet kan vinnas och förloras. 
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För policyanalys 

Post-positivistisk policyanalys (historisk policyanalys) syftar till att försöka ge bättre rättvisa 
åt flerdimensionalitet, normativitet och kontext i offentlig policy, jämfört med positivistisk 
eller rationalistisk policyanalys (Torgerson 1986, Fischer 1995, Albaek 1995). Men det finns 
ingen entydig vetenskapsteoretisk anvisning att följa för den som vill analysera policy kopplat 
till konkreta samhällsproblem (Helenius 1990). Den grundläggning Frank Fischer (1995) 
förespråkar har avfärdats för avhandlingens policyanalys. Möjligheten att finna en gemensam 
förankring för post-positivistisk policyanalys är begränsad, eftersom olika problemställningar 
fordrar olika angreppssätt och metodologier. Historisk policyanalys innebär speciella metodo
logiska problem och utmaningar, framförallt på grund av de begränsningar som användningen 
av historiskt material innebär. När policyanalys används på historiskt material blir det också 
en forskningsuppgift att undersöka vilket material som går att gräva fram om fenomenen. 
Förutsättningarna att analysera och jämföra förhållanden i olika kommuner och förändringar 
över tid är något som avhandlingen steg för steg försökt vinna kunskap om. 

En del av de frågor och vägval som problematiserats i den försöksmässiga policyanalysen 
kan ges ett mindre utrymme i efterföljande historiska policyanalyser. Men en policyanalys, 
som eftersträvar att ge rättvisa åt samhällsfenomen i förändring, kan inte definiera bort de 
problem som avhandlingen uppmärksammat. En fortlöpande problematisering på flera 
nivåer är en viktig del av post-positivistisk policyanalys (Fischer 1995). 

De empiriska hål eller vita fläckar som identifierats i rekonstruktionen av lokalhistoriska 
"kartor" beror delvis på det lokala perspektivet. När staten "kartlagt" lokala förhållanden har 
den periodvis nöjt sig med härads- eller länsnivådata. Detta förklarar en del av de vita fläckar 
som finns i statistiken. Om aggregerad kommunstatistik istället använts, som har färre luckor, 
skulle det ge ett falskt intryck av ett bättre underlag. Aggregatdata avlägsnar policyanalysen 
från de fenomen som den försöker beskriva och förstå. Empiriska luckor är heller inte unikt 
för historisk policyanalys. All empirisk analys vilar på ofullständigt underlag. 

Den historiska policyanalysen visar att lokal kontext, aggregeringsnivå och tidsperiod har betydelse för 
analysresultatet Vidare påverkas resultatet till en del av vilken metod eller metodolo gi som används och 
vilken dimension ifenomenen som fokuseras. Vid aggregering suddas lokala skillnader ut och förhållanden 
framstår ofta som mer lika än de i själva verket är. 

När problemnärheten analyseras genom sociala indikatorer i förhållande till lösbara 
problem framträder orimliga resultat. Policy som utvecklas för problem som trendmässigt 
minskar visar sig alltid ligga långt från problemen, de får negativa korrelationskoefficienter 
och höga avståndsmått. Det tyder på att det finns ett mätproblem. Korrelationsanalyser och 
avståndsmätningar kan användas för att analysera prohlemnärhet kopplat till olösbara problem, däremot är 
metoderna inte lämpliga för att analysera närheten i förhållande till lösbara problem (problem som 
trendmässigt minskar). Tolkningar av problemnärheten i det senare fallet bör lägga större v ikt vid bla. 
resursmobilisering och institutionalisering av policy. 

När man försöker förklara och förstå olika samhällsfenomen i förhållande till lok al 
kontext ökar mångfalden och mängden relevanta tolknings- eller förklarings faktorer. Att 

218 



rekonstruera lokala problem-, policy- och legitimitetskartor är tidskrävande. Det förutsätter 
idéer om hur man bearbetar och tolkar statistik, händelser, policy och uttryckta idéer. Vidare 
hur vita fläckar ska kunna fyllas ut. Det finns ingen allmänt accepterad måttstock som kan 
användas för att bedöma om det framgrävda underlaget är tillräckligt för att dra säkra 
slutsatser. Eftersom det finns olika uppfattningar om vilka bedömningskriterier som är 
relevanta, bör policy analyseras från olika positioner och i förhållande till olika värdekriterier. 
Strävan bör vara att ge så stor rättvisa åt normativitet och mångdimensionalitet i policy som 
möjligt (Fischer 1987:114, 1995). Forskningens viktigaste uppgift är att kritiskt och 
systematiskt granska etablerade sanningar och rationalitetslinjer (Albaek 1995:96£). Vad som 
uppfattas som kunskap påverkas, såväl i politik som vetenskap, av hur faktiska förhållanden 
framställs och vilka kunskapskriterier som används (Kurzman 1994). När samhällsfenomenen 
analyseras med olika metodologier och lokala kontexter beaktas försvåras möjligheten att 
skapa och pröva teori. Avhandlingens teorikritik ansluter sig till en fenomenologisk, post-
positivistisk kritik riktad-mot positivismens begränsningar att nå generell kontextoavhängig 
teori (Scaff 1989, Silverman 1985, Albaek 1995, Yanow 1995).5 Problem, policy och politisk 
legitimitet förändras fortlöpande och fenomenen framträder ofta på olika sätt i olika 
lokalsamhällen (Alvesson & Sköldberg 1994:54). I policyanalysen framträder också 
förändringsmönster som slår igenom i de flesta undersökta kommuner under samma period 
eller med viss förskjutning. Det är skälet till avhandlingens slutsats att problemnärheten, 
problemeffektiviteten och legitimiteten "generellt" sjunker mot slutet av 1900-talet. Men om 
legitimiteten undersöks igen om hundra år, är det tänkbart att policy åter närmar sig 
problemen och att en reviderad styrelseordning efterhand vinner legitimitet. 

Lokala policyteorier och pragmatisk kunskap 
Vilken användning kan medborgare och policyskapare ha av policyteorier med begränsad 
räckvidd? För värderationella överväganden i lokalsamhällen kan teori med begränsad räckvidd 
ha ett värde (jfr Flyvbjerg 1991b:430). Lokala policy- eller inlärningsteorier skulle kunna 
utvecklas för att tillvarata pragmatisk kunskap och användas i utvärdering av policy. 
Systematiska utvärderingar av kommunal policy skulle kunna förbättra underlaget i svåra 
överväganden om vad kommuner kan och bör göra. Policyteoretiskt motsvarar en sådan 
teorianvändning närmast en form av inlärningsteori (Bennet & Howlett 1992:289). 

Med växande legitimitetsproblem för den centraldemokratiska styrelseordningen och när 
folkstyrelsen förlorat kontroll i en globaliserad värld, kan en pragmatisk och dynamisk lokal 
teorianvändning bidra till att skapa viss kontroll. Lokala polig- eller inlärningsteorier skulle kunna 
tillvarata pragmatisk kunskap och användas för att lära av framgångsrik och misslyckad problemlösning.6 

De skulle samtidigtfå policyaktörer attfokusera det som fungerar i den egna kommunen och inte förledas tro 
att detfinns en gömd generell trollformel (teori) som det går at t identifiera och använda. 

Att använda framgångsrika exempel var också den väg logiska empirister föreslog och som 
kritiserades av Popper. När detta sätt att närma sig teori sker utan anspråk på generali tet, 
kommer det i ett annat ljus. Användningen av teori för att systematiskt integrera praktisk 
kunskap i policyprocessen kan vara ett alternativ till program- eller styrteorier vilka utgår från 
reformbärares föreställningar om mål och medel (Vedung 1991:99). Fenomenologins 
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uppmaning, att gå tillbaka till sakerna själva, kan också bli en maxim som vägleder 
utvecklandet av lokala policy- eller inlärningsteorier. 

Historisk policyanalys kan bidra till att öka förståelsen för vilka förutsättningar offentliga 
och civila aktörer har att komma tillrätta med samhällsproblem idag. Den kan hjälpa till att 
visa vad som finns i de offentliga "garderoberna" (av inrättade problemlösningar), men det 
är en politisk uppgift att riva de hinder som står i vägen för att (åter)skapa förtroende för 
politisk problemlösning och forma styrelseordningar som kan vinna medborgarnas stöd. 

Noter kapitel 12 

1. Stads- och kommunhistoriska institutionen vid Stockholms Universitet samlar information om lokalhistorisk 
forskning i landet För en policyanalytiker, utan närmare kunskaper om enskilda kommuner, kan det vara ett sätt 
att snabbt ta reda på vilka kommuner som är väldokumenterade och som kan undersökas närmare. Lokalhistoriker 
som ägnar sig åt "gräv där du står-projekt" är också en outnyttjad resurs. Av många forskare har de betraktats med 
misstänksamhet och som ovetenskapliga (Aronsson 1995). Men i en post-positivistisk policyanalys som strävar 
efter att integrera praktisk kunskap, bör de kunna utnyttjas bättre. 

2. I demokratisk teori är det beslutsprocessen och institutionerna som är tänkta att legitimera offentlig 
maktutövning (Rothstein 1997:49). Institutionerna skall uppfattas skäliga och rättvisa. Lokaldemokratikommittén 
baserar slutsatser om politisk legitimitet på människors attityder till service (SOU 1993:90, s. 71). Det faktum att 
85% av brukarna av kommunal service är nöjda, tolkas som ett tecken på att "medborgarviljan förverkligats". I 
en intervjundersökning 1979, som frågade medborgare i 50 kommuner, uttrycker något färre (10 % ) missnöje 
med kommunal service (Sannerstedt 1981:127). Missnöjet har därefter ökat i många kommuner (SOS 
Levnadsförhållanden 1996:90). Men det föreligger stora skillnader mellan olika serviceområden och kommuner 
(Nilsson 1996:139). Det är heller inte säkert att de som är nöjda samtidigt uppfattar inflytandekanalerna "skäliga 
och rättvisa" eller att "medborgarviljan förverkligas" på detta sätt. Många faktorer kan påverka legitimiteten. 

3. Det finns ingen enkel koppling mellan serviceutbud och medborgares tillfredsställelse med kommunal service. 
I e n studie i mitten av 1960-talet var missnöjet störst i de kommuner där den kommunala servicen var mest 
utbyggd. Paradoxen har förklarats med "de stigande förväntningarnas missnöje" (Strömberg m.fl. 1993:120). I 
slutet av 1970-talet och början av 1990-talet har paradoxen knappast något empiriskt stöd (Sannerstedt 1981:22, 
Nilsson 1996:138). Det visar att legitimitet är ett dynamiskt och sammansatt fenomen. 

4. En medborgarundersökning med syfte att klargöra politisk legitimitet på olika nivåer i det politiska systemet 
bör utformas så att eventuella skillnader i kommunmedborgares legitimitetsuppfattningar för olika nivåer 
framträder. Grundliga kommunundersökningar kan vara e tt alternativ eller komplement till nationella attityd
undersökningar, som riskerar att förlora viktig information i urvals- och aggregeringsprocessen. 

5. Empiriska teoriers giltighet prövas vanligtvis med hjälp av sociala indikatorer på aggregerad nivå. När sociala 
indikatorer används för att verifiera eller falsifiera teori (Hansson 1982:17), förväntas indikatorerna spegla samma 
fenomen i alla undersökningsenheter. En metodologisk slutsats i policyanalysen är att sociala indikatorer efterhand 
kan förlora representativitet för de fenomen de används och att de inte alltid speglar fenomenen lika i alla 
kommuner. Teori testas eller falsifieras vanligtvis med hjälp av indikatorer som antas vara jämförbara och 
representativa. Eftersom antagandets rimlighet inte kan undersökas eller kontrolleras empiriskt över tid, rör sig 
teoriverifikation eller fals ifikation på ett analytiskt (indikator)plan skilt från unde rsökningsfenomenen (jfr Duncan 1984, 
Alvesson & Sköldberg 1994). Detta är en grundläggande invändning mot möjligheten att verifiera eller falsifiera 
teori och visar att empiriska teorier ofta vilar på lös grund. Om man försöker utveckla och pröva teorier som 
beaktar tids- och rumsvariationer och fenomenens olika dimensioner, kommer teorierna att bli mycket 
komplicerade och oanvändbara. 

6. Om lokala policy teorier efterhand förlorar giltighet är tiden mogen att söka nya institutioner och incitament 
för policy. Var de framgångsrika exemplen finns är ett sätt att fråga efter lokala policy teorier som fungerar. 
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Sammanfattande analys 

I avhandlingen utvecklas en historisk policyanalys för att öka kunskapen och förståelsen för 
kollektiv problemlösning och politisk legitimitet. Grundtanken är att legitimiteten påverkas 
av vad stat och kommuner gör för att komma tillrätta med olika samhällsproblem. När 
offentlig policy utvecklas nära lokala samhällsproblem och bidrar till problemlösningen antas 
legitimiteten öka. Omvänt antas den minska om policyn avlägsnar sig från problemen eller 
om policyn misslyckas med att lösa eller hantera problemen. Mot bakgrund av välfärdsstatens 
legitimitetsproblem undersöks i ett längre historiskt perspektiv kommuners förutsättningar 
att utveckla policy nära lokala problem och om de kan lösa eller hantera problemen fram
gångsrikt. 

Avhandlingens övergripande syfte är att utveckla byggstenar i en historisk policyanalys och 
använda dem för att öka kunskapen om politisk legitimitet. Metodologiskt är syftet att 
utveckla en begreppsapparat och analysram som gör det möjligt att studera policy och 
legitimitet ur ett lokalhistoriskt perspektiv. Därefter att pröva "metodologierna i arbete" och 
vinna praktisk metodologisk kunskap i mötet mellan (meta-)teori och empiri (jfr Flyvbjerg 
1991b). Den empiriska analysen syftar till att öka förståelsen för kollektiv problemlösning och 
politisk legitimitet. 

I detta kapitel sammanfattas den historiska policyanalysen. Därefter bedöms förut
sättningarna för att utveckla problemnära och problemeffektiv kommunal policy, dels inom 
ramen för den etablerade styrelseordningen, dels utifrån en reviderad kommunaldemokratisk 
självstyrelseordning. Tanken är att om goda förutsättningar för problemnära och problem
effektiv policy kan skapas, kan detta bidra till att "lösa" välfärdsstatens legitimitetsproblem. 
De rekommendationer som policyanalytiker ger, berör oftast inte grundläggande styrelse
principer. Men i avhandlingen problematiseras etablerade politiska strukturer ur ett lokalt 
legitimitetsperspektiv. Avhandlingens empiriska slutsatser används som grund för de förslag 
till förändringar som avslutningsvis presenteras. De utformas för att ge svar på frågan: vilka 
förändringar behövs för att befrämja en process som kan börja (åter)skapa politisk legitimitet 
på olika nivåer? Genom att formulera råden utifrån empirisk kunskap om kollektiv 
problemlösning och politisk legitimitet, görs ett konstruktivt försök att finna botemedel mot 
välfärdsstatens legitimitetskris. 

Teoretiska utgångspunkter 

För att kunna tillvarata mångfald och förändringar i lokala samhällsproblem, kommunal 
policy och politisk legitimitet utvecklas analysen utifrån fenomenologiska och post-
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positivistiska utgångspunkter (Merleau-Ponty 1964, Fischer & Forester 1987, Jennings 1987, 
Torgerson 1992, Fischer 1993, 1995, Deleon 1994). En post-positivistisk policyanalys 
framställs ibland som något helt nytt, men den skiljer sig inte i grunden från den 
verklighetsvetenskap som Max Weber utvecklade runt förra sekelskiftet. Det nya ligger i att 
den frigör sig från efterkrigstidens välfärds s tat sinriktade positivistiska policyanalys och att 
värdedimensionen i policy och grundläggande vetenskapsteoretiska frågor problematiseras. 

Avhandlingens policyanalys har närmast en hermeneutisk grund. Den integrerar 
byggstenar eller begrepp (t.ex. sociala indikatorer) och metoder (t.ex. tidsserieanalys) som 
vanligtvis används inom positivistiska ansatser, med en problematisering av empiriska 
observationers perspektiv- och teoriberoende. En relativistisk epistemologi (Kurzman 1994) 
legitimerar avhandlingens försök att kombinera positivism och post-positivism. 

För att få perspektiv på den tid vi lever i, välfardsstatsepoken, utvecklas i avhandlingen 
en begreppsapparat och undersökningsmodell som använder legitimitet i betydelsen samtycke 
eller rättmätighet som överordnat värdekriterium (Deutsch 1972, Habermas 1984, Held 
1989). Legitimitet uppfattas och behandlas som ett dynamiskt och sammansatt fenomen 
(Wiberg 1988). Begreppet ger inte företräde åt en bestämd epoks dominerande norm, men 
legitimitet är heller inte ett generellt värde som alla skulle upphöja till norm. Avhandlingen 
använder därmed inte demokrati och välfärdsstat som utgångspunkt och norm. 

Den historiska policyanalysen utvecklas för att kunna analysera den konkreta problem
lösningens legitimeringsväg, dvs. avhandlingen undersöker om kommunal policy utvecklas nära 
lokala samhällsproblem (problemnära) och om policyn bidrar till att hantera och lösa 
problemen (problemeffektivt). Problemnära policy syftar på policy som utvecklas nära lokal
befolkningars problemuppfattningar och som beaktar lokala förutsättningar. När så sker, 
antas kommunal policy bidra till politisk legitimitet. Vad kommuner konkret gör för att 
komma tillrätta med lokala samhällsproblem binds ihop med en analys av förutsättningarna 
för kommunal policy i det politiska systemet. Den fokuserade legitimitetsgrunden ligger 
närmast David Heids legitimitetsteori; legitimitet kan vinnas om staten tjänar folkets intressen 
och om den anstränger sig att minska skillnader och orättvisor i samhället (Held 1989:152). 

Ett pluralistiskt statsbegrepp används så att legitimitet i förhållande till fler a nivåer i det 
politiska systemet kan analyseras samtidigt. Politisk legitimitet analyseras framförallt indirekt 
i den historiska policyanalysen, men teoretiska antaganden prövas också i den utsträckning 
som är möjligt. När "uttryck fir politisk légitimité f förekommer samtidigt med problemnära och 
problemeffektiv polig stärker det den framförda tolkningslinjen. 

I avhandlingen analyseras kommunal policy och den konkreta problemlösningens 
legitimeringsväg i förhållande till lokala samhällsproblem, ljokala samhällsproblem syftar på 
kollektiva föreställningar om lokala missförhållanden och utmaningar. Bland alla tänkbara 
problem (utmaningar) är det de som leder till någon form av social mobilisering som 
analyseras närmare. Aktörer kan uppfatta olika förhållanden problematiska och faktiska 
förhållanden och problemuppfattningar förändras fortlöpande. Med en sådan problemsyn går 
det inte att vetenskapligt bestämma vad som är ett lokalt samhällsproblem. Det finns nästan 
alltid olika uppfattningar om vad som är problem och vilka behov av offentlig policy som 
föreligger (Dery 1984, Deleon 1994, Primm & Clark 1996). All policy har en normativ 
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dimension. Policyanalytiker måste välja någon aktörs definition, alternativt stipulera, vad som 
är problem och framgångsrik problemlösning. I den historiska policyanalysen används båda 
sätten att analysera problemen. Vems problemuppfattning som ligger bako m definitionen av lokala 
samhälls- och po licyproblem görs till en forskningfråga. Vidare stipuleras lokala samhällsproblem som en 
bestämd nivå på en social indikator. (Exempelvis indikerar ett bidragstagande på över åtta procent 
av befolkningen ett lokalt försörjningsproblem.) Sociala (problem)indikatorer avslöjar inte om 
människor uppfattar bestämda problemnivåer som problematiska. De säger mer om faktiska 
förhållanden. Men sociala indikatorer kan också användas för att synliggöra och kartlägga 
lokala problem. 

Kommunalpolig används i avhandlingen för handlingsinriktade insatser som syftar till att 
vidmakthålla eller förändra rådande förhållanden (Heclo 1972, Hjern 1985, Gunnarsson 
1992). Olika spår eller dimensioner av policyns institutionalisering (mål, regler, real- och human
kapital, stöd och organisering) och aktörsinsatser (inom befintliga institutioner och institutions
byggande) analyseras inom ramen för policyanalysen. En distinktion görs mellan att lösa och 
hantera samhällsproblem, därmed synliggörs en viktig förutsättning för offentlig policy. "Lösa" 
används för lösbara problem (de som kan undanröjas eller minskas) och "hantera" för 
olösbara problem (de som inte kan undanröjas eller minskas under en viss nivå). 

Ett problematiserande angreppssätt kännetecknar avhandlingens historiska policyanalys. 
Angreppssättet bygger på att använda flera metodologier och kunskapsgrunder. Strävan är att försöka 
ge rättvisa åt de dynamiska och mångdimensionella fenomenen och därmed ge den empiriska 
analysen så hög giltighet som möjligt. Den historiska policyanalysen kan ses som en empirisk 
tillämpning av post-positivistisk policyanalys på ett historiskt material. Positivistiska tekniker 
används kritiskt och statistiskt grundad kunskap uppfattas inte som den enda eller över
ordnade kunskapsgrunden. Den sociala verkligheten och den politiska problemlösningens 
historia kan beskrivas på flera sätt. Avhandlingens tolkningsram har som alla ramar skevheter. 
Strävan är att öppet redovisa hur det valda perspektivet riktar sökarljuset och lämna öppet 
för alternativa tolkningar. 

Slutsatser 

Den historiska policyanalysen visar att lokala hälso- och försörjningsproblem långsiktigt 
förändras efter olika mönster. När spädbarnsdödlighet och bidragstagande används för att 
indikera lokala hälso- respektive försörjningsproblem visar tidsserieanalyser att hälso
problemen trendmässigt sjunker under 120-årsperioden, medan försörjningsproblemen 
pendlar upp och ner. Förändringsmönstren tyder på att lokala hälsoproblem är lösbara problem och 
att lokalaförsöijningsproblem är olösbara problem. Det innebär inte att alla lokala hälsoproblem kan 
lösas, men de som undersöks i den historiska policyanalysen framstår så när de undersöks 
med hjälp av tidsserieanalys över längre tid. Att lokala försörjningsproblem inte långsiktigt 
går att lösa hindrar inte att enskilda eller familjer kan finna stabila privata lösningar för sina 
försörjningsproblem, men detta gäller inte de kollektiva försörjningsproblem som uppmärk
sammas i avhandlingen. Dessa kan inte varaktigt pressas ner under en viss nivå (motsvarande 
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cirka fyra procent bidragstagare i befolkningen). Förändringsmönstren och omfattningen av 
lokala samhällsproblem skiljer sig mellan kommuner, men det ändrar inte den grundläggande 
skillnad som framträder mellan hälso- och försörjningsproblemen. 

Hur nära lokala problem har kommunal policy utvecklats under 120 år? 
När problem och policy analyseras genom sociala indikatorer visar den historiska policy-
analysen att kommunernasfattigvård och sociatpolicy utvecklas problemnära, i takt med lokalaförsöijnings-
problem fram till mitten av 1970-talet (med undantag för perioden 1941-1960), därefier börjar kopplingen 
lösas upp. Infrastrukturpolicy visar ett omvänt förhållande till problemen; först närförsörjningsproblemen 
minskar expanderar infrastrukturpolicy. Under 19SO-talet framträder ett nytt mönster; kommunernas 
infrastruktur- och näringslivspolicy utvecklas för första gången i takt medförsörjningsproblemen, tvärtemot 
tidigare, medan socialpoliy visar sig minska när problemen ökar. Det tyder på att social service, som 
dominerar de sociala kostnaderna under senare år, går tillbaka när försörjningsproblemen 
växer. Samtidigt utvecklar kommunerna under 1980-talet infrastruktur- och näringslivspolicy 
för att aktivt bekämpa lokala försörjningsproblem. Det utesluter inte att socialförsäkringarna 
följer problemutvecklingen bättre och i en samlad bedömning av den offentliga sektorns 
problemnärhet måste självklart socialförsäkrings-systemets kostnadsutveckling också beaktas. 

De kommunala institutioner som runt förra sekelskiftet inrättas för att hantera lokala försörjnings
problem byggeri höggradpå lokalsamhällets självorganiserade institutioner. Det förstärker bedömningen 
att policy utvecklas nära lokala försörjningsproblem och normer kring sekelskiftet. Städerna 
skiljer sig samtidigt i hur nära lokalbefolkningens respektive den lokala elitens problemuppfattningar och 
intressen som polityn utvecklas. Kommunal näringslivspolicy utvecklas t. ex. under 1980-talet olika nära 
företagens, den viktigaste målgruppens, problem och utmaningar. Utvecklingen under 1980-talet visar 
att staten börjat förlora kontroll över definitionen av policyproblem och policy till det lokala 
och att en mindre centraliserad stat institutionaliseras i Sverige. 

Kommunal hälsopolicy vi sar sig, i motsats till fö rsörjningspolicy, utvecklas i otakt med 
lokala hälsoproblem när problem och policy analyseras genom sociala indikatorer. Det finns 
visserligen kommuner som avviker från detta mönster, men det dominerande mönstret är att 
städernas och kommunernas hälsopoliy inte utvecklas problemnära. Samtidigt mobiliserar de under sökta 
kommunerna alltmer resurserför att komma tillrätta med miljöproblem. I förhållande till kommunernas 
samlade verks amhet mobiliseras mest resurser för miljön under perioden 1921 -1940. Kommunernas 
hälsopolicy har inte (som försörjningspolicy) undersökts systematiskt genom institutioner 
och aktörer i avhandlingen. En sådan analys skulle sannolikt leda till ett annat resultat och om 
hälsopolicy utvecklats nära problemen under hela eller delar av 120-årsperioden är en uppgift 
för en efterföljande historisk policyanalys att på olika sätt undersöka. 

Vilket inflytande har staten haft över kommunalpolicy? 
För 100 år sedan dominerar framf örallt lokala uppfattningar bakom städernas och landskom munernas 
polig och problemlösningar. Under 1900-talet övertar staten efterhand definitionsmakt över kommunala 
policyproblem. Staten bestämmer i allt väsentligt vilka lokala samhällsproblem på välfärdsområdet som skall 
bliföremålför kommunal policy och institutionaliseras. Likriktningen av välfärdspolitiken kan vara 
en förklaring till att kommunal policy avlägsnar sig från lokala problem, att problemnärheten 
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minskar. Den kommunala organisationen visar sig ha svårt att anpassas till lokala behov 
(Engen 1995:50). Den är också till stora delar resultatet av efterkrigstidens välfärdsstatspolitik. 
Men under den senaste 20-års perioden har den statsbundna kommunen (Strandberg 1995) 
förändrats i riktning mot en mer självförvaltande kommun. Kommunerna försöker åter 
anpassa policy och problemlösningar till lokala problem och utmaningar. Förändringen drivs 
på från två håll, dels genom den nya förvaltningspolitiken (Gustafsson 1987:111 f., Engen 
1995:41 ff, Montin 1995:15), dels genom att kommunerna själva åter börjar definiera problem och 
policy utifrån lokalaförutsättningar. I praktiken utvecklar många kommuner policy som går längre 
än statens intentioner (t.ex. på näringslivsområdet). 

Kommunerna har av staten fått mer ansvar och fler uppgifter, samtidigt som statsbidragen 
minskat. Trots den nya förvaltningspolitikens decentralisering är självförvaltnings utrymmet 
oklart, vilket bland annat kan tillskrivas en svag maktdelning mellan stat och kommun. Enligt 
Demokratirådets senaste rapport har problemet med svag maktdelning mellan staten och 
kommunerna förvärrats i Sverige. Olika huvudmän försöker övervältra kostnader på varandra 
och oklarhet råder om hur befogenheter och kostnadsansvar skall fördelas mellan nivåerna 
i det politiska systemet (Petersson m.fl. 1997:41). Staten flyttar ansvar och uppgifter nedåt, 
men tvekar att lämna ifrån sig formell makt till kommunerna. 

Efterkrigstidens institutionalisering av offentlig policy har byggt murar mellan statlig, 
landstingskommunal och kommunal verksamhet. Etablerade institutioner har svårt att 
komma tillrätta med förändrade och nyidentifierade samhällsproblem (Engen 1995). Problem 
bollas runt mellan institutioner och revirtänkande och sektorsinstruktioner försvårar helhets
grepp. Den flora av projektverksamhet som kommuner och andra aktörer deltar i mot slutet 
av 1900-talet, illustrerar ett sökande efter problemlösningar som ligger närmare lokala 
problem och utmaningar. Kommuner söker sig tillbaka till problemnära och flexiblare 
organiseringsformer i försöken att komma tillrätta med dagens lokala samhällsproblem. 

De förändringsmönster som framträder i den historiska policyanalysen kan ges olika 
tolkningar. Att avhandlingen lyfter fram statens inflytande över kommunala problemlösningar 
och etablerade maktstrukturer som förklaring till minskad problemkontakt och legitimitet, 
beror på att dessa strukturer uppmärksammas i avhandlingen. Denna fokusering eller 
"skevhet" kan ledas tillbaka till avhandlingens centrala problemställning och tolkningsram. 
Empiriska observationer är alltid "laddade" med (meta)teori. Det gäller också de resultat som 
framträder och de tolkningar som görs. Det bästa man kan göra är att klargöra var 
skevheterna finns, inte låtsas som om de inte finns, eller att forskningen kan rensa bort dem. 
En läsare som inte delar utgångspunkterna, skall kunna frigöra råmaterialet och omtolka det 
utifrån egna begrepp och tolkningsramar (Eneroth 1989). 

Det kan finnas andra rimliga tolkningar till a tt problemnärheten i kommunal policy 
minskar. Exempelvis kan globaliseringen av ekonomin och den ökade internationella 
konkurrensen bidra till utslagningen på arbetsmarknaden. Därigenom skapas återkommande 
anpassningsproblem som offentlig sektor måste försöka lösa. Om inrättade problemlösningar 
finns kvar som skyddsnät efter att problemen minskat kommer problemnärheten, mätt med 
sociala indikatorer, att minska. När (välfärds) staten på olika policyområden övergår från att 
försöka lösa redan uppkomna problem till att utveckla förebyggande policy (Offe 1984:109) 
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kan policyn också visa sig avlägsna sig från problemen. Men om problemen hindras från att 
bryta ut, vilket är idén med förebyggande policy, finns en risk att problemen underskattas i 
mätningarna. Problemen skulle varit större utan förebyggande insatser, förutsatt att policyn 
är effektiv. Men all förebyggande verksamhet är inte problemeffektiv. 

Hur framgångsrik har kommunal policy varit? 
Utvärderingen av poliyns problemeffektivitet visar att kommuner lyckats olika väl och i allmänhet något 
bättre för hundra år sedan. Före 19 20 och under 1950- och 1960-talen visar sig städernas och kommunernas 
hälsopolicy bidra till att lösa lokala hälsoproblem (mätt som spädbarnsdödlighet och trångboddhet). 
Försörjningspolicyn bidrar till ekonomisk tillväxt och näringslivsutveckling, men i nte till att minska 
bidragstagandet under samma perioder. Problemeffektiviteten i försöijningspoliyn framstår också som stor 
under 1950- och 1960-talen, eftersom försörjningspolicyn utvecklas problemnära utan att problemen växer. 
Från 1970-talet och framåt visar sig kommunal polity inte bidra till att lösa lokala hälso- eller 
försörjningsproblem. Den poliy som i begränsad omfattning är framgångsrik under senare år är kommunal 
näringslivspoliy; den befrämjar under 19SO-talet lokal näringslivsutveckling. Vidare bidrar miljö- och 
infrastrukturpoliy till att hälsoproblemen minskar under 1950- och 196 0-talen. Men försörjningsproblemen 
har, trots omfattande offentliga insatser under efterkrigstiden, inte funnit någon stabil lösning. Snarare visar 
den historiska poliy analysen att kommunalförsörjningspoliy kan bidra till att problemen ökar under 1970-
och 1980- talen! 

Välfärdsstaten har på egen hand och genom kommunerna institutionaliserat policy för ett 
stort antal centralt definierade samhällsproblem och skapat förväntningar bland medborgare 
på att etablerade institutioner ska kunna hantera alla typer av problem som uppkommer i 
spåren av den ekonomiska "utvecklingen". Men den centraldemokratiska styrelsemodellen, 
med kommunerna som redskap, eller den nya förvaltningspolitiken visar sig inte kunna 
hantera eller lösa många av 1900-talets stora samhällsproblem. Mer statlig politik genom 
kommunerna har inte bidragit till att lösa de lokala samhällsproblemen. 

Vad kan förklara den låga problemeffektiviteten? 
När stat och kommuner övertar olösbara problem från civilsamhället kan det vara en 
förklaring till varför politiska problemlösningar ofta visar sig ineffektiva. Många samhälls
problem fordrar permanent hantering. Görs ingen distinktion mellan problem som går 
respektive inte går att lösa, skapas samtidigt orealistiska förväntningar på politisk problem
lösning.1 

På hälso- och sjukvårdsområdet skapar den medicinska "utvecklingen" konflikter mellan 
nya och etablerade problemlösningar. Ofta kräver nya behandlingsmetoder stora resurser, 
t.ex. behandlingsprogram för gruppen mycket för tidigt födda barn. När behoven och 
anspråken ökar finns en risk att effektiva folkhälsoinsatser förlorar resurser till den 
medicinska forskningsfronten. När offentlig sektor institutionaliserar nya lösningar för 
tidigare olösbara problem, kan nettoeffekten bli att problemeffektiviteten minskar. Det finns 
samtidigt begränsade möjligheter att effektivisera policy för samhällsproblem som kräver 
permanent hantering, t.ex. social omsorg om barn och gamla. 

Problemens komplexitet och konflikter om vad som är problem och framgångsrik 
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problemlösning (Dery 1984, Wildavsky 1989, Deleon 1994, Primm & Clark 1996) kan också 
bidra till at t förklara varför problemeffektiviteten minskar. Moderna demokratiska stater 
överlastas när de konfronteras med ett ökat folkligt deltagande och när de politiska kraven 
från olika intressegrupper och organisationer växer. Staten svarar med att utveckla mer policy 
på etablerade och nya områden (Kaase & Newton 1995:24£). På nya policyområden försöker 
staten komma tillrätta med komplexa problem, där chanserna att nå framgång är begränsade. 
Auktoritet och stöd för regeringen minskar när förmågan att lösa problemen minskar (ibid). 

Postmodern policyanalys uppmärksammar hur medborgares föreställningar om den 
sociala verkligheten formas av välfärdsstatens problemlösningar. Välfärdsstaten och den 
dominerande "välfärdspolicy diskursen" definierar problemen och skapar förväntningar på 
politiska problemlösningar bland medborgarna (Schram 1993:253). Samhällsordningen 
behöver bland annat ensamma mödrar som skuldbelägger sig för att de inte lyckats resa sig 
ur fattigdoms fällan. Därför bidrar inte välfärdsstaten med tillräckliga re surser och förut
sättningar för att utsatta ska kunna försörja sig själva (ibid:254£). Istället premieras två-
föräldrafamiljer, eftersom de anses viktiga om marknadsekonomin skall fungera. Därigenom 
anvisar välfärdsstaten också en väg ut ur fattigdomsfällan. En förklaring till minskad problem-
effektivitet skulle vara att välfärdsstaten medvetet undviker att försöka lösa problemen och 
istället ser till att problemen till en del förblir olösta. 

Det som talar mot att välfärdsstaten medvetet skapar och upprätthåller försörjnings
problemen är att problemen visar sig olösbara innan välfärdsstaten försöker lösa problemen. 
Att vänsterpolitiker och professionella medvetet skulle inrätta problemlösningar som inte 
syftar till att lösa problemen verkar osannolikt. Varför skulle vänstern avstå från att försöka 
lösa försörjningsproblemen? Hypotesen kan ha relevans för att förklara (ny)liberal social
politik. Under 1990-talet kan den åter bli relevant i Sverige. Att det sker en attitydförändring 
i samhället och bland gräsrotsbyråkrater, som gör att vissa utsatta grupper har svårare att få 
socialbidrag (t.ex. vid skilsmässa), påtalas av Socialstyrelsen (DN 1997-07-16). 

Staten måste försäkra sig om ett visst mått av legitimitet och kan därför inte lösa 
grundproblemen, hävdar Murray Edelman (Schram 1993:253). Därför nöjer sig staten med 
att försöka hantera problemen inom politiskt godtagbara gränser och resultatet blir att staten 
inte kan "lösa" problemen utan kommer istället att bidra till att problemen finns kvar (ibid). 
Att hänvisa till att det finns "systematiska orsaker" bakom problemen ger ett intryck av att 
det finns vetenskapliga eller politiska lösningar på problemen. Den historiska policyanalysen 
tyder dock på att stat och kommuner inte kan lösa lokala försörjningsproblem, inte därför att 
de undviker att bekämpa grundproblemen, utan helt enkelt därför att problemen visar sig 
olösbara på vissa policyområden. Givet att stat och kommuner verkligen försöker komma 
tillrätta med försörjningsproblemen visar den historiska policyanalysen att detta till en del är 
en omöjlig uppgift. Alla problem går inte att lösa. Det finns olösbara problem som fordrar 
permanent hantering och detta kan bidra till at t förklara den låga p roblemeffektiviteten i 
offentlig policy. 

Stat och kommuner kan inte lösa alla de problem som marknadsekonomin skapar. Att 
problemeffektiviteten är låg kan bero på att staten får ta hand om problem som är ineffektiva 
för marknadsekonomin. Det finns en inneboende motsättning mellan effektivitet och 
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legitimitet i välfärdskapitalistiska stater (Offe 1984:88ff).2 Claus Offe använder ett 
effektivitetsbegrepp inom en marxistisk tolkningsram. Hans tes kan förstås som en 
motsättning mellan legitimitet för offentlig maktutövning inom en välfärdskapitalistisk 
ordning och effektivitet i marknadsekonomin. För att vinna legitimitet måste staten garantera 
ett "materiellt utfall" som ständigt hotar att minska effektiviteten i ekonomin. Men när stat 
och kommuner tar hand om marknadsmisslyckanden bidrar detta inte enbart till att legitimera 
samhällsordningen, utan också till att upprätthålla effektiviteten i den senare. Det kan, men 
behöver inte, finnas en konflikt mellan effektivitet i ekonomin och legitimitet för offentlig 
policy och maktutövning. Om de offentliga institutionerna kan hantera och lösa centrala 
samhällsproblem framgångsrikt (som på 1950- och 1960-talen), kan också marknads
ekonomin fungera effektivt, om inte, framstår Claus Offes tes som högst relevant. Kan 
ineffektiv offentlig policy synliggöras och vid behov utvecklas eller avvecklas kan samtidigt 
legitimiteten för styrelseordningen och effektiviteten i ekonomin befrämjas. 

Kommunal policy utvecklas inte enbart för att komma tillrätta med lokala samhälls
problem och tillfredsställa lokalbefolkningars behov. Regeringen prioriterar i mitten av 1990-
talet bevarandet av kommunal personal och betraktar detta som en metod att bevara 
välfärdssamhället (läs vä lfärdsstaten). Kommunala institutioner används inte enbart som 
medel i hanteringen och försöken att lösa lokala samhällsproblem utan också som mål. Att 
medel också blir mål, kan bidra till att förklara varför kommuner inte är framgångsrika i sin 
problemlösning. Stora organisationer och institutioner uppträder inte alltid som lydiga tjänare 
åt sina uppdragsgivare. När medborgare överlåter åt centrala representanter och makthavare 
att definiera och söka politiska problemlösningar för lokala problem, när dessa i sin tur 
delegerar till myndigheter och kommuner, när kollektiv problemlösning professionaliseras 
och anställda i stat och kommuner blandar egna intressen i problemlösningarna, kan det bidra 
till att förklara varför problemnärhet och problemeffektivitet i kommunal policy minskar (jfr 
Albaek 1995:90fi). 

Den kontrafaktiska utvecklingen, dvs. hur lokala samhällsproblem skulle utvecklats utan 
kommunal policy, kan inte kontrolleras. Under perioder när kommunal policy utvecklats nära 
problemen och bidragit till p roblemlösningen skulle problemen ha förvärrats, alternativt 
skulle någon annan aktör kunna ha utvecklat policy för samma problem. Men för många 
lokala samhällsproblem saknas lösningar, de fordrar permanent hantering. Någon måste ta 
ansvar för barn och äldre. På frågan om kommuner är bättre på att hantera olösbara problem 
jämfört med stat, familjer eller aktörer i civilsamhället, kan inte ges ett generellt svar. 
Bedömningen kan inte skiljas från vem som definierar problemen och vad som uppfattas som 
framgångsrik problemlösning (Schram 1993, Deleon 1994). 

Den konkreta problemlösningens legitimeringsväg 
Legitimitetsanalysen visar att stödet för offentlig maktutövning och styrelseordning på olika 
nivåer förändras under den studerade 120-årsperioden. Den dominerande legitimitetsgrunden, under 
såväl den fordemokratiska som den dem okratiska perioden, har varit tilltron till legaliteten. befolkningens 
uppskattning av välfärdsstatens och den statsbundna kommunens service har också bidragit till en 
värderationell legitimerings men någon generellpolitisk legitimitet (rättmätighet) för central och kommu nal 
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maktutövningframträder inte i den historiska policy analysen. Kommunsammanslagningarna illustrerar att 
legaliteten, tilltron till den centraldemokratiska beslutsprocessen, varit den dominerande legitimitetsgrund en. 

Legitimitet visar sig också under demokratiska regimer som ett sammansatt och dynamiskt 
fenomen. Lokal partibildning, minskat valdeltagande (framförallt i vissa sociala grupper och 
geografiska områden), minskat förtroende för välfärdsstatens institutioner och makthavare 
på olika nivåer, oförmåga att komma tillrätta med viktiga samhällsproblem, tyder på att 
etablerad politik och styrelseordning har stora problem i slutet av 1900-talet. Välfärdsstatens 
växande legitimitetsproblem mot slutet av detta århundrade kan till en del för klaras med att staten, med 
kommunernas hjälp, inte lyckats lösa och hantera lokala samhällsproblem som utlo vats och att problem
lösningarna inte i tillräcklig utsträckning utgått från lokala förutsättningar, problemuppfattningar och be hov. 

Legitimitetsanalysen tyder på att det finns ett sammansatt, ännu inte utforskat, förhållande 
mellan, stöd för och misstro mot, institutioner, processer, aktörer och politikens utfall på 
olika nivåer. Medborgare i olika lokalsamhällen uppfattar inte statlig, kommunal respektive 
EU:s maktutövning på samma sätt. Stöd och misstro är fenomen som finns på föreställnings
nivå, men empirisk kunskap om politisk legitimitet har hittills framförallt sökts indirekt. Det 
är också den väg som är öppen för att vinna historisk kunskap om legitimitet. 

Den konkreta problemlösningens legitimeringsväg visar sig ha empiriskt stöd, i så motto att när 
kommunalpolicy utvecklas problemnära och problemejfektivt bidrar den också tillpolitisk legitimitet Den 
kan inte ensam förklara politisk legitimitet och har heller inte varit den dominerande legitimitetsgrunden, 
varken före eller under de mokratin. Men den historiska policy analysen tyder på att den kan fungera under 
olika regimer; 

Den centraldemokratiska styrelseordningen och 
legitimitetskraven 

Man kan idag se hur välfärdsstaten utmanas från två håll därför att den visar sig för stor i 
vissa avseenden och för liten i andra. För stor för att hantera lokala samhällsproblem 
problemnära och legitimt (Mill 1989:120, Chickering 1993:77), för liten för att hantera 
gränsöverskridande globala problem. Staten har konstitutionellt överlämnat suveränitet uppåt 
genom anslutningen till EU, men inte nedåt. 

I den historiska policyanalysen framstår den svenska välfärds statsmodellen som 
framgångsrik under 1950- och 1960-talen. Men i takt med en alltmer omfattande statsledd 
institutionalisering av välfärdsservice i kommunerna, visar sig inrättade problemlösnings
strukturer ha svårt att upprätthålla problemnärhet och problemeffektivitet. Den nya 
förvaltningspolitiken, som initierades i slutet av 1970-talet, visar sig inte heller lyckas med 
detta. Snarare tvärtom. Det finns därför skäl att problematisera dagens makt- och ansvars
fördelning mellan stat och kommun. 

Centraldemokratiska kanaler visar sig ha inneboende begränsningar ifråga om att 
kanalisera lokala problem och finna lokalt anpassade problemlösningar, och kommunal
demokratiska kanaler används i liten utsträckning för att påverka etablerade problemlösningar 
inom välfärdspolitiken, bland annat för att självförvaltningsutrymmet är oklart och 
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kommunalpolitiken inte kunnat utvecklas på välfärdsstatens kärnområden. 
Medborgare som vill påverka offentlig service och maktutövning väljer under senare år 

fler och olika kanaler (Engberg 1986:136, Möller 1996:13), ofta brukarkanaler eller direkta 
kontakter med tjänstemän och professionella (SOU 1990:44). I början av 1990-talet visar sig 
kommunal personal ha ett större förtroende bland medborgare (37-78%) jämfört med t.ex. 
stadsdelspolitiker (18%) i Göteborg (Montin 1995:39). Maktutredningen visar att medborgare 
under de senaste tjugo åren blivit alltmer självständiga och kompetenta att på egen hand 
påverka sin situation, vilket gjort att de i ökad utsträckning vänt traditionella partier och 
organisationer ryggen. En individcentrerad demokratiuppfattning har ersatt en tidigare 
kollektivistisk (SOU 1990:44, s. 403ff.). Men varken brukar- eller besvärskanaler kan 
användas för att bestämma omfattning, inriktning och omställning av offentlig policy. Ser 
man ett värde i att medborgare demokratiskt utövar inflytande över offentlig policy för lokala 
problem och välfärd, bör frågan ställas: Erbjuder den nuvarande centraldemokratiska 
styrelseordningen tillräckligt utrymme för demokratiskt inflytande lokalt? 

Staten kan omöjligt beakta alla lokala förutsättningar, problem och önskade problem
lösningar som finns i landets 288 kommuner. Den har inneboende begränsningar när det 
gäller att styra, ge råd och anvisningar för problemnära och problemeffektiv policy eftersom 
faktiska förutsättningar och problemuppfattningar skiljer sig och förändras (Schram 1993, 
Chickering 1993). Staten klarar bäst att hantera kollektiva problem efter enkla, generella 
principer (Mill 1989:120). Men efter andra världskriget har staten i stor skala försökt styra 
samhällsutvecklingen på alltfler områden. Några enkla principer används inte (längre) när 
staten försöker lösa lokala problem. Snarare blandas enkla och sammansatta, delvis 
motsägelsefulla, principer och metoder. 

Debatten om välfärdsstaten har främst handlat om vad staten bör och kan göra (Wildavsky 
1989, Rothstein 1994, Kaase & Newton 1995:24). Att staten inte kan göra allt det många 
önskar att den bör göra, utesluter inte att självständigare kommuner kan göra en del av det 
staten inte visat sig kunna göra (Engen 1995). Alternativet till välfärdsstaten är inte enbart 
civilsamhälle och marknad. Vad kommuner kan och bör göra skall inte reflexmässigt bedömas 
utifrån vad staten kan och bör göra. När så görs frånhänder man sig en möjlighet att se 
alternativa lösningar på dagens samhällsproblem. Lokalt uppfattas staten ibland som ett 
hinder för att utveckla problemnära och lokalt önskad policy (ibid:49, 53, Chickering 1993). 

I handling visar staten en villrådighet och viss uppgivenhet i att försöka lösa 1990-talets 
samhällsproblem. Den auktoritet som staten utstrålade på 1960-talet är borta. Det tyder på 
att tilltron till den egna problemlösningsförmågan också sviktar. Arbetslösheten utpekas som 
det mest allvarliga och hotande problemet. Statens problemlösningsstrategi går i stort ut på 
att spara inom offentlig sektor, invänta bättre ekonomiska tider, försöka få gehör för en aktiv 
arbetsmarknadspolitik inom EU, inrätta nya utbildningsplatser och successivt försöka återta 
förlorad makt från marknaden. Förhoppningar finns att åter kunna bedriva aktiv reform
politik. Men om politisk legitimitet (ökad problemnärhet, problemeffektivitet) inte kan 
uppnås med mer, utan kanske med mindre och tydligare behovs- eller problemanpassad 
offentlig policy, då krävs nya visioner. Om inte staten kan utveckla problemnära och 
problemeffektiv policy kan det finnas skäl a tt rikta uppmärksamhet på den mångfald av 
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sociala problemlösningar som förekommer på lokal nivå runt om i landet. 

Den kommunaldemokratiska styrelseordningen och 
legitimitetskraven 

Den historiska policy analysen tyder på att den konkreta problemlösningens legitimeringsväg 
kan fungera under olika regimer. Den visar sig ha empiriskt stöd före och efter demokratins 
införande. Ett alternativ til1 att staten upphör med verksamhet och överlåter det den inte 
klarar till marknad eller civilsamhälle är att ge kommuner och den kommunala demokratin 
en starkare ställning som konfliktlösnings- och prioriteringsinstrument i överväganden om 
vilken offentlig (välfärds)policy som skall bibehållas och utvecklas. 

För hundra år sedan knöts förhoppningar till att staten skulle hjälpa fattiga och utsatta att 
slippa beroende av välvillighet och förödmjukande fattigvård i kommunerna (Elmér 1975). 
Staten har också bidragit till framväxten av välfärdssamhället under 1900-talet. Men den 
historiska policyanalysen visar att det finns skäl att nyansera bilden av att främst staten vill ta, 
och har tagit, socialt ansvar och att lokalsamhällen inte utvecklat policy för lokala samhälls
problem. Detsamma gäller bilden av en inhuman fattigvård. Många kommuner har i praktiken 
och efter förmåga utvecklat mer eller mindre problemnära policy för lokala problem. Under 
välfardsstatsepoken, när kommunerna använts som redskap i genomförandet av reformer, 
är det svårt att avgöra om det är staten eller kommunerna som velat ta socialt ansvar. I den 
officiella historieskrivningen har stat och kommuner i samverkan tagit ett sådant ansvar. När 
försvarare av välfärdsstaten målar hotbilder om att Sverige kommer att kastas tillbaka till en 
social medeltid om kommunerna ges mer inflytande och ansvar i socialpolitiken, bygger det 
på ett antagande om att staten är ensam om att vilja ta ett socialt ansvar. Men ett sådant 
antagande har inte empiriskt stöd. 

Kommunal policy som utvecklas tätt kopplad till civilsamhällets självorganisering tolkas 
i avhandlingen ligga nära lokala (problem) upp fattningar. Men är policy som utvecklas nära 
civilsamhällets institutioner alltid problemnära och en säker väg att uppnå legitimitet? 
Problemnärheten är störst när institutionerna först inrättas, men det finns alltid en risk att 
vissa intressen vinner mer inflytande över problemlösningarna än andra (Knight 1992, Sundin 
1997:363ff). Efterhand kan också civilsamhällets problemlösningar avlägsna sig från de lokala 
problemen. Om organisationerna blir mer beroende av statligt och kommunalt stöd än av 
medlemmarna kan interna organisationsintressen avlägsna civilsamhällets institutioner från 
de lokala problemen. Problemnärheten i offentlig och civil policy måste därför fortlöpande 
granskas. Medborgare och medlemmar kan aldrig slå sig till ro. De måste ständigt motverka 
negativa tendenser för att behålla och återskapa problemnärhet i policy. 

Förutsättningar för kommunal demokrati 
Finns det några i litteraturen framförda teoretiska argument för hur stor eller liten en 
demokratisk gemenskap bör vara för att fungera väl? Gemenskapens storlek är enligt 
demokrati teoretiker viktig för att få till st ånd en fungerande demokrati. Små kommuner 
(<8.000 invånare) har ur demokratisk deltagande- och kommunikationssynpunkt bedömts 
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ligga nära idealet (Dahl & Tufte 1973:63). Fullständig autonomi, möjlighet att delta i och 
kontrollera styrelsen samt en allmän sparsamhet var villkor som atenska demokratiteoretiker 
ställde upp (ibid). Möjlighet att delta i och kontrollera styrelser på olika nivåer finns formellt 
idag, men används inte i den utsträckning som är möjligt. Medborgare kontrollerar indirekt 
de valda styrelserna genom val, men revision, kontroll och utvärdering av offentliga 
verksamheter är i praktiken svag (Petersson m.fl. 1997:40,44). I fråga om sparsamhet har 
marknadsekonomi och välfärdsstat tillsammans knappast odlat en sådan dygd. Tvärtom har 
institutioner som befrämjar produktion och konsumtion inrättats. Ett visst mått av autonomi 
eller självstyrelse är en nödvändig, men inte tillräcklig, förutsättning för att kommunal 
demokrati ska kunna förverkligas. Den måste också omfatta områden som upplevs vara 
angelägna av medborgare. Om demokratin inte omfattar det som upplevs viktigt och 
engagerar, kan inte intresset för kommunal demokrati förväntas bli stort. I förhållande till 
de atenska demokrativillkoren har kommunerna idag små möjligheter att förverkliga 
kommunal demokrati. 

Jämfört med dagens styrelseordning behöver kommunal demokrati utökad självstyrelse, 
annars finns inget tungt skäl för medborgare att engagera sig i kommunalpolitiken. Denna tes 
ifrågasätter den nuvarande makt- och ansvarsfördelningen i staten och står i motsättning till 
föreställningen att nuvarande rollfördelning erbjuder tillräckliga villkor för varierad 
kommunal politik (jfr Westerståhl och Johansson 1981:12, s. 132). 

Behövs en ny ansvarsfördelning mellan stat och kommun? 
När problemdefinitionen i offentlig policy uppmärksammas, aktualiseras maktrelationerna 
mellan nivåerna i det politiska systemet (Deleon 1994:89). Makt- och ansvarsfördelningen har 
betydelse för vem som får formulera policyproblemen och begränsar vilka problemlösningar 
som är genomförbara. Tidigare kommunforskning har inte problematdserat stat-kommun
relationen tillräckligt och forskningsområdet har beskrivits som "styvmoderligt" behandlat 
inom svensk statsvetenskap (Strömberg m.fl. 1993:108).3 Förutsättningarna för att bedriva 
"självständig och varierad kommunal politik" fanns, enligt Westerståhl och Johansson, i de 
nya storkommunerna (Ds Kn 1981:12, s. 132). Men hela 88% av landets kommunala 
kanslichefer svarar att de 1990, efter mer än tio års erfarenhet av den nya förvaltnings
politiken, behöver större frihet i förhållande till statlig styrning och normer för att kunna lösa 
sina huvudproblem. Framförallt upplever de svårigheter att klara fler statliga uppgifter med 
minskade statsbidrag (Engen 1995:51 ff.). 

När staten, med kommunerna som redskap, inte klarar att hantera och lösa centrala 
samhällsproblem, bör frågan ställas: Ger dagens ansvarsfördelning mellan stat och kommuner 
tillräckligt handlingsutrymme och makt till den nivå som har störst förutsättningar att hantera 
den ena eller andra uppgiften? Länsberedningens riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan stat 
och kommuner (SOU 1974:84, s. 20f.) åberopas fortfarande som vägledande principer i 
rollfördelningen mellan stat och kommuner. Är principerna lämpliga mot bakgrund av den 
sjunkande problemnärhet, problemeffektivitet och legitimitet som framträder i policy-
analysen? Kännetecknande för principerna är att de är delvis oförenliga och att staten avgör 
vilka uppgifter Som skall decentraliseras. Vidare att principerna inte ger någon konkret 
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vägledning.4 Det är en tolkningsfråga vad som är ett riksintresse och vad som kräver 
betydande inslag av lokal kännedom. Någon reglering av vem som har tolkningsföreträde 
behövs inte, det har staten redan. Genom ett stort antal överlappningar av uppgifter mellan 
stat och kommuner är ansvaret idag diffust och möjligheten att utkräva politiskt ansvar 
begränsat (Petersson 1994:80, 1997:107, Engen 1995:50). Inte heller det senaste 
utredningsförslaget till revidering av grundlagen klargör maktdelningen mellan stat och 
kommuner (SOU 1996:129). Staten tolkar enligt förslaget fortfarande ensidigt kompetens
fördelningen mellan stat och kommun (Petersson m.fl. 1997:40). 

Är tiden mogen för en ny ansvarsfördelning mellan stat och kommun? Den statsbundna 
kommunen håller på att lösas upp genom den nya förvaltningspolitiken och genom informell 
institutionalisering. Att flytta ansvar utan makt och tillräckliga ekonomiska resurser gör att 
kommunerna får svårt att leva upp till statens och lokalbefolkningarnas krav samtidigt, tilltron 
till båda nivåerna sjunker. Om kommuner ska kunna utveckla policy nära lokala problem och 
bli framgångsrika i att lösa och hantera problem behöver de statens stöd, inte dess pekpinnar. 
Ett alternativ är att införa en ny kompetensfördelning och låta en oberoende domstol lösa 
konflikter mellan staten och kommunerna (ibid:41).5 

Enligt Jörgen Westerståhl samtycker alla till ökad anpassning till lokala behov och 
självstyrelse, men cirka hälften av medborgarna vill att kommunerna ska ha samma service 
och skatt (Westerståhl 1987:20). Om hälften av medborgarna måste välja en av dessa 
oförenliga principer, vilken väljer de? Likartad service har aldrig kunnat genomföras i 
praktiken trots omfattande resursomfördelning och styrningsförsök. Att servicevariationerna 
mellan och inom kommuner före och efter kommunsammanslagningarna har varit och är 
stora är känt (Ds Kn 1982:2, s. 14). Stjernquist och Magnusson (1988) visar att en obetydlig 
utjämning sker mellan 1975 och 1987, men stora skillnader kvarstår. Betydande kommunala 
variationer i problem, polig och service är fenomen lika gamla som kommunerna själva. ¥ öreställningar om 
lika service stämmer inte med verkli gheten och diskussionen om hotet mot en likvärdig välfärdsservice oavsett 
bostadsort sker mot något som aldrig exister at, eller sannolikt kommer att existera. 

En förstärkt kommunaldemokratisk ordning och legitimitets kraven 
Sökandet efter nya eller reviderade styrelseordningar bör ske efter olika linjer. För Robert 
Dahl är utmaningen att försöka finna en maktdelningskompromiss mellan olika nivåer (Dahl 
& Tufte 1973:25). Outtalat finns här en pluralistisk föreställning om att den bästa ordningen 
erhålls när olika intressen och nivåer balanseras mot varandra (Jennings 1987:138, Held 
1989:119, Petersson m.fl. 1997:39f£). I federala stater uppfattas maktdelning mellan olika 
nivåer som en styrka, men i enhetsstater har samma princip utmålats hota den nationella 
sammanhållningen. Någon generell lösning på storleks- eller maktdelningsproblemet finns 
inte.6 Statens och kommunernas makt måste kunna variera mellan olika områden och kunna 
förändras över tid (Petersson m.fl. 1997:41). 

Legitimitetsproblemen skiljer sig mellan kommunerna (jfr SOS Levnadsförhållanden 
1996:90). Förutsättningarna för lokalt ansvariga att återvinna legitimitet är med andra ord 
väldigt olika.7 Har en förstärkt kommunaldemokratisk styrelseordning större förutsättningar 
att (åter)skapa politisk legitimitet jämfört med den nuvarande centraldemokratiska? 
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"Otroligt men sant" utropar Sören Holmberg över det faktum att Göteborgs kommun
styrelse vinner ökat stöd bland göteborgare i en tid av ökande politikermisstro och minskat 
stöd för regeringen (Holmberg 1996:51). Om det nyvunna stödet beror på ett framgångsrikt 
rekonstruktionsarbete kan man inte utan vidare sluta sig till, men det kan vara en tänkbar 
förklaring. Vad som ligger bakom förändringar i förtroende för makthavare på olika nivåer 
och mellan kommuner bör på olika sätt undersökas närmare. 

Förutsättningarna att utveckla problemnära policy bör kunna öka i kommuner med mer 
makt, eftersom lokalpolitiken kan ta mer hänsyn till lokala förutsättningar och problem
uppfattningar. Vidare kan problemlösningarnas effektivitet utvärderas mot kriterier som är 
relevanta lokalt. I förhållande till de legitimitetskrav (problemnärhet och problemeffektivitet) som 
avhandlingen utgåttfrån bedöms en förstärkt kommunaldemokratisk styrelseordning ha störreförutsättningar 
att utveckla policy som tillvaratar lokala förutsättningar och problemuppfattningar; 

En kommunal självstyrelsemodell för 2000-talet skulle skilja sig från den som successivt 
övergavs efter 1870 i tre viktiga avseenden. Den skulle verka utifrån en större resursbas och 
kunna vara demokratisk, till skillnad från 1800-talets penningbaserade elitstyre. Vidare har 
dagens storkommuner, med undantag för de minsta, också en storlek som gör dem potentiellt 
"bärkraftigare" jämfört med småkommunerna för 100 år sedan. 

Om staten överlämnar makt och ansvar till kommunerna kan dessa och medborgare 
efterhand också legitimera statens maktutövning, om den följer enkla och generella principer 
(Mill 1989). Den centraldemokratiska ordningen kan tänkas återvinna legitimitet om den 
avlastas från beslutsfattande som kommuner kan sköta bättre. Ges medborgare och samman
slutningar i civilsamhället ökat handlingsutrymme (och vid behov stöd) för självorganiserad 
verksamhet, kan det vara en väg att sakta återvinna legitimitet för en reviderad styrelse
ordning. Det illustrerar en legitimeringsprocess i två riktningar, dels legitimerar (legaliserar) 
staten ökad kommunaldemokratisk självstyrelse uppifrån och ner, dels skapas förutsättningar 
för en (rättmätig) legitimering nerifrån och upp genom att medborgare ges mer utrymme att 
styra sig själva. 

Idag förekommer olika former av kollektiv problemlösning ute i kommunerna. Kommun
ledningar ställs här inför samma övervägande som staten gentemot kommunerna. Om civila 
problemlösningar kan få kommunledningars acceptans och vid behov stöd, kan detta också 
bidra till en legitimering av kommunal maktutövning. Men legitimitet är inte något som 
makthavare får gratis eller som en styrelseordning kan tillskrivas per definition. Den kommun 
som inte tillvaratar lokala förutsättningar och inte lyckas hantera lokala samhällsproblem väl, 
eller misshushållar med resurser, kan heller inte förväntas vinna befolkningens stöd. 

Kommunerna och civilsamhället 
Att det kan finnas en vilja och förmåga att lösa kollektiva resursproblem utan statlig 
inblandning har bland annat Elinor Ostrom (Ostrom 1990) visat. Den historiska policy-
analysen pekar i samma riktning. Den visar också att kommuner tillsammans med lokala 
sammanslutningar kan skapa legitima problemlösningar. Det visar att staten och kommunerna 
inte är de enda aktörer som kan inrätta legitima (rättmätiga) institutioner för hushållning med 
gemensamma resurser.8 
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Om folket ges förutsättningar att styra sig själva, grundtanken i demokratin, bör inte 
civilsamhällets självorganiserade institutioner framställas som outvecklade former av kollektiv 
problemlösning. I den svenska politiska historieskrivningen har en utvecklingslinje målats upp 
från välgörenhetsorganisationer via folkrörelser till politiska institutioner. Den politiskt 
inrättade byråkratiska organisationen framställs ofta som en mer utvecklad form av kollektiv 
problemlösning. Professionella skall utan godtycke behandla alla medborgare lika. I praktiken 
har inrättade institutioner aldrig varit identiska med den rena idealtyp Weber beskriver. 
Däremot har myten om den neutrala offentliga organisationen odlats. Etablerade byråkratiska 
organisationer har likställts med idealtypen, vilket Weber och andra varnat för (Lundquist 
1993). Det är en empirisk fråga hur nära idealtypen de ligger. Politisk legitimitet kan inte 
uppnås eller behållas om avståndet är för stort mellan myt och verklighet. I historiens ljus kan 
1990-talet visa sig vara en omställningsperiod när medborgare börjar revidera sina före
ställningar (myter) om välfärdsstaten och etablerade politiska problemlösningar. 

Den solidaritet och ömsesidiga nytta som genomsyrat de självorganiserade institutioner 
som uppmärksammats i avhandlingen, förtjänar inte nedlåtande epitet, allra minst när 
välfärdsstatens trygghetslöften visar sig svåra att uppfylla. Den kraft och solidaritet som fanns 
i folkrörelserna för 100 år sedan har delvis gått förlorad när delar av rörelsernas verksamhet 
(t.ex. sjuk- och arbetslöshetskassor) övertagits av staten. Både civila och politiska institutioner 
riskerar att blanda in inomorganisatoriska intressen i sina problemlösningar. En historisk 
lärdom är att medborgare måste lägga större vikt vid kontroll och utvärdering än hittills, det 
gäller både politiska och civila problemlösningar. 

Om välfärdsstaten inte kan hantera marknadsmisslyckanden och möta växande krav från 
befolkningen måste den försöka sänka anspråksnivån, annars kan den inte behålla legitimitet 
(Habermas 1975:73). För att förhindra att legitimitetsproblem bryter ut i legitimitetskris måste 
staten också garantera att det finns en tillräckligt stor civil sfar (ibid). Kulturella traditioner 
måste skyddas från både marknadskrafter och (politisk-administrativ) planering. De behövs 
för att skapa kontinuitet i historien och för att individer och grupper ska kunna identifiera sig. 
Mening i tillvaron skapas inte genom kommersiell produktion eller administrativ planering, 
meningsskapande och "självlegitimering" tillhör den civila sfären. När staten övertar uppgifter 
från civilsamhället och utvecklar policy skapas samtidigt nya behov av politisk legitimering. 
"Administrativ planering skapar ett generellt behov av legitimering inom en sfar som en gång 
kännetecknades av förmågan till självlegitimering" (ibid:71, min översättning). 

Legitimiteten för offentlig maktutövning kan tänkas öka om politiska problemlösningar 
fortlöpande anpassas till lokala handlingsmönster och normer. Det utesluter inte att 
anspråksnivån kan behöva sänkas på vissa områden och höjas på andra eller att svaga grupper 
prioriteras i kommunerna. Problemlösningarna kommer att kunna variera. Gynnsamma 
förutsättningar för en legitimeringsprocess kan skapas på två sätt, dels genom att låta 
medborgare lokalt utöva större inflytande över politiska problemlösningar än idag, dels 
genom att befrämja den civila sfärens självlegitimerande kraft. 

Den välfardspolicy som staten utvecklar påverkar också hur den sociala verkligheten 
uppfattas (Schram 1993:253). Postmodern och post-positivistisk policyanalys uppmärk
sammar och synliggör hur politiska problemlösningar och administrativ planering genom 
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språk och teori bidrar till att forma dominerande föreställningar och diskurser. Om 
kommunerna ges mer makt över definitionen av problem och kriterierna för framgångsrik 
policy, kommer de också i högre utsträckning än idag att påverka hur den sociala verkligheten 
och problemen uppfattas. Så länge som politiska problemlösningar ligger nära lokal
befolkningars normer riskerar inte den politiska sfären att hamna i konflikt med den civila. 

Om offentliga och civila aktörer ska kunna skapa förståelse och lösningar för de problem 
de upplever (Albaek 1995:90f), bör problem och problemlösningar formuleras utifrån lokala 
förutsättningar. Kan bättre villkor skapas för en fungerande demokratisk dialog, kanske den 
kan hjälpa till att anpassa offentlig policy till dominerande normer och förutsättningar i olika 
lokalsamhällen. Den nuvarande makt- och ansvarsfördelningen mellan stat och kommun 
befrämjar inte en sådan dialog, eftersom staten har formell makt över definitionen av problem 
och policy (jfr Deleon 1994), och stor del av resursomfördelningen i samhället (SOU 
1989:65). Men om hindren kan avlägsnas bör förutsättningarna bli gynnsammare för en 
legitimeringsprocess underifrån. Politisk legitimitet kan börja (åter)skapas om offentliga 
problemlösningar fortlöpande anpassas till lokala problem och utmaningar och om stat och 
kommuner skapar förutsättningar för den civila sfärens självlegitimerande krafter. Den 
legitimeringsvägen är ingen slutlig lösning på välfärdsstatens legitimitetsproblem, men den 
historiska policyanalysen har visat att den kan fungera under olika regimer. 
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Rekommendationer 

De förslag till förändringar som den historiska policy analysen avslutningsvis presenterar utgör 
samtidigt ett sammanfattande svar på avhandlingens konstruktiva syfte (jfr Lundquist 1992, 
Rothstein 1994). Slutsatserna om den konkreta problemlösningens legitimeringsväg utgör 
grunden för förslagen. Om de skall framstå som relevanta måste man dela uppfattningen att 
det finns ett värde i att (åter)skapa legitimitet. Följande åtgärder föreslås för att offentlig 
policy skall utvecklas närmare lokala samhällsproblem, bli problemeffektivare och därigenom 
skapa förutsättningar för en process som bidrar till att (åter) skapa politisk legitimitet: 

/. Revidera makt- och ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. 
Förändra nuvarande styrelseordning till en kommunaldemokratisk självstyrelseordning. 
Centraldemokratiskt bör allmänna villkor för landets kommuner fastställas, t.ex. beträffande 
kostnadsutjämning mellan kommuner, medan kommunerna själva avgör omfattning, 
inriktning och organisering av offentlig policy för lokala samhällsproblem och välfärdsservice. 
Klargör den reviderade makt- och ansvarsfördelningen för medborgarna. 

2. Utveckla och använd sodala indikatorer i lokalpolitiken. 
Utveckla och använd utvärderingskriterier för lokala problem, behov och önskade 
problemlösningar som kommuner bedriver verksamhet för idag och synliggör de lokala 
förutsättningarna i olika kommuner. Använd en förstärkt kommunal demokrati till at t ge 
(kommun)medborgare större inflytande över den lokala välfärdspolitiken och för att lösa 
konflikter om vilken kommunal policy som medborgare vill skall utvecklas eller avvecklas. 
Utvärdera lokalpolitikens utfall från olika positioner och i förhållande till olika kriterier. 

3. Riv administrativa murar och utveckla samarbete med andra aktörer. 
Vidareutveckla samarbete mellan offentliga och civila aktörer för att bättre tillvarata 
samarbetsfördelar och självorganiserad verksamhet. Förankra "extern" kommunal policy 
demokratiskt och integrera den i utvärdering och ansvarsutkrävande. 

Följande huvudargument ligger till grund för rekommendationerna: 
* kommuner har större förutsättningar att anpassa policy efter lokala samhällsproblem, 
* ökat ansvar och ökad makt befrämjar hushållning med begränsade resurser, 
* förstärkt kommunal demokrati kan vitalisera demokratin, 
* problemnära och problemeffektiv policy kan bidra till att (åter) skapa politisk legitimitet. 

En förstärkt kommunaldemokratisk styrelseordning öppnar för nya lokala samhällsprojekt. 
Strategier och policy kan lättare utvecklas nära lokala förutsättningar. Vilka idéer om det goda 
lokalsamhället kommer kommunmedborgare att vilja förverkliga om de ges mer makt och 
ansvar? Nationella ideologiska skiljelinjer och rikspartiers "kommunideologier" kan inte 
överföras på lokala partier och organisationer (jfr Chickering 1993, Strandberg 1995). Istället 
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får lokala partier och andra aktörer större anledning att profilera sig i välfärdspolitiken och 
formulera politiska handlingslinjer för etablerade och önskade problemlösningar. Det gäller 
också kommuners policy i förhållande till civilsamhälle och omvärld (regionalt samarbete, 
staten och EU). Etablerade problemlösnings strukturer rymmer också interna organisations
problem. Idag är kontroll och utvärdering av politikens utfall ofta svag. Därför behöver 
utvärderingsinstrument utvecklas som synliggör i vilken utsträckning inrättade problem
lösningar tjänar medborgare eller gömmer den offentliga sektorns egna intressen och 
problem. Kunskap om hur lokalbefolkningar upplever enskilda k ommuners policy och 
maktutövning är begränsad. Det kan bli en uppgift för självstyrande kommuner och forskare 
att på olika sätt beskriva lokala problembilder och utvärdera inrättade problemlösningar. Det 
behövs också en ny politisk socialisering för att styra om en del av medborgarnas krav och 
förväntningar från staten till kommunerna. 

Om vissa samhällsproblem inte går att lösa, i betydelsen minska eller undanröja, kommer 
makthavare som säger sig kunna lösa olösbara problem att undergräva tilltron till politisk 
problemlösning. Legitimitetsproblem kan på det sättet oavsiktligt skapas eller förvärras. Att 
odla en myt som ligger långt från verkligheten, t.ex. att lokala försörjningsproblem går att 
lösa, kan försvåra en anpassning till realistiska förväntningar på offentlig policy och politisk 
problemlö sning. 

Ett sätt att minska avståndet mellan myt och verklighet är att anpassa retoriken kring 
offentlig policy till vad vi kan lära oss om problemen i ett längre historiskt perspektiv. Om 
välfärdsstaten (och kommunerna) avstår från att utlova lösningar för problem som inte går 
att lösa och inför medborgare klargör vilka problem som fordrar permanent hantering, kanske 
detta kan bidra till att förväntningarna och anspråken på offentlig policy anpassas till vad som 
är möjligt. Om välfärdsstaten (och kommunerna) vidare avstår från att fortsätta lösa problem 
som ur de flesta medborgares synvinkel fått en tillfredsställande lösning, kan resurser frigöras 
och användas för mer angelägna ändamål. Vill man minska risken för att offentlig sektor inte 
skall bli en del av de problem som den försöker lösa och hantera, bör etablerade problem
lösningars problemnärhet och effektivitet fortlöpande granskas. 

Om staten ger kommunerna ökat formellt handlingsutrymme och kommunerna i sin tur 
befrämjar och legitimerar självorganisering och självstyrelse, kan en mer decentraliserad 
styrelseordning börja legitimeras på flera nivåer. Delar av den har redan börjat växa fram. 
Men förändringen mot en mer decentraliserad stat är inte deterministisk. Pendeln kan slå 
tillbaka. Om lokala problemlösningar inte lyckas vinna medborgarnas stöd kommer pendeln 
sannolikt att slå tillbaka. För vilka behov och problem kommer politiska problemlösningar 
att sökas under 2000-talet? Vem definierar policyproblemen? Kommer offentlig policy att 
anpassas till lokala förutsättningar och i vilken utsträckning tillvaratas och utvecklas olika 
förutsättningar? Anpassas offentlig policy till om problemen går eller inte går att lösa? I vilken 
utsträckning och i förhållande till vilka kriterier utvärderas offentlig policy? Kommer policyn 
att vinna medborgarnas stöd? Det är några frågor som policyanalytiker och policyskapare 
fortlöpande bör ställa och försöka besvara. 
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Noter kapitel 13 

1. För att bedöma effektiviteten i problem hanteringen fordras delvis andra kriterier. O ckså hanteringen av 
olösbara problem kan vara mer eller mindre effektiv och framgångsrik (jfr kapitel fyra). 

2. Det finns endast en punkt där effektivitet och legitimitet kan uppnå "harmonisk" balans. En sådan balans 
uppnås om de legitimerande institutionerna (reglerna) och offentlig policy försäkrar ett effektivt materiellt 
utfall. Insatserna kan bara vara effektiva på ett sätt i kapitalistiska stater, nämligen genom att framgångsrikt 
tillhandahålla, återskapa och upprätthålla varurelationer mellan medborgare och deras olika behov (Offe 
1984:138). 

3. Inom kommunaldemokratiska forskningsgruppen problematiserades inte relationen stat-kommun utan 
ansvarsfördelningen togs för given och användes som utgångspunkt för utvärderingen av kommun-
indelningsreformen (Sannerstedt 1981:159). 

4. Den första principen säger att det är s tatens uppgift att ytterst bestämma organisation, innehåll och 
omfattning av offentlig verksamhet för att "garantera alla landets medborgare en viss minimistandard ifråga 
om trygghet, säkerhet och välfärd". En uppgift bör inte ligga på högre beslutsnivå än nödvändigt i förhållande 
till dem som direkt berörs av beslut (andra principen). Men någon anvisning om det är stat eller kommun som 
skall handha en bestämd uppgift ges inte. Den tredje principen säger att uppgifter som kräver ett stort mått 
av likformighet eller överblick över hela landet bör ligga på central nivå. Den är ett komplement till den första 
principen om statens ansvar för en minimistandard. Uppgifter som kräver ett betydande mått av 
lokalkännedom och detaljkunskap bör, enligt den fjärde principen, decentraliseras. Motivet är att en centralt 
placerad beslutsfattare inte kan vara ful lt informerad om de specifika (läs lokala) förhållanden som ligger till 
grund för olika handlingsalternativ. Men om det är staten eller kommunerna lokalt som ska handha 
uppgifterna sägs inte. Den femte principen innebär att näraliggande uppgifter bör verkställas på samma 
beslutsnivå och handhas av samma huvudman om effektivitetsvinster ska uppnås. 

5. En reviderad ansvars- och maktdelning mellan stat och kommuner skulle beröra det första och tredje 
principområdet (krav på likformighet och överblick). 

6. Montesquieu menar att en stat riskerar att förstöras av yttre krafter o m den är för liten och av inre 
upplösning om den är för stor (Dahl & Tufte 1973:7). 

7. Det kan noteras att lokalt förtroendevalda (local councillors) i England och Wales bedöms ha lite makt men 
anses vara de mest betrodda i det politiska systemet i slutet av 1970-talet (Held 1989:129). Över 70% upplever 
att centrala makthavare har mest att säga till om, medan mindre än 10 % upplever att lokalt förtroendevalda 
har samma inflytande. På frågan vem man litar mest på är svaren närmast det omvända. Förtroendet för 
centrala makthavare stannar vid 25%, medan 35% litar på de lokalt förtroendevalda. Men framförallt visar det 
att en majoritet har litet förtroende för makthavare på båda nivåerna. 

8. Ostrom ger exempel på självorganiserade institutioner från de mest skiftande samhällen (med mindre än 
15.000 individer). Olika institutionella arrangemang har spontant införts för hushållning med gemensamma 
resurser. I flera fall är institu tionerna inte kända vare sig hos lokala eller centrala politiska makthavare. De 
problemlösningsregler som bybor själva kommer fram till i schweiziska alpbyar eller filippinska lokalsamhällen 
är legitima därför att det inte är någon annan än byborna själva som är arkitekterna bakom handlingsreglerna. 
De finns inget behov att legitimera "ordningen", eftersom ingen annan än de själva ska underordna sig den. 
Problemlösningarna kan sägas vara självlegitimerade (Habermas 1975:70ff.). Men även dessa institutioner eller 
civila ordningar kan efterhand förlora legitimitet. Inga ordningar är per definition och en gång för alla legitima. 
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Summary 

In this thesis policy analysis is used to seek knowledge about political legitimacy. A 
tentative historical policy ana lysis is d eveloped as a tool to illuminate the late 20:th century 
legitimacy problems in Sweden and to seek knowledge about policy and legitimacy. What 
local governments do to deal with and try to solve local problems is assumed to contribute 
to political legitimacy. The basic question that structures the thesis is to investigate whether, 
and to what extent, problem-orientated and "problem-effective1" local government policy can 
contribute to political legitimacy. 

From a post-positivistic perspective, a multi-methodological analysis is developed. The 
purpose is to generate knowledge about local government policies and political legitimacy, 
as well as to contribute to policy analysis methodology. In the literature on policy analysis 
there is no report of attempts to apply policy analysis on historical material. In order to use 
policy analysis for this purpose and to make it possible to focus local problems and policies, 
there is a need to develop and adjust the methods used. 

Social indicators, institutions and actors are used to gain knowledge about the phenomena. 
To what extent do local governments develop policies related to local problems and how 
successful are they, i.e. can policy contribute to solving local problems? All findings are 
restricted to two types (aggregates) of problems during the last 120 years (1874-1995): health 
problems and social malaise problems (poverty and unemployment). Methods frequently used 
in positivistic analysis (such as time-series analysis) are, in this thesis, adjusted and used 
together with post-positivistic methods (such as text analysis) i n an interpretive inquiry 
focusing on problem-orientated policy and legitimacy. 

The first six chapters are used to develop concepts, frameworks and methods to prepare 
an empirical historical policy analysis of "the problem-solving way to gain political 
legitimacy". There is no consensus about which scientific tools should be used to analyse 
public policy related to 'real world' problems, i.e. problems with poverty, waste, housing and 
other collective problems in municipalities. For this reason, a multi-methodological inquiry 
is developed to illuminate the phenomena from different viewpoints. 

In order to answer the main questions, the thesis reconstructs "local historical maps" of 
problems, policy and legitimacy under the process of change. What material can be found and 
used is part of the empirical investigation and a result of the historical policy analysis. The 
"blind spots" identified on the "reconstructed maps" restrict the analysis. This has both 
practical and meta-theoretical implications. All perspectives restrict, in one way or another, 
scientific inquiries. One of the limitations of a local historical perspective is that adequate 
social statistics and contextual material can not always be found for the local level. 
Unfortunately this restricts the basis for probing scientific questions and theory. The tentative 
inquiry presented here underlines that a historical policy analysis with a local perspective can 

1 Problem-orientated policy is a concept used to illuminate policy developed close to local problems, contexts 
and concepts of problems. Problem-effective policy refers to policy that actually contributes in resolving or 
reducing problems. 
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move one step further if more contextual data is gathered through cooperation with local 
historians, both in and outside the scientific community. 

Time-series analysis shows that social malaise problems have fluctuated over the last 120 
years, increasing in some periods and/or communities and decreasing in others. In contrast 
problems concerning health and the environment decrease over the same period. These 
patterns of change suggest that health and environment problems are, to some degree, 
solvable, i.e. they can be reduced or removed. Social malaise problems appear, on the other 
hand, to be unsolvable, i.e social problems can not be reduced below a certain level 
(corresponding to about 4% of the population in receipt of social aid). This is used in the next 
step of the analysis concerning whether Swedish local governments (municipalities) can 
contribute to handling or solving the two types of problems in focus. 

Social policy appears to be closely related to local problems during the first hundred years 
(i.e. from 1874-1970), which indicates that local government policy is problem-orientated and 
developed close to local problems. After 1970 the connection between problems and social 
policy starts to loosen up. During the 1980s local infrastructure and industrial policy begin, 
for the first time, to follow social malaise problems in the municipalities. Earlier, 
infrastructure policy grew when problems were small or decreasing. This indicates that 
Swedish municipalities, at the end of the 20:th century, meet local economic problems with 
some type of Keyniasian expansion policy. This occurs in a period when the state has 
experienced that Keyniasian theory and practice do not point in the same direction. 

The main task for Swedish municipalities after the Second World War has been to 
implement central welfare state policies. But, after twenty years of decentralization, Swedish 
local government is experiencing new forms of steering and centralization. This creates an 
unclear division of responsibility between the levels in the political system. Centralized 
democratic channels appear not to be well suited to dealing with local problems mainly 
because problems and preconditions are different and changing. The state cannot adjust 
policies to different local conditions and norms. The historical policy analysis finds that the 
Swedish welfare state's attempt to implement general solutions for local problems throughout 
the country seems to challenge and compete with local problem-orientated policies in the 
municipalities. The state has given more responsibility to the municipalities for welfare 
policies, but this goes hand in hand with cut-backs in state subsidies. Local authorities feel 
that the state does not take enough responsibility for social malaise problems. In practice local 
governments develop policies beyond the states intention, for example concerning local 
industrial policy. 

When the relationship between local health problems and health and environmental 
policies are analysed using social indicators, a methodological problem is discovered. 
Correlation and distance2 analysis are not well suited for analysing problems that can be 
reduced over time. Health policies appear to be developed far from health problems when 
analysed this way. However, when the problem-orientation is analysed using other bases of 

2 Distance analysis refers to methods measuring the distance between variables. In the thesis the 
measure euclidean distance is used. 
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knowledge, for example through actors and institutions, a more plausible result can be 
expected. 

To what extent have local government policies been successful, i.e. contributed to dealing 
with or resolving local problems? The analysis indicates that municipalities were generally 
more successful in coping with local problems a hundred years ago. Health policies appear 
to have contributed towards solving local health problems up until 1970. Social malaise 
policies, on the other hand, have not directly contributed to solving local problems. 
Indirectly, however, the latter type of policies contributed to economic development and 
promoted the development of local industry during the first hundred years. After 1970, only 
aspects of social malaise policies show positive effects on local problems. Instead these 
policies generally seem to have exacerbated or increased local problems. Attempts to resolve 
social problems, together with social service delivery, turn out to become part of the problem. 
When policies developed to tackle problems (means), change to goals, their problem-solving 
effectiveness seems to decrease. 

Of course there can be many causes behind this change. In this thesis, the institutions 
designed by the welfare state are interpreted to be part of the problem. Centralized definitions 
of policy problems and the expansion of public institutions with only weak connections to 
(non-governmental) problem-solving institutions in civil society, can be one explanation. The 
increasing complexity of problems, the international competition for work and capital which 
generate more and new problems and the complexity of society are some other plausible 
causes behind this change. However, all relevant factors cannot be investigated in one study. 

The assumptions underlying the problem-solving approach to political legitimacy are also 
tested empirically. The historical policy analysis shows that it is difficult to find expressions 
of political legitimacy or mistrust in municipalities (towns and rural districts) during different 
periods of time. The interpretation that legitimacy can be reached through problem-orientated 
and problem-effective policies has some empirical support in the period prior to 1900 and 
today. However, under predemocratic regimes, as well as during periods of centralized 
democracy, the support for, and trust in, legality seems to be the dominate source of political 
legitimacy. The problem-solutions implemented by the welfare state have been accepted 
above all because of confidence in the central democratic institutions and because the 
government operates under the law and must leave office if it looses in a parliamentary 
election. The historical analysis indicates that the value-rational ground for legitimacy under 
a democratic welfare state might not to be as general as advocates of democratic welfare 
states usually assume. 

The discrepancy between expectations regarding the welfare state's capacity to deal with 
and solve social problems and its inability, in practice, to live up to these high expectations 
can, to some extent, explain the late 20:th century legitimacy problems. Municipalities have 
increasingly been given responsibility by the state for unsolvable problems in the civil society. 
As long as the economy did not restrict the ongoing process of public institutionalization of 
different types of solutions around problems and challenges, few worried about the state's 
and the municipalities' ability to solve these problems. Public institutionalization of a problem 
has generally been conceptulized as the problem's solution. But the historical policy analysis 

242 



shows that many of the problems require(d) permanent "solutions". 
There are no grounds for interpreting the late 20:th century legitimacy crisis as an 

expression of distrust for democracy as a regime. However, citizens have, in practice, turned 
their backs on formal democratic channels. What can be done to recreate respect and 
confidence for political problem-solutions and authority? 

One way to promote a process that can recreate political legitimacy in democratic regimes, 
proposed in this thesis, is to undertake measures that support a return (or readjustment) to 
problem-orientated policies. A suggested structural change, based on the historical policy 
analysis, is to find a new division of power between the state and municipalities in Sweden. 
The state has to give up some of its ambitions and power to govern the whole society from the 
center and empower local governments to let citizens decide the local problems and 
challenges for which they want to develope policies. Today the political system in Sweden 
suffers from a weak division of power between the levels. 20 years of decentralization, 
combined with arbitrary steering from the center, has undermined political legitimacy. 
Empowered local governments and citizens can develop different forms of governance, 
suited for local norms, and step by step justify state authority. When citizens in general feel 
that it is worthwhile trying to influence the public use of scarce resources for local problems 
and needs, a reappraisal of political problem-solving and authority at different levels can be 
obtained. These suggestions focus on the "local way" to (re)gain legitimacy. When the state 
and the municipalities legalise and support attempts and initiatives to solve collective 
problems in civil society, this illustrates a two way process of (re)gaining legitimacy; the state 
legalises different forms of self-governance and, from the bottom, there can be a step by step 
justification of political authority at different levels. 
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Bilaga 1: Tabeller 

Tabell 6:3 Statsbidrag till olika verksamhetsområden som andel av landskommuners to tal inkomster 1880, 
1900, 1920, 1930, 1940 och 1950 (i procent). Totala inkomster och statsbidrag redovisas till höger i 
tabellen i löpande kostnader (miljoner kronor) 

År Under Social Infra Hälso- Stats Totala 
visning (%) vård (%) struktur (%) sjukvård (%) bidrag (kr) inkomster 

1880 9 - - - 2 22 
1900 13 - - - 5 35 
1920 30 - - - 79 244 
1930 29 0 - 0 81 246 
1940 30 1 - 0 143 379 
1950 26 1 - 0 251 827 

Källor. SOS Kommunernas fattigvård och finanser, Kommunernas Finanser respektive år. 

Tabell 6:4 Statsbidrag till olika verksamhetsområden som andel av städernas tota l inkomster 1880, 1900, 
1920, 1930, 1940 och 1950 (iprocent). Totala inkomster och statsbidrag redovisas till höger i tabellen i 
löpande kostnader (miljoner kronor) 

År Under Social Infra Hälso- Stats- Totala 
visning (%) vård (%) struktur (%) sjukvård (%) Bidrag (kr) inkomster 

1880 2 . . _ 0,5 23 
1900 2 - - - 1,5 57 
1920 4 - - - 22 532 
1930 5 0 1 0 57 542 
1940 6 0 1 1 106 814 
1950 6 0 1 - 204 2.088 

Källor. SOS Kommunernas fattigvård och finanser, Kommunernas Finanser respektive år. 

Tabell 6:5 Statsbidrag till olika verksamhetsområden som andel av samtliga kommuners total inkomster 
1965, 1980 och 1990 (iprocent). Totala inkomster och statsbidrag redovisa s till höger i tabellen i löpande 
kostnader (miljarder kronor) 

År Under Social Infra Hälso- Stats- Totala 
visning (%) vård (%) struktur (%) sjukvård (%) bidrag (kr) inkomster 

1965 12 1 1 1 2 15 
1980 10 5 2 0 23 131 
1990 12 8 2 1 74 239 

Källor. SOS Kommunernas Finanser respektive år. 

256 



Tabell 7:1 * ARlMA-modellerför spädbarnsdödligheten i tre städer 1870-1920 

Stad ARIMA-modell ABJMA-parametrar T-värde 

Kalmar (l,l,0)log AR= -0,54 -4,20 
Västerås (l»0,0)log AR= 0,84 11,10 

k= -2,30 -12,80 
Skellefteå (0,0,6)log MA(6)= -0,52 -3,13 

k= -2,40 -19,00 
rikets städer a,Wog >

 
&

 
II 1 O

 
V

i o
 

-4,22 
k= -0,03 -2,82 

rikets landsbygd a, wog AR= -0,89 -9,60 
riket a,wog AR= -0,67 -3,76 

k= -0,02 -2,25 

Kommentar. Modellen för riket, rikets städer och landsbygd baseras på tidsserien för åren 1901-1920. 
Källor. SOS Medicinalstyrelsen berättelser helso-sjukvårcfen 1871-191D, SOS Allmänna Hälso-sjukvården 1911-
1920, Statistisk Årsbok 1911-1924. 

Tabell 7:5* AKLMA-modellerför spädbarnsdödligheten i sex storkommuner 1952-1992 

Stad AKTMA-modell AR1MA -parametrar T-värde 

Emmaboda G,Wog AR= = -0,65 -4,30 
Kalmar (l.Wog AR= - -0,66 -5,00 
Västerås (l,l,0)log AR= = -0,65 -4,70 
Surahammar (0,0,l)log MA: = -0,57 -2,50 

k = -4,50 -25,00 
Lycksele (l,l,0)log AR= = -0,57 -4,00 
Skellefteå (l,l,ö)log AR= = -0,64 -5,10 
hela landet 1952-1992 (0,1,1) MA: = 0,43 2,IQ 

k = -0,03 -7,10 
hela landet 1900-1993 (1,1,0) AR-= -0,35 -3,50 

k = -0,03 -7,00 

Källor. SCB:s dödsorsaksregister 1952-1992, SOS Statistisk Årsbok 1963,1990, SOS Befolkningsförändringar 
1961-1970, SOS Befolkningsstatistik 1993 del IV. 
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Tabell 7:7 Sjuktal 1978-1987 i sex kommuner 

År Emmaboda Kalmar Västerås Surahammar Lycksele Skellefteå Rikssnitt 

1978 23 21 22 24 26 21 23 
1979 18 22 22 25 23 21 22 
1980 19 21 22 22 19 21 21 
1981 16 19 18 21 19 18 20 
1982 14 18 20 17 17 18 19 
1983 14 17 19 18 19 19 18 
1984 14 17 19 18 20 20 19 
1985 15 20 21 21 23 21 21 
1986 17 20 21 21 24 23 24 
1987 18 22 25 23 26 26 26 

1978-1987 17 20 21 21 22 21 21 

Kommentar. Längst ner i tabellen redovisas medelvärdet för perioden. 
Källa: RFV 1987. 

Tabell 7:8 Ohälsotal 1991-1993 i sex kommuner; riksgenomsnitt 

År Emmaboda Kalmar Västerås Surahammar Lycksele Skellefteå Rikssnitt 

1991 37 34 40 51 51 50 38 
1992 36 33 40 50 51 51 38 
1993 37 33 40 50 54 52 39 

Källor. RFV 1993, RFV 1994. 

Tabell 7:9 Genomsnittliga sjuktal 1978-1987 och ohälsotal 1991-1993 i sex kommuner 

Kommun sjuktal ohälsotal 

Emmaboda 17 37 
Kalmar 20 33 
Västerås 21 40 
Surahammar 21 50 
Lycksele 22 52 
Skellefteå 21 51 
riksgenomsnitt 21 38 

Källor. RFV 1987, RFV 1993, RFV 1994. 
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Tabell 7:10* ARJMA-modellerför understödstagare/ invånare 1874-1992 i 5 undersökningskommuner 

Kommun ARIMA-modell AR1MA -parametrar T-värde 

Sura (l,0,0)log AR= 0,91 12,20 
k= -2,90 -10,52 

Byske (l,0,0)log AR= 0,85 16,04 
k= -3,14 -21,26 

Kalmar (l,0,0)log AR= 0,92 27,07 
k= -2,76 -19,98 

Västerås (l,0,0)log AR= 0,90 15,70 
k= -2,94 -13,14 

Skellefteå (l,0,0)log AR= 0,96 38,62 
k= -3,36 -12,92 

Källor. Se Underlag för tidsserier. 

Tabell 7:11* ABJMA-modellerför understödstagare/ invånare 1874-1920 i landskommuner och städer. 

Kommun ARIMA-modell A. RI AIA -parametrar T-värde 

Sura (1,0,0)log AR= 0,92 17,90 
k= -3,17 -16,94 

Byske (l,0,0)log Er
 II o
 

00
 

4,71 
k= -3,31 -48,12 

Kalmar (l,0,0)log AR= 0,83 10,70 
k= -2,67 -24,74 

Västerås (l»0,0)log AR= 0,92 17,24 
k= -2,63 -18,59 

Skellefteå (l,0,0)log AR= 0,94 23,03 
k= -3,70 -9,85 

rikets: städer (l,0,0)log AR= 0,91 14,49 
k= -2,69 -46,20 

landskommuner (l,0,0)log AR= 0,98 35,40 
k= -3,26 40,03 

Källor. Se Underlag för tidsserier. 
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Tabell 7:12* ARlMA-modellerför understöds- soäalbidragstagare i rikets landskommuner (1874-1960), 
städer (1874-1960) och samtliga kommuner (1960-1992) 

Kommuntyp Modell Parametrar T-värde 

städer (1,0,1) AR= 0,90 17,27 
MA= -0,41 -3,88 

II K>
 

-28,70 
landskommuner (1,0,1) AR= 0,93 24,64 

MA= -0,52 -5,23 
k= -3,10 -26,12 

alla kommuner (1,1,0) AR= 0,94 13,13 
MA= -0,38 -2,20 
k= -2,90 -14,12 

Källor. Se Underlag för tidsserier. 

Tabell 7:13 Kommuner med högsta respektive lägsta andelen understöds-/ bidragstagare per invånare och år, 
samt medelvärde för urvalskommuner och riketför 10-årsperioder 1874-1993 

Tidsperiod Lägsta Högsta Differens Medelvärde Medelvärde riket 

1874-1880* 1 11 10(7) 5 4 
1881-1890 1 15 14(6) 5 5 
1891-1900 2 10 8(5) 5 5 
1901-1910 1 9 8(3) 4 4 
1911-1920 0 8 8(5) 4 4 

1921-1930 1 13 12 (8) 5 5 
1931-1940 1 23 22 (8) 8 8 
1941-1950 1 16 15(7) 6 6 
1951-1960 0 8 8(4) 4 4 

1961-1970 1 9 8(6) 4 4 
1971-1980 1 10 9 5 5 
1981-1990 1 9 8 6 6 
1991-1993* 5 11 6 7 7 

Kommentar, Lägsta och högsta värdet har förekommit minst en gång under varje 1 O-årsperiod i någon av 
kommunerna. Inom parentes redovisas differensen mellan "storkommunerna" (landskommuner och städer 
aggregerade till respektive storkommun 1874-1993). *= beräkningarna baseras på kortare period än tio år. 
Observera att medelvärdet för undersökningskommunerna är lika med medelvärdet för riket under alla utom 
en period (1874-1880). 
Källor. Se Underlag för tidsserier. 
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Tabell 7:14 Kommuner med minst 8% understödstagare under olika 10-årsperioder 1974-1990 

Tidsperiod Antal kommuner Andel kommuner i % 

1874-1880 6 13 
1881-1890 6 13 
1891-1900 4 8 
1901-1910 - -

1911-1920 - -

1921-1930 2 4 
1931-1940 21 44 
1941-1950 8 17 
1951-1960 1 3 
1961-1970 - -

1971-1980 1 17 
1981-1990 - -

(1991-1993 2 33) 

Kommentar. De kommuner som finns bakom siffrorna redovisas i tabell 7:15. 

Tabell 7:15 Kommuner med minst 8% understödstagare under olika 10-årsperioder 1874-1990 

Tidsperiod Kommuner 

1874-1880 Långasjö (Kronobergs län), Kläckeberga (Kalmar län), Västerås, S:t Ilians, 
Tillberga, Västerås-Barkarö (Västmanlands län) 

1881-1890 Vissefjärda, Kalmar stad, Hossmo (Kalmar län), Västerås stad, S:t Ilian, 
Västerås-Barkarö (Västmanland län) 

1891-1900 Långasjö (Kronobergs län), Kalmar stad, Hossmo (Kalmar län), Västerås-
Barkarö (Västmanlands län) 

1901-1920 
1921-1930 Västerås stad, Kungsåra (Västmanlands län) 
1930-1940 Kalmar stad, Ljungby, Arby, Dörby, (Kalmar län), Haraker, Romfartuna, 

Tillberga, Tortuna, Hubbo, Björksta, Kungsåra, Irsta, Kärrbo, Västerås-
Barkarö, Lillhärad, Skultuna, Ramnäs (Västmanlands län), Lycksele lk, 
Skellefteå lk, Byske, Jörn (Västerbottens län) 

1941-1950 Ljungby (Kalmar län), Haraker, Tillberga, Tortuna, Kungsåra, Irsta, 
Ängsö, (Västmanlands län), Jöm (Västerbottens län) 

1951-1960 Jörn (Västerbottens län) 
1961-1970 
1971-1980 Västerås (Västmanlands län) 
1981-1990 
1991-1993 Västerås, Surahammar (Västmanlands län) 
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Tabell 7:16 Arbetslösheten som i absoluta tal och som andel av befolkningen vid tidpunkter när den varit 
hög i landet 

Tidpunkt Kommun Antal Per invånare Differens 

1922 Västerås 1.380 4,5 
1921/25 Riket 28.859 0,7 

1927 Kalmar 141 0,8 
1927 Västerås 334 1,1 
1927 Ramnäs 59 2,2 
1927 Skellefteå 26 0,7 
1927 Byske 606 5,6 
1927 Lycksele 326 3,1 5 
1926/39 Riket 34.438 0,8 

1935 Kalmar 262 1,3 
1935 Västerås 70 0,2 
1935 Ramnäs 31 1,3 
1935 Skellefteå 19 0,3 
1935 Byske 300 2,9 3 
1935 Riket 73.632 1,2 

1983 Emmaboda 224 2,0 
1983 Kalmar 1.002 1,9 
1983 Västerås 2.809 2,4 
1983 Lycksele 354 2,5 
1983 Skellefteå 2.211 3,0 
1983 Riket 151.000 1,8 1 

1994 Emmaboda 290 2,8 
1994 Kalmar 2.421 4,2 
1994 Västerås 4.725 3,8 
1994 Lycksele 595 4,2 
1994 Skellefteå 3.728 4,9 
1994 Riket 340.000 3,8 2 

Kommentar. Differens anger skillnaden mellan högsta resp. lägsta andelen arbetslösa vid en viss tidpunkt. 
Arbetslösheten i riket 1921/25,1926/30 och 1935 har beräknats utifrån arbetslösheten inom fackförbunden 
(SOS Historisk statistik för Sverige, tabell 121). 
Källor. SOS Arbetslöshetsräkning och de lokala arbetslöshetsundersökningarna i Sverige år 1927, SOS 
Arbetslöshetsundersökningen den 31/7 1935, SOU 1937:12, SOS Historisk statistik för Sverige tab.121, SOS 
Arbetsmarknaden i siffror: sysselsättning, arbetslöshet m.m. 1970-1988, SOS Arbetskraftsundersökningarna 
1985-1994. Uppgifter om arbetslösheten 1994 har hämtats från Länsarbetsnämnden i Kalmar och 
Västerbottens län, samt från Utredning och Statistik i Västerås. 
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Tabell 7:17 ARIMA-analys av arbetslöshet under olika tidsperioder 

Tidsperiod Analysenhet ARlMA-modell B T-värde 

1850-1885 losdrivare (l,0,0)log AR= 0,86 10,70 (l,0,0)log 
k= 8,32 48,14 

1914-1957 inom (l,0,0)log AR= 0,90 13,83 
fackförbunden k= 1,82 4,48 

1921-1940 Västerås (l,0,0)log AR= 0,89 9,27 
k= 5,11 4,40 

1960-1994 Västerås (l,0,l)log AR= 0,88 10,66 
MA= -0,55 -2,87 
k= 6,96 13,70 

1964-1994 Lycksele (l,0,0)log AR= 0,80 6,73 
k= 5,31 22,10 

1964-1994 Skellefteå (l,0,0)log AR= 0,80 5,24 
k= 7,14 35,00 

1968-1994 Burträsk (l,0,0)log AR= 0,75 6,06 
k=4,7 27,00 

Källor, losdrivare 1850-1885 (SOU 1931:20, s.lZl. inom fackförbunden 1914-1957 fSOS Statens arbetslöshets-
kommissions berättelser 1925-1934, SOS Historisk Statistik för Sverige, SOS Statistisk Årsbok 1960), i 
Västerås 1921-1940 (Öberg 1948), i Västerås 1960-1994 (Västerås stads Statistisk Årsbok 1970,1975, 1980, 
1985,1995), i Burträsk 1968-1994. Lycksele 1964-1994. Skellefteå 1964-1994 (internt material sammanställt 
av Länsarbetsnämnden i Västerbotten). Se Underlag för tidsserier. 

Tabell 7:18 Medelvärde för andelen förvärvsarbetande i % av befolkningen, högsta och lägsta förvärvs
frekvensen i procent 1910, 1930, 1960, 1990för gruppen undersökta kommuner. 

Tidpunkt Lägsta Högsta Differens Medelvärde 

1910 34 51 17 42 
1930 41 59 18 49 
1940 36 52 16 42 
1950 31 57 26 40 
1960 34 47 13 39 
1970 34 58 24 42 
1980 39 55 16 48 
1990 51 54 3 52 

Kommentar. År 1910 förvärvsarbetade i genomsnitt 42% av befolkningen i de undersökta kommunerna. I 
kommunen med lägsta förvärvsfrekvens var endast 34% yrkesverksamma samma år. 
Källor. SOS Folkräkningen 1910, 1930 (Arbetstabeller SCB:s arkiv), 1940, 1950, 1960, SOS Folk- och 
bostadsräkningen 1970,1980, 1990 
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Tabell 8:1* ARÏNLA-analys av socialvårds- och (fys isk) infrastrukturkostnader i tre städeri kommuner 
1874-1990:1 

Kommun Policy ARIMA-modell B T-värde 

Kalmar social (1,1,0) AR= -0,26 -2,90 
k= 0,50 3,20 

Västerås social (1,1,0) AR= -0,44 -5,25 
k= 0,60 3,60 

Skellefteå social (1,1,0) AR= -0,37 -3,79 
k= 0,09 3,13 

Kalmar infra (1,1,1) AR= 0,43 2,00 
MA= 0,71 4,26 
k= 0,04 3,00 

Västerås infra (1,1,1) AR= 0,77 7,85 
MA= 0,96 12,68 
k= 0,06 9,88 

Skellefteå infra (1,1,1) AR= 0,56 5,01 
MA= 0,96 19,15 

II O
 

O
 

00
 

12,44 

rikets städer social (1,1,0) AR= -0,44 -4,40 
k= 0,05 2,01 

infra (0,1,0) k= 0,05 4,91 
rikets landskommuner social (0,1,0) k= 0,04 4,38 

Kommentar. Tidsserien för rikets städer och landskommuner omfattar 1874-1960. 
Källor. Se Underlag för tidsserier. 

1 Under 1980-talet finns en möjlighet att genom finansstatistiken följa näringslivspolicy, en annan typ av 
försörjningspolicy. Denna kan i sin tur brytas ner i sysselsättningspolicy, men någon möjlighet att analysera 
näringslivs- eller sysselsättningspolicy med ARIMA-metoden finns inte, eftersom det krävs längre tidsserier. 
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Tabell 8:2 ABJMA-modeller baserade på kostnaderförfattigvård per invånare i sju landskommuner med 
>8% bidragstagare och tre städer 1874-1917.2 

Kommun Modell B T-värde 

Vissefjärda (1,0,0) AR= 0,93 14,47 
k= 9,50 24,30 

Långasjö (1,0,0) AR= 0,97 16,89 
k= 8,50 18,80 

Kläckeberga (1,0,0) AR= 0,91 13,13 
k= 7,81 26,70 

Tillberga (1,0,0) AR= 0,91 10,70 
k= 6,10 7,61 

Västerås-Barkarö (1,0,0) AR= 0,87 7,50 
k= 8,20 43,50 

Hossmo (1,0,1) AR- 0,96 13,30 
MA= 7,50 4,74 
k= 7,43 21,70 

S:t Ilians (1,0,1) AR= 0,97 23,70 
MA= 0,38 2,35 
k= 8,14 12,07 

Kalmar (1,0,0) AR= 0,80 8,79 
k= 10,90 50,62 

Västerås (1,0,1) AR= 0,98 41,60 
MA= 0,51 3,53 
k= 11,10 11,52 

Skellefteå (1,0,0) AR= 0,88 12,78 
k= 8,00 13,77 

rikets städer (1,0,0) AR= 0,99 235,1 
k= 15,6 15,5 

rikets landskommuner (1,0,0) AR= 0,99 74,1 
k= 16,0 25,5 

Kommentar. Alla kommuner utom Skellefteå har redovisat > 8% understödstagare per invånare under ett eller 
flera decennier. 
Källor. Se Underlag för tidsserier. 

2 Städerna undersöks 1874-1920. Åren 1874-1917 är d en längsta tidsserie som går a tt skapa utifrån den 
kommunala finansstatistiken för landskommuner. Mellan 1918-1928 redovisar inte SCB landskommunernas 
finanser på kommunnivå. Från 1952 och framåt finns vid SCB:s arkiv uppgifter på lägre aggregeringsnivå än 
de som publiceras i den officiella SCB-statistiken. 
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Tabell 8:4 Kostnaderförfattigvård och infrastruktur i tre undersökta landskommuner med försörjnings
problem 1874-1917, redovisat som genomsnittskostnader i kronor per invånare för 10-årsperioder. 

Tidsperiod Policy Långas/o Hossmo 1Västerås-
Barkarö 

Max Riks 

1874-1880 fattigvård 1* 2 5* 1 (5) 1 
infrastruktur <1 - - 15 0) 0,2 

1881-1890 fattigvård 1 2* 5* 20 (6) 2 
infrastruktur <1 1 1 9 O) 1 

1891-1900 fattigvård 2* 3* 5* 17 (5) 2 
infrastruktur <1 1 1 20 (3) 1 

1901-1910 fattigvård 3 5 5 36 (8) 3 
infrastruktur 1 2 1 38 (5) 2 

1911-1917 fattigvård 3 5 6 23 (10) 4 
infrastruktur 1 3 5 32 (9) 2 

Kommentar. Max-värden anger högsta enskilda värde under något år under perioden i de tre undersökta 
kommunerna. Inom parentes anges högsta medelvärdet för 1 O-årsperioden för alla undersökningskommuner. 
Riks=genomsnittsvärdet för Sveriges landskommuner. 
* anger > 8% understödstagare för hela decenniet. 
Källor. Se Underlag för tidsserier. 

Tabell 8:7b Kommunernas fattig-! soäalhjälp, socialbidrag och totala sodala kostnader i miljoner kronor 
(löpande kostnader) och procent 1940-1950 

År Hjälp/ bidrag Totala sodala kostnader Procent 

1940 100 151 66 
1941 105 164 64 
1942 107 166 63 
1943 106 168 63 
1944 110 177 62 
1945 114 210 54 
1946 117 221 53 
1947 126 252 50 
1948 85 275 31 
1949 72 295 24 
1950 76 311 24 

Kommentar. Landskommuners och städers samlade fattig- och socialvård har räknats samman. 
Källor. SOS Fattigvården 1940-1950, Statistisk Årsbok 1948,1952,1954. 
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Tabell 8:11 * ABJNLA-modeller baserade på kostnaderför hälsopolicy i tre städer 1874- 1990 

Kommun 'Polig ARIMA-modell B T-värde 

Kalmar hälso-sjukvård (1,0,0) AR= 0,95 34,75 hälso-sjukvård (1,0,0) 
k= 10,40 16,90 

Västerås hälso-sjukvård (1,0,0) AR= 0,98 75,56 hälso-sjukvård (1,0,0) 
k= 10,40 7,09 

Skellefteå hälso-sjukvård (1,1,0) AR= -0,31 -3,21 hälso-sjukvård (1,1,0) 
k= 0,06 2,60 

Kalmar miljö (0,1,1) MA= 0,36 4,14 miljö (0,1,1) 
k= 0,07 2,91 

Västerås miljö (1,0,0) AR= 0,99 82,30 miljö (1,0,0) 
k= 11,30 4,13 

Skellefteå miljö (1,1,1) AR= 0,57 6,10 miljö (1,1,1) 
MA= 0,98 
k= 0,10 

12,80 
14,13 

rikets hälso-sjukvård (1,0,0) AR= 0,91 20,90 
städer 

hälso-sjukvård (1,0,0) 
k= 14,90 17,07 

miljö (1,1,0) AR= -0,24 -2,15 miljö (1,1,0) 
k= 0,05 3,00 

rikets hälso-sjukvård (1,0,0) AR= 0,99 93,88 
lands miljö (1,0,0) AR= 0,82 7,24 
kommuner 

miljö (1,0,0) 
k= 12,35 18,06 

Kommentar. Modellerna för rikets städer och landskommuner baseras på tidsserier för perioden 1874-1960. 
Källor. Se Underlag för tidsserier. 

Tabell 9:1 Institutioner och aktörsbidrag i By ske landskommunsförsöijningspolicy 1874-1917 

Institutioner/ aktörer Innehåll 

1) mål, regler 
2) realkapital 
3) humankapital 
4) stöd 
5) organisering 
aktörsbidrag: 
A. inom befintliga institutioner 
B. institutionsbyggare 

fattigvårdsförordning (1875,1915) 
fattigstuga, fattiggård med jordbruk (1897)3 

icke arvoderade förtroendemän, föreståndare (1897) 
understöd4,nödhjälpskassa tillika "sockenbank" 
byalag, enskilda vårdare, fattiggård (1897) 

enskilda vårdare, byalag, kommunalnämndemän 
kommunalnämndemän (fattiggård), enskilda 
bybor (nödhjälpskassa), donationsfonder (för 
fattiga), staten (nödhjälpskommittéer under kriget) 

Kommentar Om inget årtal anges finns institutionen vid periodens början. Inom parentes anges årtal för 
nyinstitutionalisering. 
Källa: Jonsson (1958). 

3 Fattiggård namnändrades 1915 till kommunalhem och senare till ålderdomshem. 

4 Understöd kom framförallt från kommunens egna resurser, men dessutom fanns två privata donationsfonder 
som riktade sig till försörjningssvaga personer och som förvaltades av kyrkorådet respektive skolrådet Prosten 
Nils Nordlander startade 1872 en fond som riktade sig till fattiga barn som behövde kläder och fonden 
förvaltades av skokådet. Sågverksägaren C.A. Hedqvist inrättade 1900 en donationsfond till behövande änkor 
och faderlösa barn. Fonden administrerades av kyrkorådet. Jämför SOS Stiftelser år 1910. 
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Tabell 9:2 Institutioner och aktörsbidrag i Skultuna landskommunsförsörjningspolicy 1874-1918 

Institutioner; Innehåll 

1) regler, mål 
2) realkapital 
3) humankapital 
4) stöd 

5) organisering 

aktörsbidrag: 
A. inom befintliga institutioner 
B. institutionsbyggare 

reglemente om två rotar 
fattiggård (1877) 
3 anställda (1877) 
livsmedel, kontantstöd, skolmat, till brunns- och 
sjukhusvistelse, avgiftsbefrielse 
1 bruksrote, 1 sockenrote, utackordering till 
enskilda vårdare 

underlag saknas 
brukspatronen var arkitekt bakom olika stöd och 
därmed "institutionsbyggare" i bruksroten 

Källa: Erixon 1972. 

Tabell 9:3 Understödstagare i Bureå landskommun 1931 

Understödskategori: Antal Procent 

sjuka 96 48 
ålderdomskrämpor 45 22 
intagna på ålderdomshem 18 9 
försörj are s död 14 7 
försörj aren avvikit 5 2 
talrik familj 7 4 
arbetslöshet 6 3 
andra orsaker 10 5 
summa 201 100 

Källa: Olofsson 1990. 
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Tabell 9:4 Institutioner och aktörsbidrag i Västerås försörjningspolicy 1874-1920 

Institutioner: Innehåll 

1. mål, regler 
2. realkapital 
3. humankapital 
4. stöd 

5. organisering 

aktörsbidrag. 
A. inom befintliga institutioner 
B. institutionsbyggare 

fattiggvårdsreglemente 
fattighus/-gård, "barnasyl"5 

oavlönat uppdrag, avlönade 1875=7, 1920=176 

bidrag till privata inrättningar, fattig- och 
arbetslöshetsstöd 
kommunal regi, privat, privat-kommunal, stat
kommun 

privata vårdare, förtroendemän, avlönad personal 
fattigvårdsstyrelsen, föreningar, enskilda 

Källa: Öberg 1948. 

Tabell 9:5 Institutioner och aktörsbidrag i Kalmars infrastruktur- och näringslivspolicy 1 870-1920 

Institutioner: Innehåll 

1. mål, regler 
2. realkapital 
3. humankapital 
4. stöd 
5. organisering 

aktörsbidrag: 
A. inom befintliga institutioner 
B. institutionsbyggare 

stadsplan (1876), (1906) 
hamn, kommunikationer, VA-avlopp m.m. 
uppgifter saknas7 

till lokal järnväg, mark, aktieteckning (1902) 
kommun, kommun-företag, kommun-stat 

uppgifter saknas 
"makteliten" på Kvarnholmen 

Källa: Johansson 1984. 

31914 inrättade staden en s.k. barnasyl. Det var ett hem för tillfällig vård av barn som väntade på utackorde-
ring. Barnasylen ändrade namn till barnhem 1926 och sorterade fortsättningsvis under barnavårdsnämnden. 

6 Följande anställda hade fattigvårdsstyrelsen i sin tjänst från och med 1875: (heltidsavlönad markeras med *, 
övriga tjänster var arvoderade):l kassör (senare kallad kamrer), 1 protokollförare (senare kallad sekreterare), 
1 uppsyningsman (försvann 1884), 1 syssloman (fr.o.m. 1919 föreståndare)*, 1 föreståndarinna *, 1 
vaktmästare, 1 sjuksköterska *. 

Personalen utökades under den undersökta perioden med: 1 portvakt (1888), 1 "tjänstepiga" (1899), 1 
predikant (1909), 1 tjänstepiga (1910), 1 kokerska (1911), 2 sjukvårdsbiträden (1916/1918), 1 syssloman (1919) 
(högsta chefstjänsteman under styrelsen), 1 maskinist (1920), 1 tvätterska (1920). 

7 Enda uppgiften som finns gäller brandväsendet. Fram till 1902 fanns ingen anställd personal utan alla män 
var skyldiga att rycka ut vid behov. Därefter anställdes en fast brandkår. 
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Tabell 9:6 Institutioner och aktörsbidrag i Västerås infrastruktur- och näringslivspoHey 1874-1920 

Institutioner: innehåll 

1. mål, regler 
2. realkapital 

3. humankapital 
4. stöd 

5. organisering 

aktörsbidrag: 
A. inom befintliga inst. 
B. institutionsbyggare 

Källa: Öberg 1948. 

stadsplan (1878,1897,1902,1915) 
hamn, gaslysningsbolag (1861), avlopp sanläggning (1874), 
järnväg (1876), elkraftverk (1888,1891), va-ledningsverk (1888), 
broar (1892,1909), bostäder (1916) 
gasverk (1863), tekniska verken 15 fast anställda (1908)8 

uthyrning av elkraftanläggning, lägre (el-, gas-, vatten-) taxa för 
stora abonnenter, strandrätt för skeppsvarv9 

kommun, kommun-företag, kommun-andra kommuner-
företag, kommun-staten (Vattenfallsstyrelsen) 

anställda i kommunala anläggningar 
civila aktörer, stadsledningen, HVN, Vattenfallsstyrelsen m.fl 

Tabell 9:7 Institutioner och aktörsinsatser i Skellefteås infrastruktur- och näringslivspolicy 1874-1920 

Institutioner: Innehåll 

1. regler, mål 
2. realkapital 

3. humankapital 
4. stöd 
5. organisering 

aktörsbidrag: 
A. inom befintliga inst. 
B. institutionsbyggare 

stadsplan 
kaj/hamn (1850,1902)10,telegraf (1868),vattenledning (1895), 
kraftverk (1908), brand-polisstation (1904), järnväg (1909-12) 
hamnmästare, telegrafföreståndare11 

kommunal regi (vattenledning), kommun-stat (järnväg), 
kommun-privat (hamn, telegraf) 

personal i kommunala anläggningar 
kronofogden, företag, borgmästaren m.fl. 

Källa: Fahlgren 1945. 

8 Öberg(l 948:388) 

9 Öberg (1948:581) 

10 Skellefteå stad byggde 1850 först en kajplats nedanför stora torget. År 1874 utökades tillgången till hamn 
genom inköp av privat kaj vid Ursviken. I olika etapper förvärvade staden rätt till Ursvikens hamn och 1886 
fick staden rätt att expropriera strand- och vattenrättigheter i Ursviken (Fahlgren 1945:115). 

11 U ppgifter om kommunal personal är svåra att få fram för Skellefteå stad under denna tidsperiod. 
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Tabell 9:9 Huvudmotiv bakom sex kommuners näringslivspolicy 1991 

Motiv: Emma
boda 

Kalmar Västerås Sura
hammar 

Lycksele Skellefteå 

1. sysselsättningsläget 
fordrar insatser 

X X X X 

2. stärka kommunen X X X X X 
inför framtiden 
3. statens insatser X X X 
är otillräckliga 
4. grundläggande för 
kommunens ekonomi 

X X X X 

Kommentar. De viktigaste motiven bakom kommunal näringslivspolicy enligt kommunstyrelsernas ordföranden. 
Ytterligare fyra frågor, med svagare koppling till lokala försörjningsproblem fanns med bland svarsalternativen: 
Inom parentes anges vilka kommuner som redovisat något av dessa motiv: 
5. bra sätt at t marknadsföra kommunen (Lycksele, Surahammar) 
6. väljarna kräver (Skellefteå, Lycksele) 
7. hålla jämna steg med andra kommuner (Lycksele, Kalmar). 
Källa: Kommunförbundets näringslivsenkät 1991. 

Tabell 9:10 Emmabodas näringslivspolicy 1991 

Institutioner: Innehåll 

1. program/strategi12 

2. realkapital 
3. humankapital 
4. stöd 
5. organisering 

program saknas/pådrivande strategi 
lokaler 
10% kommunalråd, 16% tjänst13 

industrilokaler, 700.000 
kommunstyrelse-bolag, länsarbetsnämnd, lokala företag, lokala 
organisationer, regional högskola, 
länsstyrelsen, centrala myndigheter, utvecklingsfonden 

Kommentar. Formell organisering markeras med kursivering, viktigaste informella samarbetspartners med fet 
stil. 
Källa: Kommunförbundets näringslivsenkät 1991. 

12 Kommunernas näringslivsstrategi bedöms här utifrån hur kommunen arbetar i större näringslivsprojekt och 
näringslivspolicyn i allmänhet. Lågt engagemang och en reaktiv näringslivsstrategi bedöms kommuner ha som 
inte tar egna näringslivspolitiska initiativ utan reagerar på andras. En pådrivande strategi identifieras i kommuner 
som aktivt deltar i olika näringslivsprojekt. Kommuner som tillsammans med andra aktörer engagerar sig i 
större näringslivsprojekt och aktivt deltar i näringslivsutveckling bedöms ha en offensiv näringslivsstrategi. 

13 Emmaboda anlitar privata konsulter under fyra dagar 1991. 
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Tabell 9:11 Kalmars näringslivspoHey 1991 

Institutioner: Innehåll 

1. program/strategi 
2. realkapital 
3. humankapital 
4. stöd 
5. organisering 

program finns/pådrivande strategi 
lokaler 
20% kommunalråd, 10,75 heltidstjänster 
lokaler, 4,3 miljoner 
kommunstyrelse-bolag länsarbetsnämnd, lokala företag, 
andra kommuner, lokala organisationer, länsstyrelsen, 
andra länsorgan, utvecklingsfonden, regional högskola, 
regional organisation 

Kommentar. Formell organisering markeras med kursivering, viktigaste informella samarbetspartners med fet 
stil. 
Källa: Kommunförbundets näringslivsenkät 1991. 

Tabell 9:12 Västerås närings livspo Hey 1991 

Institutioner: Innehåll 

1. program/strategi 
2. realkapital 
3. humankapital 
4. stöd 
5. organisering 

program saknas/offensiv strategi 
mark, lokaler 
kommunalråd, 2 heltidstjänster14 

mark, lokaler, 4 miljoner 
kommunstyrelse-bolag, lokala företag, andra kommuner, 
länsstyrelsen, länsarbetsnämnd, andra länsorgan, landsting, 
utvecklingsfond, regional högskola, näringslivsorganisationer 
centralt, regionalt och lokalt 

Kommentar. Formell organisering markeras med kursivering, viktigaste informella samarbetspartners med fet 
stil. 
Källa: Kommunförbundets näringslivsenkät 1991. 

Tabell 9:13 Surahammars näringslivspolicy 1991 : 

Institutioner: Innehåll 

1. program/strategi 
2. realkapital 
3. humankapital 
4. stöd 
5. organisering 

program saknas/reaktiv strategi 

5% kommunalråd, 30% tjänstemän 
400.000 
kommunstyrelsen; lokala företag, länsstyrelsen, andra 
länsorgan, landstinget, utvecklingsfonden, regional 
högskola 

Kommentar. Formell organisering markeras med kursivering, viktigaste informella samarbetspartners med fet 
stil. 
Källa: Kommunförbundets näringslivsenkät 1991. 

14 Västerås använder privata konsulter motsvarande 25 dagar per år. 

272 



Tabell 9:14 Lyckseles närings livspo Hey 1991 

Institutioner: Innehåll 

1. program/strategi 
2. realkapital 
3. humankapital 
4. stöd 
5. organisering 

program saknas/offensiv strategi 
mark, lokaler 
35% kommunalråd, 5 heltidstjänster 
mark, lokaler, rådgivning/service, 4 miljoner 
särskilt organ-bolag, lokala företag, andra kommuner, 
länsstyrelsen, lokala näringslivsorganisationer, regional 
högskola, Umeå universitet, utvecklingsfond, staten 

Kommentar: Formell organisering markeras med kursivering, viktigaste informella samarbetspartners med fet 
stil. 
Källa:. Kommunförbundets näringslivsenkät 1991. 

Tabell 9:15 Skellefteås näringslivspolicy 1991 

Institutioner: Innehåll 

1. program/ strategi 
2. realkapital 
3. humankapital 
4. stöd 
5. organisering 

program saknas/offensiv strategi 
lokaler 
30% kommunalråd, 3 heltidstjänster* 
lokaler, kostnader redovisas ej 
kommunstyrelse-bolag, lokala företag, lokala näringslivs
organisationer, länsstyrelsen, länsarbetsnämnden, regional 
högskola, centrala myndigheter 

Kommentar. *Därutöver köper Skellefteå kommun privata konsulter motsvarande 100 dagar. Formell organise
ring markeras med kursivering, viktigaste informella samarbetspartners med fet stil. 
Källa. Kommunförbundets näringslivsenkät 1991. 

Tabell 9:16 Kommunala avlöningsutgifterför olika ändamål 1920 i procent av kommunernas totala löne
kostnader. 

Verksamhetsområde Landskommuner Städer 

kyrkliga ändamål 12 4 
undervisning 79 33 
fattigvård 3 4 
hälso-sjukvård 3 6 
infrastruktur - 25 
polis och fångvård 2 13 
övrigt 1 15 
summa 100 100 

Källcr. SOS Kommunernas finanser 1920 tab M sid 50* 
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Tabell 10:1 Bivariat regressionsanalys av tre städers hälsopolicy 1 874-1920 med spädbarnsdödlighet som 
beroende variabel 

Kommun Policy B Beta T-värde N D.W R2 

Kalmar va-avlopp -0,06 -0,37 -2,6 46 0,90 0,13 

Västerås va-avlopp -0,08 -0,77 -7,9 46 1,22 0,59 
hälso-sjukvård F -0,02 -0,44 -2,9 44 0,59 0,44 

Skellefteå va-avlopp -0,05 -0,32 -2,4 50 1,95 0,10 
hälso-sjukvård -0,04 -0,48 -2,7 36 1,70 0,22 

3 städer hälso-sjukvård -0,01 -0,25 -2,2 120 1,19 0,12 
renhållning F -0,02 -0,36 -2,0 111 1,10 0,19 

Kommentar. Alla redovisade parametrar baseras på separata bivariata regressionsanalyser. Durbin-Watsontest 
(D.W) prövar nollhypotesen att residualerna (i regressioner med minsta kvadratmetoden) inte är auto-
korrelerad. D.W kan variera mellan 0-4. Ett värde nära 2 in dikerar ingen autokorrelation, medan värden nära 
0 indikerar positiv autokorrelation och värden nära 4 negativ autokorrelation (se SPSS 1993:327ff.). När 
Durbin-Watsontest varnar för autokorrelation genomförs en autoregressionsanalys. Samtliga redovisade värden 
är statistiskt signifikanta i en efterföljande autoregressionsanalys. 
Källor. Se Underlag för tidsserier. 

Tabell 10:2 Multivariat regressionsanalys av Västerås stads hälsopolicy 1874-1920 med spädbarnsdödlighet 
som beroende variabel. 

Policy !fyrktal B Beta T-värde N D.W R2 

vatten-avlopp 1888 -0,06 -0,50 -4,3 44 1,64 0,82 
miljöpolicy -0,002 -0,23 -2,4 - -

fyrktal -0,03 -0,37 -2,4 - -

Kommentar. Vatten-avlopp 1888 är en dummyvariabel som representerar en period utan vatten- och 
avloppsledningssystem (1874-1887) respektive med (1888-1920). Miljöpolicy omfattar årliga utgifter för vatten-
avloppsinsatser och renhållning. D.W= Durbin Watsontest. 
Källor. Se Underlag för tidsserier. 

Tabell 10:3 Multivariat regressionsanalys av Kalmar stads hälso policy 1874-1920 med spädbarnsdödlighet 
som beroende variabel 

Polity! fyrktal B Beta T-värde N D.W R2 

hälso-sjukvård F -0,004 -0,72 -3,10 40 2,00 0,55 
step 1902 0,08 1,03 2,20 - -

fyrktal -0,04 -1,13 -2,90 - -

Källor. Se Underlag för tidsserier. 
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Tabell 10:4 Multivariat regressionsanalys av tre städers hä lsopolicy 1874-1920 med spädbarnsdödlighet som 
beroende variabel. 

Polir)//fyrktal B Beta T-värde N D.W R2 

hälso-sjukvård -0,008 -0,26 -2,00 107 0,91 0,25 
hälso-sjukvård F -0,01 -0,29* -2,30 - -

fyrktal ej sign. - - - -

Kommentar. Samtliga värden är också signifikanta i en autoregressionsanalys. 
Källor: Se Underlag för tidsserier. 

Tabell 10:6 Bivariat regressionsanalys av tre städers hälsopoli cy 1874-1900 med infektionsdödlighet som 
beroende variabel 

Policy/fyrktal B Beta T-värde N D.W 

hälso-sjukvård F -3,5 -.32 -2,6 69 1,26 

Kommentar Signifikant i en autoregressionsanalys p=0,07. 
Källor. Se Underlag för tidsserier. 

Tabell 10:7* Multivariat regressionsanalys av tre storkommun ers hälsopolicy 1952-1990 med spädbarns
dödlighet som beroe nde variabel 

Kommun Policy B Beta T-värde N D.W 

Kalmar miljö F -1,20 -0,32* -2,00 30 2,19 
infra F -1,20 -1,50 -2,90 - -

Västerås infra -3,30 -0,55 -2,10 32 1,84 

Skellefteå miljö -1.30 -0,50 -2,20 28 2,20 
miljö F -1,40 -0,48 -2,50 - -

infra F -6,00 -1,00 -2,60 - -

6 storkommuner miljö F -6,40 -0,15* -1,90 159 1,70 
taxink -3,50 -0,36 -4,00 - -

Kommentar. *—signifikansnivå p=0,06 eller bättre. 
Källor Se Underlag för tidsserier. 
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Tabell 10:8 Korrelationer mellan näringsstruktur: försörjningsproblem och ekonomisk utveckling 1910, 
1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980 och 1 990 i urvalskommunerna 

År Näringsstruktur Bidragstagare/ invånare Taxerad inkomst/ invånare N 

1910 primärnäringar -0,33 - 48 
industri 0,30 - 48 

1930 primärnäringar ej korr. -0,63 48 
industri ej korr. 0,61 48 
tjänste ej korr. 0,67 48 

1940 primärnäringar ej korr. -0,71 47 
industri ej korr. 0,55 47 
tjänste ej korr. 0,71 Al 

1950 primärnäringar ej korr. -0,66 47 
industri ej korr. 0,62 47 
tjänste ej korr. 0,65 47 

1960 primärnäringar ej korr. -0,87 26 
industri ej korr. 0,67 26 
tjänste ej korr. 0,57 26 

1970 primärnäringar ej korr. ej korr. 8 
industri ej korr. ej korr. 8 
tjänste ej korr. 0,73 8 

1980 primärnäringar ej korr. ej korr. 6 
industri ej korr. ej korr. 6 
tjänste ej korr. ej korr. 6 

1990 primärnäringar ej korr. ej korr. 6 
industri ej korr. ej korr. 6 
tjänste ej korr. ej korr. 6 

Kommentar. N-talet sjunker i takt med kommunsammanslagningarna. Ej. korr.=ej signifikant korrelation. 
Källor. SOS Folkräkningen 1910,1930,1940,1950,1960, SOS Folk- och bostadsräkningen 1970, 1980, 1990. 
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Tabell 10:9*Multivariat regressionsanalys avförsörjningsproblem respektive ekonomisk tillväxts (o.v) 
betydelse för utvecklingen av fattigvårds- eller sodaipolig (b. v) 1874-1990 

Tidsperiod Kommun Drivkraft B Beta T N D.W R2 

1874-1920 lands
kommun 

bidragstagare 
fyrktal 

12,70 
0,12 

0,11 
0,21 

4,90 
9,30 

1.853 1,0* 0,05 

städer bidragstagare 
fyrktal 

signifikant i Skellefteå 
signifikant i Kalmar och Västerås 

1921-1950 städer bidragstagare 
tax.inkomst 

7,20 
-0,01 

0,23 
-0,29 

2,13 
-2,70 

77 2,15 0,13 

1952-1990 alla bidragstagare 
tax.inkomst 

988,00 
0,04 

0,30 
0,54 

8,90 
16,20 

513 0,78* 0,49 

1952-1970 alla bidragstagare 
tax.inkomst 

245,00 
0,002 

0,18 
0,36 

4,10 
8,20 

420 0,95* 0,18 

1952-1980 alla bidragstagare 
tax.inkomst 

646,00 
0,03 

0,28 
0,49 

7,60 
13,20 

472 0,83* 0,38 

1971-1990 (alla) bidragstagare 
tax.inkomst 

918,00 
0,30 

0,33 
0,32 

3,50 
3,40 

93 0,43* 0,26 

1981-1990 alla ej signifikant 

Kommentar. *=signifikant efter autoregressionsanalys.15 0.v=oberoende variabel, b.v=beroende variabel. 
Källor. Se Underlag för tidsserier. 

131 SPSS finns en möjlighet att beakta denna autokorrelation genom en s.k. "autoregression" (SPSS 1993:125). 
Jag beskriver inte hur detta g år till, men idén är att fånga upp autokorre lationen i regressionsmodellen i en 
ARIMA(l,0,0)-modell, för att därefter se om variablerna signifikant bidragit till förändringar i den beroende 
variabeln. 
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Tabell 10:1 O* Multivariat regressionsanalys av försörjningspolicynsproblemeffektivitet relaterad til l bidrags
tagande 1874-1990 

Tidsperiod Kommun Policy/ ekon. 
tillväxt 

B Beta T-värde N D.W R2 

1874-1920 3 städer fyrktal -0,01 -0,84 -9,45 113 0,61 0,52 

1921-1950 3 städer fattigvård 0,01 0,31 2,71 65 1,40 0,19 

1952-1990 samtliga socialvård 1,10 0,35 1,70 64 0,37 0,26 
socialvård(F) 1,30 0,04 2,16 - - -

1952-1970 samtliga socialvård(F) 8,75 0,14 3,00 378 0,33 0,08 
infrastruktur 2,60 0,14 1,90 - -

infrastruktur (F) 1,24 0,07 1,90 - - -

1971-1990 samtliga socialvård 3,10 0,85 1,94 86 0,79 0,26 1971-1990 samtliga 
infrastruktur (F) 8,90 0,44 1,80 - - -

Kommentar, fattig-, socialvårds- och infrastrukturpolicy, fyrktal eller taxerad inkomst, samt fördröjda (F) 
tidsserier har använts i samtliga regressionsanalyser. 
Durbin-Watsontest varnar för autokorrelation, men samtliga parametrar som redovisas visar signifikanta värden 
(p=0,09 eller bättre) i en autokorrelationsanalys. 
Källor. Se Underlag för tidsserier. 
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Tabell 10:11* Försörjningspolicyns indirekta effektivitet undersökt i multivariat regressionsanalys med 
jyrktal respektive taxerad inkomst som beroende variabel 1874-1990 

Tidsperiod Kommun Polig B Beta T-värde N D.W R2 

1874-1917 lands
kommuner 

fattigvård(F) 0,12 
fattigvård 0,15 

0,07 
0,09 

2,80 
3,50 

1.808 0,21 0,22 

1921-1950 städer undervisning(F) 6,60 
undervisning 6,14 

0,33 
0,20* 

2,50 
1,80 

71 1,70 0,60 

1952-1990 alla infrastruktur 1,70 
socialvård 3,60 
undervisning(F) 2,80 

0,26 
0,29* 
0,28 

2,50 
1,70 
3,20 

476 1,80 0,47 

1952-1970 alla infrastruktur 2,08 
social 5,44 
undervisning(F) 3,84 

0,30 
0,19 
0,27 

3,00 
2,30 
3,50 

386 1,90 0,28 

1971-1990 alla socialvård( F) 9,62 0,84 2,10 90 1,90 0,23 

Kommentar. *=p=.06. 
Källor. Se Underlag för tidsserier. 

Tabell 10:12* Multivariat regressionsanaljs med arbetslöshet som , beroende variabel 1 978-1990 

Policy/ekonomisk tillväxt B Beta T-värde N D.W R2 

infrastruktur 
näringsliv F 
taxerad inkomst 

1,20 1,50 
-2,00 -0,63* 
-3,20 -0,10 

3,30 
-2,00 
-3,10 

28 1,70 0,85 

Kommentar. *=p=.09. Arbetslöshetsstatistiken omfattar Emmaboda, Kalmar, Västerås, Lycksele och Skellefteå 
kommuner. 
Källor. Se Underlag för tidsserier. 

Tabell 11:6 Röstandelför övriga lokala partier vid kommunfullmäktigevalen 1973-1994 

Procent/ antal 1973 1976 1979 1982 1985 1989 1991 1994 

giltiga röster % 1,3 1,2 2,1 2,1 2,6 2,6 2,9 3,8 
kommuner med 57 60 69 62 75 77 79 81 
> 4% röster 
kommuner med 18 13 21 14 16 24 25 33 
>10% röster 

Källor. SOS Allmänna valen för respektive år. 

279 



Bilaga 2: Operationaliseringar av kommunal policy utifrån 
finansstatistiken. 

Operationaliseringarna baseras på den kommunala finans statistikens rubriker 1874-1990. 
Försörjningspolicy operationaliseras genom en aggregering av rubriker för fattigvårds-/social-, 
infrastruktur- och näringslivspolicy. Undervisningspolicy operationaliseras med hjälp av angivna 
underrubriker. Hälsopolicy operationaliseras med hjälp av rubriker som återfinns under hälso-
och sjukvårds- respektive miljöpolicy. 

LANDSKOMMUNER 

Operationalisering 

-fattigvård (1874-1917) 
-socialvård (1952-1973) 
-kommunikationsanstalt (1874-1882) 
-andra ändamål (1883-1917) 
-planering/anläggning (1952-73) 
-fastighetsförvaltning/ 
bostadsförsörjning (1952-1973) 

-affärsföretag (1952-1959) 
-industriverk (1960-1973) 

-folkskola (1874-) 
-annan undervisning (1952-1973) 

-vattenverk (1952-1959) 
-avlopps- ocn reningsverk (1952-1959) 
-renhållningsverk (1952-1959) 
-vatten, avlopp, reningsverk (1960-1973) 

-sundhetsvård 
-hälso-sjukvård (1952-1973) 

Policyindikator 

FÖRSÖRJNINGSPOLICY: 
soäalpolicy 

infrastrukturpolicy 

undervisningspolicy 

HÄLSOPOLICY: 
miljöpolicy: 

hälso-sjukvårdspolicy 

STADER/ KOMMUNER: 

Operationalisering 

-fattigvård (1874-1956) 
-diverse sociala ändamål (1918-1951) 
-socialvård (1957-1977) 
-social omsorg (1978-1990) 

-hus,inventatier m.m. (1874-1917) 
-vägar, gator (1874-1917) 
-avloppsledningar (1918-1951) 
-hamnar, broar (1874-1951) 

Policyindikator 

FÖRSÖRJNINGSPOLICY: 
soäalpolicy 

infrastrukturpolicy 
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-renhållning (1874-1977) 
-gambelysning (1874-1917) 
-vattenledningar (1874-1917) 
-vattenledningsverk (1918-) 
-brand (1874-1917) 
-övrigt allmänna byggnader (1874-1917) 
-gasverk (1918-) 
-elverk (1918-) 
-andra affärsföretag (1918-) 
-allmän fastighetsförvaltning (1918-) 
-industriverk (1946-1959) 
-planering och anläggningsarbeten (1953-1967) 
-stadsbyggnad, gatu- och parkförvaltning m.m. (1968-1977) 
-fysisk planering (1978-1990) 
-arbetsområden och lokaler (1978-1990) 
-sysselsättningsbefrämiande 
åtgärder (19/8-1990) 

-hamnverksamhet (1978-1990) 
-markförsörjning (1978-1990) 
-produktion av bostadsområden (1978-1990) 
-kommunikationer (1978-1990) 
-energi (1978-1990) 
-vattenförsörjning och avloppshantering (1978-1990) 
-avfallshantering (1978-1990) 

-markförsörjning (1978-1990) näringslivspolicy 
-arbetsområden och lokaler (1978-90) 
-sanering av arbetsområden (1978-199Ö) 
-sysselsättningbefrämjande eller arbets skapande 
åtgärder (19/8-1990) 

-turistverksamhet (1978-1990) 

-folkskola (1874-) undervisningspolicy 
-elementar- och teknisk undervisning (1874-1917) 
-annan undervisning (1918-1967) 
-undervisning och annan kulturell verksamhet (1968-1977)1 

-undervisning (1978-1990) 

HÄLSOPOLICY 
-renhållning (1874-1977) miljöpolicy 
-vattenledning (1874-1917) 
-vattenledningsverk (1918-1959) 
-allmän hygien (1945-1951) 
-vatten-avlopp (1953-1977) 
-avlopp (1952) 
-vattenförsörjning och avloppshantering (1978-1990) 
-avfallshantering (1978-1990) 

-sundhetsvård (1874-1917) hälso-sjukvårdspolicy 
-hälso/sjukvård (1918-1990) 

kulturell verksamhet lyfts bort. 
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Bilaga 3: Spädbarnsdödligheten i Kalmar 1874-1920 

Diagram 7:1 Födda i Kalmar stad 1874-1920 
400 

300 

200 

ARIMA-modell 
födda 100 

1874 1880 1886 1892 1898 1904 19101916 
År 

Diagram 7:2 Döda underförstå levnadsåret i Kalmar stad 1874-1920 

ARIMA-modell 

döda under 1 år 

1874 1880 1886 1892 1898 1904 1910 1916 

ÅR 

Diagram 7:3 Spädbarnsdödlighet i Kalmar stad 1874-1920 

'ARIMA-modell 

döda/1000 födda lo. o 
1874 1880 1886 1892 1898 1904 1910 1916 

ÅR 
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Bilaga 4: Kartor över undersökningskommunerna 

Karta 2:2 Självständiga kommuner 1863 och 1952, vilka idag tillhör Emmaboda och Kalmar 

1863 

Ryssby 

Âby 

Förlösa 
Algutsboda 

Kläckeberga 

• Dörby Kalmar lands 

Ljungby 
Kalmar stad 

Mortorps 

1952 

Ryssby 

Läckeby 

Algutsboda 

Dörby 
Ljungbyholms 

Kali stad 

Mortorps 

Älmeboda Vissefjärda 

Södermöre 
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Karta 2:3 Självständiga kommuner 1967 och efler 1974 i Emmaboda och Kalmar 

1967 

Ryssby 

Läckeby 

Algutsboda 

Dörby Ljungbyholms 

stad 

Emrrabodajroping 

Mortorps 

Äimeboda Vissefjärda 

Södeimöre 

1974 

Kalmar 

Emmaboda 
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Karta 2:4 Självständiga kommuner 1863 och 1952, vilka idag tillhör Surahammar och Västerås 

1863 

Harakers 

; Romfortuna : Sevalla 

/Tillberga 
fortuna \ 

Hubbo 

Skerike Björksta 
Saulkt Nians Badelunda 

Västerås stad Kungsåra 
Lundby; Irsta '> Dingtuna; 

Västérås-Barkarö 
Kärrbo 

Ängsö 

Rytteme 

1952 

Tillberga 

Dingtum 
Västerås stad f Kungsåra 
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Karta 2:5 Självständiga kommuner 1967 och efter 1974 i Surahammar och Västerås 

1967 

Surahammars 

Västerås stad 

Kolbäcks 

1974-

Surahammars 

Västerås 
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Karta 2:6 Självständiga kommuner 1863 och 1952, vilka idag tillhör Lycksele och Skellefteå 

1863 

Jörns 

Byske 

Skellefteå lands 

Lycksele 

Burträsks 

Lövångers 

1952 

/\ \ Jörns j 

f X. 
\ J Byske Ç 

j Skellefteå lands s 

/ / c7""" / Skelfefteåtad 

/ Lycksele / V 

^ ^ BureW\. 

( / \ Burträsks / 

( 
Lövångers / 

Örträsks 
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Karta 2:7 Självständiga kommu ner 1967 och efter 1974 i 'Lycksele och Skellefteå 

Skellefteå stad 

Lycksele 

Burträsks 

Skellefteå 

Lycksele 



Bilaga 5: Tidsserier 1874-1990 

Tidsserier för befolkning, spädbarnsdödlighet (späd.), Bidragstagande (bidr.), Hälso-och 
sjukvård (hälso-), miljö-, social- och infrastrukturpolicy i tre kommuner 1874-1990. 

Kalmar 1874-1990 

År befolkning Späd. Bidr: Hälso- Miljö- Social- Infra-

1874 9017 ,17 ,08 3275 1062 24430 395317 
1875 9947 ,20 ,07 4808 1550 26125 373376 
1876 10009 ,14 ,07 5761 1715 27029 179481 
1877 10223 ,16 ,07 5335 1615 27111 86629 
1878 10469 ,15 ,07 6141 1943 27871 108652 
1879 10740 ,11 ,06 6204 1928 31544 99313 
1880 10963 ,15 ,07 9873 1710 35896 106031 
1881 11115 ,07 ,08 8290 1684 36195 96544 
1882 11325 ,18 ,08 - 940 36471 102272 
1883 11605 ,21 ,08 6407 1858 34947 94867 
1884 11751 ,12 ,08 8338 2014 39505 114525 
1885 11819 ,17 ,08 8185 2297 40029 131485 
1886 11874 ,15 ,07 10940 3423 42151 134677 
1887 11823 ,15 ,09 8135 2448 43022 129093 
1888 11948 ,14 ,09 7773 2002 40813 134011 
1889 11972 ,09 ,15 10450 1775 44885 121137 
1890 11772 ,13 ,08 7708 1889 43942 148888 
1891 11822 ,06 ,09 8364 2021 43777 124646 
1892 11779 ,12 ,10 10005 2273 46950 128209 
1893 11872 ,07 ,10 10461 2701 46965 136196 
1894 12024 ,06 ,10 82301 3170 51844 137819 
1895 12288 ,04 ,09 12862 3116 48682 111835 
1896 12305 ,07 ,08 5235 3238 55342 118212 
1897 12459 ,08 ,09 10689 9114 100752 151517 
1898 12582 ,06 ,08 10886 3498 140589 527890 
4899 12575 ,07 ,06 23668 4050 68982 173680 
1900 12715 ,09 ,05 33648 4960 54339 202033 
1901 12889 ,16 ,06 47986 24693 71997 211228 
1902 13256 ,05 ,05 25998 22459 68098 230357 
1903 13508 ,08 ,05 19282 23289 63732 265638 
1904 13746 ,11 ,05 39583 20054 63731 351828 
1905 13915 ,07 ,05 17707 18834 61875 335805 
1906 14241 ,09 ,04 21269 18709 64978 352635 
1907 14546 ,08 ,05 24604 13758 66981 412115 
1908 14835 ,08 ,04 21220 13327 78310 400884 
1909 15062 ,07 ,05 26531 18156 74828 349576 
1910 15535 ,08 ,05 28762 12392 81735 292061 
1911 15722 ,07 ,05 33870 25470 33870 299724 
1912 15796 ,05 ,05 30767 30851 93334 442481 
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Ar Befolkning Späd. Bidr. Hälso- Miljö- Soäal- Infra-

1913 15955 ,07 ,06 34397 30501 137051 502051 
1914 15917 ,09 ,06 32887 44764 109456 457600 
1915 16136 ,08 ,07 30292 60781 177731 582790 
1916 16523 ,09 ,08 26721 37413 64381 571684 
1917 16678 ,07 ,07 24485 30570 112887 479655 
1918 16678 ,07 ,07 25053 48652 99249 472602 
1919 16608 ,08 - 21785 42306 102748 510922 
1920 16800 ,08 ,07 33053 54670 124700 755953 
1921 17087 - ,07 36200 35404 156059 909412 
1922 17194 - ,07 41014 50502 174726 960752 
1923 17457 - ,05 35460 43035 186577 869095 
1924 17610 - ,05 36861 47866 192862 882724 
1925 18358 ,06 ,05 33109 213730 192862 1120688 
1926 18435 - ,06 32082 281762 260826 1188487 
1927 18663 - ,08 37317 64981 258977 1139057 
1928 18833 - ,08 35256 75576 245434 1048883 
1929 19056 - ,08 30842 82506 272628 1110703 
1930 19392 ,04 ,07 46416 67892 314295 1120925 
1931 19801 - ,09 46952 46510 317748 1290764 
1932 20177 - ,12 57097 47860 328333 1544532 
1933 20275 - ,13 38749 78072 444034 2090710 
1934 20410 - ,13 60318 54256 630756 1539406 
1935 20588 ,09 ,13 33401 40672 544592 1316401 
1936 20691 - ,12 38835 35743 417717 1538815 
1937 20916 - ,12 34474 142190 413945 2411422 
1938 21059 - ,11 33117 70237 381249 2232747 
1939 21124 - ,12 30404 124009 384164 2097124 
1940 21280 ,03 ,12 26841 87185 330902 1390999 
1941 21370 - ,11 25354 150464 310628 1479257 
1942 21587 - ,08 24640 137094 293992 1304205 
1943 22553 - ,07 23773 98902 295362 1232972 
1944 23324 - ,06 23490 127147 305974 1922456 
1945 23834 ,03 ,06 25308 413881 275895 1559719 
1946 24385 - ,05 27785 386608 376965 1736499 
1947 24922 - ,05 32115 516679 365189 3467011 
1948 25466 - ,04 35313 760103 406568 1933991 
1949 26055 ,02 ,04 39155 816422 400428 2345829 
1950 26520 - - 46455 771133 425713 2555767 
1951 27049 - - 37138 881686 418384 3142576 
1952 27474 ,01 ,03 44827 963448 766206 3801379 
1953 27858 ,03 ,03 51666 948000 733000 5342667 
1954 28312 ,02 ,03 58000 919333 631333 4413000 
1955 28714 ,03 ,03 54838 864193 966451 4355161 
1956 29152 ,01 ,03 66875 940312 1016250 4112188 
1957 29457 ,02 ,04 66470 1143824 840588 4507059 
1958 29730 ,02 ,05 69428 1047429 1199143 4249143 
1959 30081 ,03 ,05 70285 963714 1267429 4819429 
1960 30446 ,01 ,05 70000 857567 853783 2772973 
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Ar Befolkning Späd. Bidr. Hälso- Miljö- Soäal- Infra-

1961 30839 ,02 ,05 73947 1081579 926052 5985789 
1962 31430 ,01 ,04 77692 1420256 1033590 6185897 
1963 31594 ,02 ,04 77750 1317250 1079250 6377750 
1964 31905 ,02 ,04 82619 1302381 1932381 6727857 
1965 36327 ,01 ,04 85000 1940909 2310227 8915227 
1966 36863 ,01 ,05 81914 933829 2641277 8063617 
1967 37623 ,01 ,05 - 1219796 3316327 9463265 
1968 37965 ,02 ,05 77000 1447400 3319400 6953200 
1969 38659 ,02 ,06 60784 1489804 4115686 7522157 
1970 38912 ,01 ,07 82181 1611636 4993091 8042545 
1971 52774 ,01 ,08 70847 2075932 7064576 9779322 
1972 52802 ,01 ,08 81774 2296774 7785645 10688065 
1973 52586 ,01 ,07 76363 2349242 7634394 11523030 
1974 52385 ,02 ,06 82191 2397260 7192192 14071370 
1975 52332 ,01 ,06 90375 2551625 7952875 12713625 
1976 52385 ,01 ,06 104318 2543636 8656818 13577273 
1977 52583 ,01 ,05 118571 2774082 9170204 15109592 
1978 52625 ,01 ,05 145648 2792037 8201667 14312222 
1979 52751 ,00 ,05 156465 2826121 8775862 15393362 
1980 52657 ,01 ,04 166742 2724318 9530303 15649015 
1981 52846 ,oo ,04 155364 2771786 10486449 16064628 
1982 53092 ,01 ,06 142349 2635795 11395202 16266098 
1983 53499 ,01 ,06 166098 2678832 11289763 17788490 
1984 53516 ,01 ,06 163112 2604856 11676094 18211526 
1985 53747 ,01 ,06 160817 2688131 13538788 17653081 
1986 54165 ,01 ,07 167149 2669941 15793060 17964321 
1987 54554 ,01 ,07 176088 3191264 14987825 21247444 
1988 54915 ,01 ,06 183215 3083100 16515718 19612697 
1989 55129 ,01 ,06 173546 2762904 15383958 16582622 
1990 55801 ,00 ,06 172993 2852789 16341598 15996901 

Västerås 1874-1990 

1874 5674 ,22 ,10 1504 388 20493 129084 
1875 5624 ,19 ,10 1423 396 20580 261428 
1876 5795 ,22 ,09 1646 404 18312 231356 
1877 5852 ,21 ,09 2673 1831 19836 72183 
1878 5906 ,21 ,09 9307 510 20415 42625 
1879 5979 ,18 ,10 5202 2409 22721 77704 
1880 6201 ,25 ,11 4258 2952 22210 39002 
1881 6250 ,20 ,10 9404 778 - 43844 
1882 6298 ,14 ,10 4372 804 25894 44976 
1883 6463 ,13 ,10 6563 798 25111 61235 
1884 6547 ,19 ,10 6213 851 30307 82219 
1885 6659 ,12 ,09 6041 880 26600 56039 
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Ar Befolkning Späd. Bidr. Hälso- Miljö- Soäal- Infra-

1886 6765 ,12 ,08 13920 38900 84225 100530 
1887 7129 ,09 ,07 27464 260098 29423 327794 
1888 7502 ,09 ,07 40806 60045 24725 126772 
1889 7847 ,08 ,07 11853 17318 24626 98646 
1890 8122 ,13 ,06 9716 10442 25500 116124 
1891 8288 ,12 ,06 8707 13769 27823 234056 
1892 8314 ,08 ,07 8532 18745 28710 188057 
1893 8564 ,08 ,07 8836 39712 29120 213778 
1894 8662 ,09 ,07 9306 34649 31341 169887 
1895 8942 ,04 ,09 9375 26301 35718 115857 
1896 9414 ,11 ,08 9946 28740 35417 250195 
1897 9854 ,09 ,07 10379 36545 33704 226308 
1898 10391 ,11 ,06 12072 78415 30167 359150 
1899 11238 ,09 ,05 20268 77535 32914 433288 
1900 11999 ,11 ,05 15623 53612 64636 429361 
1901 12482 ,10 ,05 58902 50194 41061 405626 
1902 12592 ,09 ,07 54130 67876 42757 285414 
1903 13292 ,07 ,07 34107 49668 45619 387436 
1904 14230 ,09 ,07 22058 59277 53624 505263 
1905 15142 ,05 ,06 19304 173334 49334 759157 
1906 15970 ,09 ,06 21017 96798 179847 816258 
1907 16624 ,07 ,05 28936 96530 61116 867086 
1908 17004 ,08 ,05 42722 75499 59660 808289 
1909 17606 ,06 ,06 46262 57136 78387 788994 
1910 19145 ,08 ,06 49068 61393 80784 987282 
1911 19803 ,07 ,07 83931 86401 90782 781949 
1912 20881 ,05 ,06 82035 105627 157232 764548 
1913 21941 ,06 ,06 81641 128679 106201 1270903 
1914 23227 ,07 ,06 76516 131756 143803 1514001 
1915 24403 ,06 ,06 83615 138747 129422 1565200 
1916 25408 ,07 ,05 61957 124142 135843 1629382 
1917 25509 ,06 ,06 124054 138892 142692 1687734 
1918 28571 ,07 ,06 65067 148802 154158 802978 
1919 28608 ,07 ,06 56580 129393 198829 1067255 
1920 29530 ,07 ,06 36715 117892 350633 1010243 
1921 30633 - ,07 40211 237097 255107 1295251 
1922 30662 - ,11 52063 180510 589764 1225370 
1923 30377 - ,11 57554 140486 393905 1392696 
1924 30021 - ,10 57814 144368 410262 1399916 
1925 29920 ,07 ,06 39634 138820 410262 1319789 
1926 29215 - ,05 60589 164973 380168 1232155 
1927 29059 - ,08 57020 207653 392283 1560099 
1928 29119 - ,08 59915 187133 670649 1601393 
1929 29578 - ,07 60222 203488 385131 1489111 
1930 29921 ,04 ,07 80752 204080 455378 1562660 
1931 30378 - ,07 70623 286080 418558 2043304 
1932 30649 - ,08 77170 449383 461827 1552924 
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Ar befolkning Späd. Bidr. Hälso- Miljö- Soäal- Infra-

1933 30913 _ ,09 80943 313390 491946 1870162 
1934 31229 - ,07 82139 401982 456155 1836256 
1935 31794 ,03 ,07 68568 199267 416207 2016015 
1936 32569 - ,06 81292 235345 435700 2240335 
1937 33834 - ,05 78827 243796 409579 2724374 
1938 35378 - ,05 68590 276230 370679 2912949 
1939 36551 - ,04 62955 278575 350068 3426578 
1940 37848 ,02 ,04 64095 276881 337490 3339865 
1941 38729 - ,04 57402 302714 333177 3066321 
1942 39433 - ,04 53770 271153 310247 2364776 
1943 40797 - ,04 49688 382792 301231 1873425 
1944 42707 - ,04 49720 424102 315310 3560259 
1945 44306 ,02 ,04 48785 1148868 364419 3558507 
1946 48602 - ,04 55425 1254827 389852 4187197 
1947 51034 - ,03 53335 1347910 434841 4208475 
1948 53390 - ,02 52169 1629984 452855 5250914 
1949 55828 ,02 ,02 74488 2036779 476295 5810951 
1950 57829 - - 73749 2496632 640454 6543952 
1951 59990 - - 72676 2973626 581895 6659130 
1952 62298 ,02 ,02 74482 3810690 1361724 6891379 
1953 63633 ,02 ,02 76666 1634333 1442667 9658667 
1954 64652 ,02 ,03 69333 1395000 1280667 11528000 
1955 66067 ,02 ,02 74193 1532258 2293871 6692581 
1956 68197 ,01 ,03 75000 2474688 2363750 15215625 
1957 71051 ,01 ,04 75000 2412647 1919118 16244118 
1958 73165 ,01 ,04 89714 2383143 3027714 15818286 
1959 74702 ,02 ,04 94285 2374571 2633429 16957143 
1960 76154 ,02 ,04 118378 2271351 2864324 9341622 
1961 77946 ,01 ,04 118947 1916842 3702632 18969474 
1962 79171 ,01 ,04 137435 2489487 3789231 24766667 
1963 80451 ,01 ,04 165250 3513000 4327750 26935250 
1964 82055 ,01 ,04 130238 3507381 6655000 30577143 
1965 85007 ,01 ,05 158636 2372045 8218409 27117955 
1966 89003 ,01 ,05 142340 1869149 6848085 29781915 
1967 107048 ,01 ,05 144285 1806735 8551224 37387551 
1968 108694 ,01 ,05 225000 2736400 11953800 23644600 
1969 110539 ,01 ,06 172745 2879020 13818627 26070588 
1970 113389 ,01 ,08 174545 3015273 16016545 27308909 
1971 116673 ,01 ,09 171694 3312881 19132373 29614576 
1972 118065 ,01 ,10 180161 4067903 21810161 31008548 
1973 117946 ,01 ,09 175151 3719242 22731364 30613788 
1974 117936 ,01 ,08 174931 3546301 21653288 36952055 
1975 118044 ,01 ,08 182750 3791625 23608500 39204750 
1976 117911 ,01 ,08 198750 3922500 26341136 38721023 
1977 118055 ,00 ,08 202959 3890816 28395000 40279796 
1978 118141 ,01 ,08 311018 3782407 24814815 39925926 
1979 117599 ,00 ,07 318793 3770431 25784483 42677069 
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År befolkning Späd. Bidr. Hälso- Miljö- Social- lnfra-

1980 117257 ,01 ,07 325303 2>5A1212> 26015152 45144470 
1981 117487 ,01 ,07 278741 4068033 26066713 49467825 
1982 117408 ,01 ,08 273674 4068182 26483586 49036111 
1983 117793 ,01 ,08 279835 3898901 27865818 49168999 
1984 117954 ,01 ,09 342040 3786446 28084685 47711900 
1985 117658 ,00 ,08 310576 3687828 27009141 49817525 
1986 117706 ,01 ,08 339112 3754839 31589247 46509091 
1987 117732 ,00 ,08 338666 3688476 32498048 48392751 
1988 117563 ,01 ,08 352862 3781173 33839229 43908800 
1989 117717 ,01 ,08 286028 3465317 32340958 39016821 
1990 118386 ,01 ,08 305559 3522142 34352032 40998588 

SkeUefteå 1874-1990 

1874 626 ,14 - 247 66 1160 900 
1875 744 ,10 - 495 19 - 14109 
1876 774 ,25 - 505 964 - 44717 
1877 791 ,12 - 1702 1289 - 14307 
1878 807 ,07 - 2837 563 186 22902 
1879 811 ,05 - - 257 - 13855 
1880 877 ,08 - 1210 661 - 11442 
1881 913 ,00 ,01 1622 118 - 17620 
1882 960 ,29 ,01 1896 163 706 14189 
1883 975 ,21 ,01 2307 95 1235 14713 
1884 1019 ,04 ,01 4520 - 1607 16464 
1885 1034 ,25 ,01 1710 - 1726 15538 
1886 1056 ,14 ,03 1945 205 2625 53970 
1887 1078 ,11 ,03 2059 - 10871 19258 
1888 1084 ,38 ,02 1946 80 2956 38737 
1889 1080 ,30 ,02 1845 121 5434 36409 
1890 1166 ,06 ,02 1958 25 2117 21435 
1891 1193 ,09 ,02 2217 1072 1704 27226 
1892 1203 ,05 ,03 2625 1525 2209 26645 
1893 1187 ,15 ,03 2912 1402 2771 23308 
1894 1142 ,18 ,03 4059 8564 2677 38240 
1895 1202 ,09 ,03 3332 147295 2703 174688 
1896 1246 ,15 ,03 5235 3366 2996 30536 
1897 1251 ,06 ,04 4791 3214 2970 29825 
1898 1255 ,10 ,04 3745 2391 3494 29713 
1899 1271 ,13 ,04 4050 3210 13302 48174 
1900 1279 ,03 ,05 5130 2198 6296 42673 
1901 1274 ,09 ,04 4404 988 5081 38670 
1902 1349 ,07 ,05 3708 2900 4776 81228 
1903 1389 ,08 ,05 3527 1713 7036 65689 
1904 1346 ,07 ,05 4435 2660 9786 61682 
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Ar befolkning Späd. Bidr. Hälso- Miljö- Social Infra-

1905 1364 ,12 ,04 4194 9482 en 68077 
1906 1340 ,08 ,05 5476 1695 7137 216448 
1907 1388 ,14 ,05 4395 1063 5102 549765 
1908 1427 ,07 ,05 3640 1026 5532 887350 
1909 1385 ,08 ,05 3965 1886 6651 339681 
1910 1442 - ,05 4832 9130 7939 292784 
1911 1524 ,14 ,04 5293 3396 7494 937287 
1912 1586 ,11 ,04 7077 3472 7403 624525 
1913 1647 ,11 ,05 6911 8475 7901 291041 
1914 1744 ,03 ,04 8394 4357 9534 219109 
1915 1800 ,12 ,04 4647 8609 7019 127086 
1916 2441 ,09 ,04 6300 9911 9090 112384 
1917 2752 ,05 ,03 9107 7577 8599 117109 
1918 2752 ,07 ,03 - - - -

1919 2838 ,11 ,04 - - - -

1920 2977 ,01 ,03 - - - -

1921 2984 - ,04 - - - -

1922 3064 - ,04 - . - -

1923 3110 - ,04 - - - -

1924 3226 - ,03 - - - _ 
1925 3412 ,01 ,03 - - - . 

1926 3526 - ,03 - - - -

1927 3667 - ,04 - - - -

1928 3764 - ,05 9104 31410 36638 1554284 
1929 4286 - ,05 9839 38152 29918 544903 
1930 4588 ,04 ,05 10812 16562 30722 678265 
1931 5203 - ,05 10530 33551 32243 776962 
1932 5612 - ,05 13116 61507 35400 1077217 
1933 6058 - ,06 14969 176530 43306 1089748 
1934 6630 - ,05 11675 552646 47223 2519458 
1935 7253 ,05 ,05 56367 336507 47227 3038699 
1936 8143 - ,07 21008 127820 59317 2323248 
1937 8549 - ,07 21671 117175 66504 1667769 
1938 8550 - ,08 11233 61916 29764 2163303 
1939 8389 - ,07 19126 45498 69112 1203388 
1940 8294 ,02 ,05 19762 63538 56344 1121229 
1941 10230 - ,07 18186 56046 108346 1275691 
1942 10359 - ,05 17675 65351 78313 2964690 
1943 10750 - ,04 17233 48643 74009 4136191 
1944 11000 - ,04 - 57483 - 3224877 
1945 11492 ,04 ,04 15206 256553 296265 1982992 
1946 12209 - ,03 23632 362648 123341 3386373 
1947 12782 - ,04 26226 263656 160939 3781475 
1948 13173 - ,04 30054 345954 224744 4301431 
1949 13615 ,02 ,04 36021 329436 233298 4166863 
1950 13860 - - 34308 568658 334853 4136612 
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befolkning Späd. Bidr. Hälso- Miljö- Sodal- Infra-

1951 14065 _ .. 36555 514864 199670 4625154 
1952 19274 ,02 ,04 32758 306896 444482 7195517 
1953 19744 ,02 ,04 33000 405333 453000 8611333 
1954 20180 ,02 ,04 44000 557666 317666 8040667 
1955 20681 ,02 ,04 35161 671612 671612 8464516 
1956 20821 ,02 ,04 36875 702187 776562 6575000 
1957 21329 ,03 ,05 40588 296176 530294 8119706 
1958 21593 ,02 ,05 41142 436285 707714 6080286 
1959 21853 ,02 ,05 42857 512000 843428 7254000 
1960 22193 ,02 ,05 42162 483243 - 1868378 
1961 22730 ,02 ,04 45000 468157 714736 8785263 
1962 23143 ,01 ,05 40256 544359 1117179 11064872 
1963 23522 ,02 ,04 56750 767250 975250 9222750 
1964 23669 ,01 ,04 - 1018095 1272619 10787143 
1965 23853 ,01 ,04 85681 1663409 1327727 11306591 
1966 24609 ,01 ,04 89574 2324894 1133617 13647447 
1967 61523 ,01 ,04 146530 3287959 3769796 20373265 
1968 61949 ,01 ,04 133400 1294000 4493200 12336400 
1969 61979 ,01 ,05 105686 1646275 5813137 16125098 
1970 61895 ,01 ,05 106909 1714364 6185273 17128364 
1971 61912 ,01 ,06 114067 1944068 7048983 16919492 
1972 61936 ,01 ,06 106935 2240323 8185484 18477419 
1973 61936 ,01 ,05 121666 2768333 8107121 18068939 
1974 71570 ,01 ,05 145479 3085890 10205753 22319452 
1975 72120 ,01 ,05 171625 3345250 10948625 23317625 
1976 72492 ,02 ,04 162613 3536250 12680114 24766932 
1977 72929 ,01 ,04 176530 3636327 14380714 26837245 
1978 73312 ,01 ,04 225000 3472500 12657407 23958704 
1979 73441 ,00 ,04 202413 3889138 13663793 27890000 
1980 73647 ,01 ,04 205606 3498030 14833333 26138561 
1981 74210 ,01 ,04 213576 3609104 15747047 25038846 
1982 74265 ,01 ,05 191084 3781187 15839646 27863510 
1983 74152 ,01 ,05 185164 3770156 17958357 29417351 
1984 74247 ,01 ,05 185612 3795571 18590768 30022892 
1985 74329 ,01 ,05 181394 3841162 19112222 30452879 
1986 74282 ,00 ,06 - 3677810 - 30846823 
1987 74267 ,01 ,05 196400 3823420 23163894 32041822 
1988 74091 ,00 ,05 194000 3730429 23203415 29479378 
1989 74127 ,01 ,05 264397 3289751 23050167 26006238 
1990 74720 ,01 ,05 267434 3212948 25901171 28576653 

Kommentar: Alla policy kostnader redovisas i 1910-1912 års prisnivå. Spädbarnsdödligheten= döda under 
första levnadsåret per 1.000 födda. Bidragstagande=understödstagare respektive socialbidrags tagare i 
relation till hela befolkningen. 
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Appendix 1: Att bygga ARIMA-modeller. 

Avhandlingen följer de riktlinjer som Box-Jenkins anvisat för att bygga ARIMA-modeller 
(McCleary & Hay 1980). Inledningsvis betraktas den ursprungliga tidsserien i obearbetad 
form. Med ögats hjälps bedöms om tidsserien är stationär, dvs. om serien ser ut att bestå av 
slumpmässiga "spikes" eller "chocker". Om serien är stationär pendlar chockerna normalt och 
oberoende av varandra runt ett medelvärde på noll och med konstant varians. Den grafiska 
bilden indikerar om så är fallet. Men ögat är inte helt tillförlitligt. Därför undersöks också om 
det finns en statistiskt signifikant trendkomponent i tidsserien. 

För att kunna beräkna trendkomponenten och andra tidsseriekomponenter, AR (auto
regressive) och MA (moving average), måste serien vara trendfri (stationär) eller omformas 
så att den blir det. En icke-stationär tidsserie kan göras stationär genom diffrentiering. Hur 
detta går till illustreras i en jämförelse mellan den urspungliga tidsserien, en diffrentiering av 
denna och den diffrentierade tidsserie som bearbetningen ger. Den diffrentierade tidsserien 
betecknas med V och om den efter bearbetningen, som i uppställningen, är trendfri, är nivån 
på tidsserien jämn. 

ursprunglig tidsserie (Yt) diffrentiering ett steg(YM) diffrentierad serie fy 

3 
5 3 2 
7 5 2 
9 5 2 

11 9 2 

Om serien inte är stationär i varians kan den omformas genom en log-transformering. 
Den icke-stationära tidsserien genomgår, vid behov, dessa två justeringar. Utan dessa 
bearbetningar kan inte ARIMA-mönster i tidsserien identifieras. För den trendfria tidsserien 
(eller den som gjorts stationär) identifieras en ARIMA-modell utifrån tidsseriens ACF 
(autocorrelation function) och PACF (partial autocorrelation function). Box-Jenkins har visat 
att varje ARIMA-modell genererar en typisk ACF, PACF. De idealtypiska ACF och PACF 
används som underlag för bedömning av den aktuella tidsseriens närhet till 
idealtypsmodellerna (ibid., SPSS:1993 appendix B). Ofta avviker de undersökta modellerna 
från idealtyperna, varför olika modeller prövas till dess en tillfredsställande modell 
identifierats. 

För att avgöra om "försöksmodellen" duger för att gå vidare med, analyseras modellens 
ARIMA-komponenter genom minsta kvadratmetoden. Modellens AR-, I- eller MA-
komponenter är signifikanta om en eller flera har ett T-värde > eller =±1,87, vilket innebär 
att parametrarna signifikant skiljer sig från noll. Nollhypotesen kan därmed förkastas. 

För att ARIMA-modellen definitivt ska kunna accepteras krävs också att modellens 
residual är fri från oönskad korrelation. Det får inte finnas autokorrelation i residualen 
(signifikanta "spikes") och Box-Ljungtest får inte indikera signifikant korrelation av något slag 
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(SPSS 1993:63). Om dessa båda krav kan uppfyllas kan försöksmodellen användas, om inte 
tar modellbyggarprocessen ett eller flera steg tillbaka. 

Efter att en tentativ modell identifierats, dess parametrar beräknats och residualanalysen 
gett tillfredsställande resultat accepteras modellen. Modellerna kommer i avhandlingen att 
användas som hjälpmedel i analysen av långsiktiga förändringsmönster i lokala samhälls
problem och kommunal policy samt i s.k. interventionsanalys. Den senare beskrivs närmare 
i metodanvändningskapitlet. 

Appendix 2: Teoretiska övervägande bakom utvärdering av 
kommunal policy 

För att kunna utvärdera politiska system behövs tre analytiska redskap: värdekriterier, data 
om hur systemen fungerar och metoder att applicera kriterierna på systemen. Utan dessa 
analytiska redskap går det inte att jämföra hur olika system fungerar (Dahl 1967:170). 
Statsvetare har antingen specialiserat sig på politiska idéer, kultur och tolkning, eller på att 
söka lagbundenheter genom empiriska mättekniker. Riktningarna talar inte samma språk, men 
för att kunna utvärdera politiska system fordras färdigheter i båda teknikerna. Robert Dahl 
efterlyser att fler statsvetare tar den intellektuella risk det innebär att kliva in på båda 
områdena (ibid: 178). Hans uppmaning, från mitten av 1960-talet, uttrycker samma strävan 
som finns hos post-positivistiska policyanalytiker i slutet av 1980-talet. Låt vara att Dahl 
diskuterar problemen i systemteoretiska termer, men det är samma grundproblem som han 
riktar uppmärksamhet på. Det finns inte en allmänt accepterad bedömningsgrund, en bästa 
utvärderingspunkt eller en överlägsen metod. All utvärdering präglas av det valda 
perspektivets värdekriterier och skevheter, varför dessa bör lyftas fram. 

I en post-positivistisk policyanalys utvärderas policy från flera utgångspunkter. Syftet är 
att ge en så rättvisande bedömning av effekter och värdet av policy som möjligt. Det bästa 
man kan göra, enligt Frank Fischer, är att genomföra en blandad utvärdering.1 

Hur kan man få fler än enbart de som delar ens värdekriterier och utgångspunkter att 
beakta utvärderingen? Om utvärderaren inledningsvis udovar en problematisering av 
perspektivvalets betydelse för utvärderingsresultat och en diskussion om vad som tonas upp 
och ned i den egna utvärderingen kanske det kan skapa ett större intresse. När flera 
utvärderingsperspektiv på (kommunal) policy används, löser man delvis problemet med att 
olika intressenter eller aktörer har olika värderingar om vad som är problem och framgångsrik 
problemlösning. När flera perspektiv återkopplas till utgångspunkterna relativiseras samtidigt 
slutsatserna. Det är också en metod att kontrollera utvärderingsresultatens generalitet och 
validitetet (Nilstun m.fl. 1982:22, Fischer 1995). 

1 Fischer uttrycker utvärderings forskningens dilemma på följande sätt:"In a situ ation in which it is difficult 
to prove anything, a mixed assessment (min kursivering) is about the best one can hope for from evaluation 
research" (Fischer 1987:114). 
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1Val av utvärderingskriterier 
Rune Premfors identifierar ett tiotal kriterier som brukar användas i policyanalys (1989:87£). 
Evert Vedung, som utarbetat ett åttapunktsprogram för utvärdering av offentlig politik, 
argumenterar för att offentliga program och mål bör utgöra bedömningsgrunden. 
Utvärderingen blir en analys av en rationell, instrumenteli policyprocess (Vedung 1991:33). 
Utvärderarens uppgift är att söka svar på vilken effekt offentliga beslut eller program haft 
(ibid:69-73, 44-51). Enligt normativ demokrati teori har offentliga program och beslut redan 
legitimerats genom en demokratisk procedur. Men före demokratins införande går det inte 
att hänvisa till att den demokratiska processen legitimerat offentliga beslut och mål. Bland 
annat implementationsforskningen har visat begränsningar med program och politiska mål 
som underlag i utvärdering av offentlig policy. I top-down utvärderingar begreppsliggörs icke 
mål- eller programrelaterat utfall som oavsiktliga effekter eller implementationsmiss-
lyckanden.2 Och i bottom-up utvärderingar är det inte ovanligt att program eller centrala mål 
visar sig sakna betydelse för problemlösningen, alternativt relativiseras betydelsen av dem 
(Pressman &Wildavsky 1984, Hjern 1983,1986, Hull & Hjern 1987, Wittrock & Lindström 
1984, Rombach 1991, Gunnarsson 1992).3 

Organisationsforskningen har visat att det finns grundläggande teoretiska problem vid 
bestämningen av vad som är mål och medel. I mål-medel tänkandet antas mål styrande eller 
vägledande för efterföljande handlingar eller processer (medel), men ett mål ingår oftast i en 
hierarki av mål (Simon 1961:30) och vad som är mål eller medel beror på vilken nivå man 
refererar till. För kommunbefolkningen uppfattas vanligtvis en hälso- och sjukvårdsinrättning 
ha som mål att bekämpa ohälsa. När samma institution "producerar" konkret hälsovård kan 
den istället uppfattas som ett medel för att uppnå hälsa. Vad som är "måleffektivt" på en nivå, 
kan vara ineffektivt på en annan. Hela mål-medel tänkandet är tvetydigt och beror på från 
vilken position eller nivå det betraktas (Enderud 1989:262). Detta får konsekvenser för varje 
försök att bedöma målrelaterad effektivitet i offentlig policy.4 Eftersom olika målrationella 

2 Välfärdsstatscentrerad policyanalys har fortsatt att anvisa principer för effektiv administration eller 
implementering (Sabatier 1986). Klara och konsistenta mål, lämplig kausalteori och engagerade och skickliga 
implementerare är exempel på framförda principer som, om kraven kan uppfyllas, leder till effektiv 
implementering (ibid:23f..). 
3 Vanligtvis växer offentlig policy fram i samspel eller konflikt med många mål och aktörer, såväl privata som 
offentliga på olika nivåer. Formella mål eller programs betydelse för problemlösningen bör inte tas som 
utgångspunkt Deras eventuella värde bör bedömas av aktörer som deltar i problemlösningen (Hjern & Lundell 
1992:8). I en undersökning av lokal näringslivspolicy i Tyskland under 1970-talet, utvärderar Hull & Hjern 
offentliga och privata aktörers stöd till småföretag. Lokala "stödlotsar" visar sig underlätta för företagen att 
komma i kontakt med offentliga program. De offentliga programmen "anpassas" till företagens problembilder 
och någon "styrning" uppifrån av näringslivs- och sysselsättningsutvecklingen kan författarna inte påvisa (Hull 
& Hjern 1987:112). Samma resultat framträder i en undersökning av småföretag i Västerbotten i slutet av 1980-
talet (Hanberger 1990). "Stödlotsar" lär före tag formulera sina behov så att de passar offentliga program
intentioner. Men offentliga stödprogram styr inte företagen. Lokal näringslivsutveckling framträder mer som 
en process där privata och offentliga resurser koordineras underifrån och där privata stödlotsar, utan politiskt 
mandat, ofta är nyckelaktörer (ibid). 
4 Herbert Simons (1961:62f.) kritiska g ranskning av mål-medel rationalitet och administrativ effektivitet 
(efficiency) ryckte undan grunden för en generell administrativ teori. För att uppnå administrativ effektivitet 
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linjer kan identifieras, måste utvärderaren klargöra vems mål och värdekriterier som bedöms. 
Om inte officiella mål eller program tas som utgångspunkt, kan "målfri" utvärdering vara 

ett alternativ. Michel Scriven menar att officiella målbeskrivningar är oanvändbara som 
bedömningsgrund i utvärderingar (Scriven 1973:325). Men mål och program kan spela en 
roll under vissa perioder. I ett längre historiskt perspektiv och under vissa styrelseordningar, 
kan politiska beslut eller program visa sig påverka och styra beteenden. Om, och i så fall i 
vilken utsträckning, mål eller program styr är alltid en empirisk fråga. 

Avhandlingens effektivitetsbegrepp 
I den historiska policyanalysen framstår mål eller program otillräckligt som utvärderingsgrund, 
eftersom mål-och programfri policy kan förekomma. I policyanalysen bedöms effektiviteten 
i förhållande till lokala samhällsproblem, inte i förhållande till mål eller program.5 

Effektivitet I (motsvarande eng. efficiency)6 kan definieras som rakaste eller minst kost
samma vägen för att uppnå önskade mål (Simon 1961:14), kvoten mellan måluppfyllelse och 
kostnader (Lundquist 1992:61), eller när samma resultat uppnås med mindre resurser (Pruger 
1991:10). Gemensamt för dessa definitioner är att effektivitet representerar någon form av 
målrelaterad resurshushållning. Effektivitet II (motsvarande eng. effectiveness) har också använts 
för måluppfyllelse i allmänhet (Premfors 1989:90) och behovstillfredsställelse (Pruger 
1991:30). Rossi & Freeman (1985:329) skiljer på begreppen "cost-benefit" och "cost-
effectiveness". Det förra används för ekonomisk effektivitet (efficiency) mätt i pengar och 
det senare för att mäta interventionseffekter i andra tal än ekonomiska, t.ex. hur mycket 
läsförmågan förbättras per 1.000 "projektdollars" (ibid:330). 

Det effektivitetsbegrepp som används i policyanalysen ligger närmast effektivitet-II och 
omfattar både mål och målfri policy. Det är policyns effektivitet i förhållande till lokala 
samhällsproblem som policyanalysen försöker finna metoder att utvärdera. 

Historisk utvärdering av kommunalpolig 
Utifrån en pragmatisk klassificering (jfr Petersson 1994:177), kan kommunal policy utvärderas 
från tre positioner: utifrån olika analytiska perspektiv, inifrån kommuners egna perspektiv eller 
uppifrån statliga perspektiv. 

En historisk utvärdering av effekterna av kommunal försörjnings- och hälsopolicy kan ses 

åberopades på 1940-talet ökad specialisering av uppgifter, hierarkisk organisering, ett minimum av kontroll
instanser och en organisering efter mål, medel, klienter och plats. Men Simon visade att för varje princip fanns 
en uppsättning oförenliga principer (ibid:35) som gjorde det omöjligt att upprätthålla en entydig mål-medel-
rationalitet. 
3 Bland svenska utvärderings forskare finns några som lyfter fram problem och behov som utvärderingsgrund 
(Montin m. fl. 1993:73, Hjern 1986:66-68). 
6 Vissa författare skiljer på efficiency och effectiveness. Det förra kopplas då till mål- eller programeffektivitet 
i ekonomiska termer och det senare till om målen uppfylls eller programmen gör "nytta" och tillfredsställer 
behov. Någon allmänt accepterad distinktion mellan begreppen finns inte och ofta används de synonymt (jfr 
Simon 1961:180, Pruger 1991:31). På svenska finns bara effektivitet och mångtydigheten kräver att användaren 
redogör för effektivitetskriterierna. 
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som en kombination av vad Rossi & Freemans kallar en "retrospektiv före och efter studie" 
och "tidsserianalys" (Rossi & Freeman 1985:185). Om kommuner inte utvecklar policy för 
lokala problem, kan staten eller andra aktörer göra det. Den kontrafaktiska utvecklingen 
motsvaras av vad som skulle hänt om ingen annan, alternativt någon annan aktör, utvecklat 
policy för samma problem (jfr Vedung 1991:122). 

En strävan i po licyanalysen är att försöka bedöma effekter av kommunal policy i för
hållande till annan policy. Ett problem är att det saknas lämpliga indikatorer för att spegla 
lokala strukturella förhållanden och statlig eller civil policy i kommunerna.7 Officiella sociala 
indikatorer kommer att användas som mått på faktorer i lokalsamhällen. Eftersom fokus 
ligger på kommunal policy kommer inte civil eller statlig policy att behandlas lika ingående. 

För att ge rättvisa åt effektiviteten i kommunal policy kommer den att speglas från olika 
positioner och kunskapsgrunder. Att institutioner har betydelse för kollektiv problemhantering 
är närmast en tautologi, i varje fall om man utgår från ett brett institutionsbegrepp. 
Institutioner styr och begränsar det individuella och kollektiva handlingsutrymmet och 
påverkar därigenom historien (Huntington 1973, North 1990, Ostrom 1990, Steinmo m.fl. 
1992, Rothstein 1994). Frågan gäller inte om institutioner påverkar, utan på vilket sätt. 
Institutioner begreppsliggörs i policyanalysen som en del av policy och utvärderas också så.8 

När aktörsinsatser utvärderas verkar dessa inom olika formella och informella institutioner, 
omvänt när institutioner utvärderas kan dessa inte frikopplas från aktörer. Formella 
institutioner kan konstanthållas i en utvärdering som fokuserar aktörers betydelse i problem
hanteringen, men då beaktas inte olika informella institutioner. Mångdimensionella fenomen 
bör mot denna bakgrund speglas och utvärderas på flera sätt. 

Att följa hur kommuner utvärderar sig själva kan också sprida ljus över hur policyn 
fungerar. "Inifrån utvärderingar" kan ligga nära de undersökta fenomenen. De speglar främst 
kommun- eller sektorsledningars uppfattningar om problem, policy och problemlösning. Vem 
bör utvärdera kommunal policy inifrån? Stig Montin menar att det är en uppgift för 
professionella, eftersom de befinner sig närmast problem och behov i samhället (Montin m.fl. 
1993). Men om ingen utvärderingsposition kan tillskrivas företräde, följer att flera perspektiv 
är bättre än ett. Att undersöka om och hur kommuner utvärderat den egna policyn är också 
en empirisk undersökningsuppgift i avhandlingens historiska policyanalys.9 

7 I Staten i geografin (SOU 1989:65) kartlade en forskargrupp vid ERU (Expertgruppen för forskning om 
regional utveckling) olika statsbidrags fördelning på kommunal nivå under ett år. Det är ett exempel på hur 
statens samlade insatser i kommunerna kan beskrivas. 
8 Kriterier för att bedöma hur institutioner begränsar och påverkar i olika avseenden har bl.a. utvecklats av Elinor 
Ostrom (1990:180). "Robusta" och "anpassningsbara" institutioner hanterar problem väl, enligt Ostroms 
kriterier. De kännetecknas av att aktörerna själva skapat dem och att de har klara gränser, enhetliga regler och 
fungerande konfliktlösningsmekanismer. Robert D. Putnams utvärdering av demokratiska institutioner i Italien 
på 1970-talet baseras på tolv indikatorer kopplade till hur formella institutioner fungerar. Dessa indikatorer 
speglar vad moderna demokratiska styrelser gör (1993:63£). 
9 Exempel på en analysram för utvärdering av offentlig hälsopolicy i lokalsamhället är d en som utvecklats 
av Brännström m.fl. (1993:8). De uppmärksammar både förändringsprocesser och medicinska effekter av 
förebyggande hälsoarbete i kommunerna. 
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Appendix 3: Kommuners interna utvärderingar 

Systematiska internutvärderingar av kommunal verksamhet är ovanliga. Däremot finns 
uppföljningar av olika slag10, som kan innehålla inslag av utvärdering. I detta appendix 
diskuteras möjligheten att studera kommuners interna utvärderingar historiskt och idag. 

En försöksmässig utvärdering av kommunal policy genom kommunal revision visar sig inte 
leda så långt. När Västerås stads revision undersöks före och efter förra sekelskiftet 
framträder endast ren kontrollverksamhet.11 Kommunal förvaltningsrevision kan användas för att 
analysera missförhållande i enskilda kommuner under senare år (se kapitel 10). 

Byskes internutvärdering av fattigvården i slutet av 1800-talet 
I en utvärdering av Byskes fattigvård baserad på kommunala protokoll under perioden 1874-
1917 framgår att Byske kommun tillämpar en mycket öppen form av utvärdering av 
fattigvården. Genom kontroller eller klagomål som når kommunalnämnden, framträder en 
sorts handgriplig utvärdering och kontroll. Bybor eller understödstagare som anser att 
fattigvården fungerar dåligt framför detta till de förtroendevalda. Det föranleder nämnden att 
vid behov inkalla vårdare till förhör. Om de finner att en vårdare missköter sina åtaganden, 
fråntas han eller hon försörjningsuppdraget och ersättningen för innevarande år. Att 
kommunalnämnden inte är tillfreds med hur enskilda vårdare sköter sina förpliktelser framgår 
av kommunala protokoll. I syfte att försöka förbättra förhållandena och höja "kvalitén" på 
fattigvården beslutas 1879 att skärpa kontrollen, så att: 

"de fattiga inte allenast skola förses med kost utan ock med nödiga kläder, passande efter årstiden, och 
vid den årliga uppvisningen däri vara klädda, så att församlingen fick erfarenhet om hur vårdarna 
fullgjorde denna sin förbindelse" (Jonsson 1958:302). 

I kommunalnämndens protokoll från 1881 framgår att många vårdare fortfarande 
missköter sina åtaganden.12 Nämnden bestämmer därför att varje ledamot skall göra upp en 

10 Formellt finns inga hinder för kommuner att utveckla egna uppföljningsmått, så länge de sköter sina 
skyldigheter mot SCB. Oberoende av vilken kommunal bokföring som tillämpas är kommuner, enligt en 
förordning från 18 74, skyldiga att årligen redovisa sina finanser till SCB (Bergevärn och Olson 1987:24). 
Kommunerna kan också använda egna uppföljnings- och bokföringsprinciper om de så önskar. Men SCBs 
redovisningsblanketter och Kommunförbundets rekommendationer likriktar den kommunala bokföringen. 
Kommunallagarna har successivt ökat kraven på vad som ska finnas med i årsredovisningarna (framförallt i 
1977- och 1991-års lagar). Idag följer de flesta kommuner de redovisningsrutiner som utarbetats av Kommun
förbundet, men i några kommuner prövas också grön budgetering och redovisning som ett komplement. 
11 Under 1800-talets början granskades kyrkans räkenskaper direkt på sockenstämman (Kaijser 1962:31), men 
med 1862-års kommunalförordningar följer bestämmelser om att revisorer skall utses för granskning av 
föregående års förvaltning och räkenskaper (ibid:57). 

Bergeväm & Olson (1987:219) har systematiskt undersökt förskingringar av kommunala medel i Göteborgs 
Handels- och Sjöfartstidning mellan åren 1922-1926. De fann över 30 förskingringsnotiser från olika delar av 
landet vilket visar att behovet av revision har funnits länge. 
12 Om vårdarnas sätt att sköta sina förpliktelser står att läsa:"... att de flesta urakdåtit denna sin förbindelse, 
och att de fattiga fått lämna detta jordiska knappt höljda i de uslaste trasor. Sådant kunde icke få fortfara, 
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förteckning över alla fattigas egendom och kläder inom sitt område. Protokollen visar att 
byalagens skyldighet att svara för husrum åt de fattiga inte alltid fungerar, ofta får nämnden 
ingripa och ålägga byalagen att bygga fattigstugor mot deras vilja. Att fattigvården inte 
fungerar tillfredsställande under 1870-talet synliggörs med hjälp av en pragmatisk intern 
utvärderingsmodell. 

Utvärderingen av arbets- och förslitningsskador i Västerås 1991-93 
Ett exempel på intenutvärdering som förekommer i början av 1990-talet är Västerås 
utvärdering av arbets- och förslitningsskador bland renhållningsarbetare. Bakgrunden till 
utvärderingen är problem med arbetsskador vid sophantering. Västerås Renhållningsverk 
utarbetar ett eget arbetsmiljöprogram, som bla. syftar till att förebygga arbets- och 
förslitningsskador bland renhållningsarbetare. Under detta arbete får kommunen kännedom 
om Arbetsmiljöfondens belastningsskadeprogram och att fonden beviljar medel för 
utvärdering av arbetsmiljöförbättringar. Kommunen går därför in med en gemensam ansökan 
tillsammans men Eskilstuna Energi och Miljö om projektmedel för utvärdering.13 

Arbetsmiljöfondens medverkan i projektet innebär att utvärderingen styrs över mot 
ekonomiska och organisatoriska förändringar (RVF 1993:5, s. 14).14 

Den utvärdering som i praktiken genomförs i Västerås baseras på en enkätundersökning 
av 800 slumpmässigt utvalda kunder. "Utredning och statistik i Västerås", som genomför 
undersökningen, finner att över 90% av kunderna är nöjda med det nya systemet med 
sophämtning med sidlastare. Dessutom intervjuas personalen om deras synpunkter på den 
nya tekniken och organisationen. Alla är positiva, med undantag för arbetarna som upplever 
att körning med sidlastare är ensamt och tråkigt även om det är fysiskt mindre ansträngande. 

Av detta exempel framgår att kommunens problembeskrivning inte används i 
utvärderingen utan att utvärderingskriterierna anpassas till Arbetsmiljöfondens önskemål. 
Rapporten ger ingen upplysning om förslitningsskadorna påverkats, däremot att renhållnings
taxorna kunnat sänkas med 20 procent. Eftersom den tidigare manuella hanteringen med 
sopkärl helt ersätts med sidlastare styrda från förarplats betraktar sannolikt kommunens 
renhållningsverk det ursprungliga problemet som löst. Detta framgår dock inte av rapporten. 
(Att problemen fått en tillfredsställande lösning är en av slutsatserna i motsvarande rapport 
i Eskilstuna.) 

Västerås redovisar ingen självständig problembeskrivning, utan Renhållningsverket 
argumenterar utifrån den allmänna arbetsskadestatistiken (över belastnings- och förslitnings
skador inom yrkesgruppen). Om det samtidigt finns projektmedel att söka för utvärdering av 

emedan det strider mot en mänsklig behandling av även ett nödens barn..." (Jonsson 1958:302). 
13 I Eskilstuna-rapporten redovisas en kartläggning av problemet i kommunen. 75% av 22 rapporterade 
arbetsskador under perioden 1982-1990 uppstår vid säckhantering och vid ur- och instigning i sop bilar. 
14 U tvärderingen av hämtning med sidlastare och villakärl omfattar följande områden: prov och utvärdering 
av arbetsrotation, prov och utvärdering av lagbassystem, bättre utnyttjande av arbetstiden, införande av 
resultadön, införande av nytt lönesystem, samt informations- och utbildningsinsatser. 

303 



andra aspekter av den verksamhet som man redan tänkt utvärdera, kan denna utvidgas.15 

Arbetsmiljöfondens medverkan i projektet har uppenbart påverkat utvärderingen. 
Ur ett (kommunalt) folkhälsoperspektiv kan man se förbättringen av renhållningsarbetet 

som att "många bäckar små" sammantaget leder till b ättre arbets- och hälsoförhållanden. 
Hämtningen med sidolastare har tillfredsställande löst det ursprungliga arbetsskadeproblemet. 
Men betydelsen ska inte överdrivas. I Eskilstuna rapporteras i genomsnitt om två skador per 
år. Största värdet med införandet av ny teknik är sannolikt att den möjliggjorde en 
taxesänkning. 

Appendix 4: Kommunsammanslagningarnas legitimitet bedömd 
ur enskilda kommuners perspektiv 

Legitimiteten för centraldemokratisk maktutövning bör analyseras på olika sätt En möjlighet 
är att analysera hur kommunsammanslagningarna16 upplevts i olika kommuner. I en 
försöksmässig reanalys av kommunsammanslagningarna kan man börja med att följa 
processen som föregick besluten. För att det ska vara relevant att söka i riksdagsprotokoll 
efter argument om kommunindelnings förslaget uppfattades legitimt (rättmätigt) innan det 
genomfördes, måste antas att riksdag och regering nås av bl.a. småkommuners krav och 
värderingar. Det finns skäl att betvivla att alla lokala krav och synpunkter når riksdagen. När 
legitimitetsuttryck undersöks skulle också kommunstämmoprotokoll och andra lokala källor, 
som beskriver mindre kommuners inställning, behöva undersökas närmare. Det kan ändå 
vara intressant att undersöka vilket stöd reformen hade i riksdagen när den beslutades. 

När konstitutionsutskottet 1946 lämnade sitt utlåtande om ny kommunindelningslag 
lämnades två reservationer. Den ena gällde den minsta tillåtna kommunstorleken och den 
andra möjligheten för en kommun att motsätta sig en sammanslagning.17 Konstitutions
utskottet beaktade synpunkter som kommit fram i remissarbetet och tillät att ökommuner och 
andra jämförbara kommuner undantogs från den undre gränsen på 2.000 invånare och 
kommuner som hade ett skatteunderlag på mindre än 8-10.000 skattekronor. Dessutom 
undantogs alla kommuner i Norrbottens och Västerbottens län. 

15 Det framgår inte i någon av rapporterna om kommunerna tänkt prova hämtning med sidlastare om inte 
Arbetsmiljöfonden deltagit i finansieringen av utvärderingen (ej heller hur stor del fonden finansierat). 
16 Det är en empirisk fråga hur frivillig (sammanläggning) eller tvångsmässig (sammanslagning) reformen 
uppfattats i olika kommuner. 
17 Riksdagsman Haeggblom (högern) från Norra Möre härad i Kalmar län argumenterade för att den minsta 
kommunen skulle tillåtas vara 1 .500 mot utskottets förslag på 2.000 invånare. Flera av de kommuner som 
Haeggblom representerade hade mellan 1.500 och 2.000 invånare och han bedömde att de skulle klara sina 
förvaltningsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Riksdagsman Larsson (fjp) från Stockholm föreslog, i den 
andra reservationen, en ändring av lagförslaget för de kommuner som motsatte sig sammanslagning. "Motsätter 
sig kommun sådan sammanläggning, må därom förordnas, endast då densamma finnes vara av betydande 
allmänt behov påkallad" (Andra kammarprotokoll nr 24 1946:37). I riksdagsdebatten argumenterar Larsson 
att 1919-års kommunindelningslag gav kommunerna ett skydd, närmast en kommunal vetorätt. 
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Förespråkarna för kommunsammanläggningarna fick en betryggande majoritet, men cirka 
40 riksdagsmän röstade för ändrings förslagen. För dessa riksdagsmän, och de medborgare 
och kommuner som de representerade, upplevdes inte beslutet rättmätigt. Det accepterades 
genom att reformen behandlats i en centraldemokratisk process.18 Den dominerande 
legitimitetsgrunden vid införandet av Storkommunreformen var tilltron till legaliteten. Den 
centraldemokratiska processen, inte rättmätigheten i reformen, legitimerade beslutet. 

Den kritik som riktats mot storkommunreformen i efterhand handlar om att 
samhällsutvecklingen redan i slutet av 1950-talet medfört att många nya kommuner 
fortfarande var för små för alla d e uppgifter som välfärdsstaten tagit på sig. Den första 
reformen ansågs otillräcklig och att den tog alltför mycket hänsyn till traditionella 
förhållanden på bekostnad av "rationell organisering" (Widberg 1979:57-63). Den officiella 
historieskrivningen av storkommunreformen är inte att staten gått för långt, utan tvärtom att 
den varit alltför försiktig. I en ny sakkunnighetsutredning (SOU 1961:9) anges principerna för 
nästa steg i riktning mot ännu effektivare förvaltningskommuner. 

Kommunblocksreformen föranledde större motstånd, dels från höger- och centerpartiet, 
dels från flera småkommuner (Strömberg & Westerståhl 1983). Kommunerna tilläts 
inledningsvis gå samman i egen takt med förhoppningar om att mellankommunalt samarbete 
skulle leda till en ny samhörighetskänsla inom kommunblocken. Den centraldemokratiska 
proceduren legaliserade också kommunblocksreformen, men ett betydande legitimitetsunder
skott framträder i många f.d. randkommuner.19 En socialdemokratisk politik ("kommun
ideologi") ligger bakom beslutet om tvångsmässig sammanslagning 1969, medan de borgerliga 
partierna reserverar sig (Strandberg 1995). Det visar att den dominerande legitimitetsgrunden 
också vid den andra sammanslagningen är legaliteten. 

Strömbergs och Westerståhls slutsats att kommunindelningsreformen, utifrån ett 
medborgar- och kommunperspektiv, visat oväntat positivt resultat måste ses i relation till 

18 I rik sdagsdebatten insinuerar statsrådet Möller att riksdagsman Larsson från Stockholm inte förstått att 
indelningslagen från 1919 inte ger kommuner något skydd mot tvångsinkorporering och att regeringen visst 
vill beakta lokalbefolkningens intressen. Med Möllers ord: 

"Man kan ju få tro om myndigheterna och regeringen vad man vill, men att tro att regeringen slutligen 
skulle ta det sämsta alternativet, om det finns flera alternativ för en sammanläggning av kommunerna, 
tycker jag ändå är att underskatta både det sunda förnuft, som plägar vara representerat i Kungl. Maj:ts 
regering och dess önskan att ta hänsyn till befolkningens vilja" (Andra kammarprotokoll nr 24 1946:79). 

Regeringen anser att den tjänar folket och om det behövs visar den sig beredd att köra över lokalbefolkningars 
vilja. I en monolitisk stat, med en centraldemokratisk styrelseordning, upphävs denna paradox genom 
att nationell demokrati ges företräde framför kommunal demokrati. En enskild riksdagsman kan inte ifrågasätta 
den gällande styrelseordningens inbyggda företräde för staten framför kommunen i en fråga som går honom 
eller henne emot. Men för riksdagsman Larsson och de han representerar framstår detta som en konflikt mellan 
rättmätighet och legalitet. 
19 Service och inflytande upplevs övervägande negativt av väljare i f.d. randkommuner och positivt i f.d. 
centralorter i slutet av 1970-talet. Hela 38% av medborgarna anser att sevicefördelningen missgynnar 
kommundelarna (Strömberg & Westerståhl 1983:75). 
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förväntade protester.20 Men de borgerliga partiernas motstånd, tillsammans med kommun
ledningars och kommunmedborgares protester kan också tolkas som att kommunblocks-
reformen inte legitimerats ur rättmätighetssynpunkt. Många "randkommuner" tvingas in i en 
ny politisk och administrativ "gemenskap" mot deras vilja. F örväntningar och eventuella 
missnöjesyttringar i enskilda kommuner redovisas inte i Strömbergs och Westerståhls 
utvärdering. 

John Olofsson (1990:175f.) har undersökt kommunsammanslagningarna i Skellefteå 
kommun.211 slutet av 1965 tog samtliga självständiga kommuner ställning till om man skulle 
ansluta sig till en gemensam storkommun med Skellefteå stad som centralort.22 Skellefteå stad 
hade redan förklarat sig villig a tt integrera omkringliggande kommuner. I två kommuner 
beslutade de förtroendevalda att kommunen tillsvidare skulle stå utanför den nya stor
kommunen (Burträsk och Lövånger). I övriga fyra kommuner fanns en majoritet för 
anslutning (tabell se nedan). Också i de fyra kommunerna som röstade för sammanslagningen 
fanns mer än 40% som röstade mot. Fullmäktigebeslutet (för anslutning) i Byske överklagades 
hos länsstyrelsen. Inför en andra omröstning hänvisade motståndarna till folkvil jan. Över 
1.000 byskebor hade undertecknat ett upprop mot kommunsammanslagningarna. Uppropet 
lästes upp i fullmäktige, men någon ändring av det ursprungliga beslutet blev det inte. 

Tabell Fullmäktigeomröstningar 1965! 1966 om anslutning till Skellefteå storkommun 1/1 1967. 

Kommun För anslutning Mot anslutning Nedlagda röster 

Skellefteå LK 22 (57%) 16 1 
Bureå kommun 17 (57%) 13 
Byske 22 (55%) 18 
Burträsk 13 25 (66%) 
Lövånger * (100%) 
Jörn 15 (54%) 13 3 

Kommentar: Inom parentes anges majoritetsstödet i procent, * = acklamation. 
Källa: Olofsson 1990:180 

20 Kommunaldemokratiska forskningsgruppen har utvärderat kommunblocksreformen, det andra steget 
i sammanslagningarna. Åren 1966 och 1968 får fullmäktigeledamöter och väljare frågan om den förestående 
kommunsammanslagningen uppfattas gynna, missgynna eller inte påverka kommunmedborgarna (Westerståhl 
& Johansson 1981:12, s. 118). Både väljare och förtroendavalda i randkommuner förväntar sig försämringar (med 
undantag för en svag positiv förväntning bland socialdemokratiska väljare), medan förtroendevalda och väljare 
i centralorts kommuner har positiva förväntningar (ibid: 118). 
21 Eftersom alla västerbottenskommuner står utanför storkommunreformen 1952, är det enbart den senare 
reformen som påverkar dessa kommuner. 
22 Länsstyrelsen i Västerbotten utarbetar 1962 ett första förslag till kommunblock. Det förkastas och följs 
av ett andra. Förslagen diskuteras livligt ute i kommunerna. Länsstyrelsen uppmanar efter en tid Skellefteå stad, 
som tilltänkt ny centralort, att sammankalla alla omkringliggande kommuner för att bilda en samarbetsnämnd. 
Tanken från statens sida är att formalisera ett mellankommunalt samarbete, skapa band och en vilja till 
integration så att sammanslagningarna kan genomföras på frivillig väg. 
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När riksdagen 1969 beslutade om tvångsmässig sammanslagning, anslöt sig Lövånger utan 
"hörbara protester", medan Burträsk protesterade "högljutt" (Olofsson 1990:181). Motståndet 
i dessa båda kommuner och hos drygt 40% av de förtroendevalda i övriga fyra, tyder på att 
reformen accepterades men saknade brett stöd. Den formella demokratiska hanteringen hade 
legaliserat beslutet Ingen ifrågasatte den centraldemokratiska proceduren, men en betydande 
andel av de förtroendevalda och befolkningen (i t.ex. Byske) upplevde inte beslutet rättmätigt, 
den värderationella legitimeringen uteblev. 

Förtroendemännens attityder till kommunsammanläggningen har undersökts vid två 
tidpunkter, 1967 och 1970 (Gustafsson 1971).23 Den förändring som märks mellan 1967 och 
1970 är att de förtroendevalda i Skellefteå stad blivit något mer negativa. I Byske, Bureå och 
Jörn är attityderna mindre negativa och i Skellefetå landskommun är uppfattningarna oförändrade 
(ibid:42, tabell 12 och 13). Gunnel Gustafsson drar slutsatsen att en negativ inställning till 
reformen är störst i små kommuner med hög förtroendemannatäthet (ibid:43). Attityd
undersökningen kan tolkas som att reformen legitimeras sakta av fler och fler förtroendemän, 
med undantag för Skellefteå stad (mottagarkommunen), men fortfarande anser mellan 20 till 
40% att den före detta kommunen fått det sämre. 

Legitimiteten för nyordningen påverkas inte enbart av om den upplevs gynna den före 
detta kommunen eller inte. I det upprop som byskeborna undertecknat i protest mot 
fullmäktiges sammanslagningsbeslut framfördes, vid sidan av allmän oro för okända följder 
av reformen, också en fruktan att "den optimism, som är vår starkaste tillgång för en 
ytterligare utveckling av vår kommun" riskerar att gå förlorad (Olofsson 1990:184). Hela 
uppropet genomsyras av att det finns ett värde i sig att själva bestämma om kommunens 
gemensamma angelägenheter och framtid. 

23 De förtroendevalda fick svara på samma fråga som i Westerståhl och Johanssons tidigare refererade 
undersökning (1981:12, s. 118). "Anser de förtroendevalda att invånarna i f.d. kommunen har fått det bättre, 
sämre eller inte påverkats av reformen". 
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