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FÖRORD 

Statens Rad. för Samhällsforskning har genom sitt ekonomiska stöd möjlig

gjort de undersökningar som denna avhandling bygger på. 

Den grupp, som inom statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet 

arbetar med problemområdet Strukturomvandling och Politiskt Beslutsfattande, 

består av professor Pär-Erik Back, universitetslektor Dan Brändström, 

forskarassistent Gunnel Gustafsson och undertecknad. Den förstnämnde leder 

gruppens arbete. 

Gruppen har arbetat ute i fältet i tre kommuner, vilka valts som represen

tanter för områden karakteriserade soms retarderande, befolkningsstabila 

och expanderande. Arbetet hai' för gruppens del varit utomordentligt läro

rikt. Inte minst har direktkontakten med de människor, som dagligen står 

mitt uppe i samhällsförändringen, stimulerat våra funderingar kring den 

empiriska forskningens problem. Tyvärr är vetenskapens möjligheter att 

förmedla omedelbara intryck av atmosfären i de särskilda undersöknings

enheterna av olika skäl starkt begränsad. Härvidlag sätter bl.a. etiken 

sina bestämda gränser. 

De synpunkter, hypoteser och slutsatser, som jag redovisar i denna avhand

ling är mina egna. Den kritik, som framställningen kan föranleda, skall 

därför riktas mot mig och inte mot gruppen som sådan. Finns det något gott 

att säga, är det min förhoppning att det skall bidraga till att stärka 

relationerna mellan Umeå universitet och dess omgivning. Högre undervisning 

och forskning är idag mera än någonsin tidigare beroende av att känna stöd 

för sin verksamhet. 

Samtidigt som jag härmed lägger fram min avhandling vill jag tacka alla 

som gjort detta arbete möjligt att genomföra. 

Harry Forsell 



1. 

1. INTRODUKTION 

t 

Strukturomvandling och kommunala beslut är ämnet för denna avhandling. 

Min huvudfrågeställning är: - Hur påverkar strukturomvandlingen kommunens 

beslut och beslutskapacitet? Jag lägger några speciella aspekter på be

slutens tillkomst, innehåll och verkningar. Ansatsen är vald med den av

sikten att studien skall kunna förmedla kunskap om "den kommunala appara

tens tillstånd" i ett samhälle under omvandling. Sammanhanget motiverar 

en introduktion om utvecklingen av den kommunala självstyrelsens roll och 

villkor. 

Den kommunala självstyrelsen spelar idag en helt annan roll än förr i den 

fortlöpande samhällsutvecklingen. Kommunala beslut berör den enskilde med

borgaren i de mest skiftande hänseenden, ekonomiskt, socialt och kultu

rellt. De blir i stor utsträckning vägledande för näringslivets lokalise

ring och griper djupt in i den totala planeringen och resursanvändningen. 

Emellertid lever kommunen som sådan också under helt andra villkor än 

tidigare. Inledningsvis erinras om några drag, som haft och har omedelbar 

betydelse för förändringen av dessa villkor. 

Den kommunala självstyrelsen kan sägas ha ett dubbelt ursprung. Det ena 

ursprunget är socknen. Människorna "soknade", d.v.s. de sökte sig till

sammans i enheter för att gemensamt lösa en uppgift, ofta att bygga kyrka. 

Denna genetiska samhörighet präglade länge sockenorganisation och stads

bildning, vilken är äldre än de moderna staternas etablering. Det andra 

ursprunget kan sägas vara resultatet av en serie statliga beslut, där kom

munalförfattningarna av år 1862 markerar en väsentlig etapp.Då kodifi

erades en sedan länge i det gamla agrara samhället utvecklad rättspraxis, 

som skulle reglera vissa sociala minimiuppgifter. 

Om en funktionell uppdelning tillämpas, kan den kommunala självstyrelsen 

sägas fylla två funktioner: dels är den en spontan samhällsbildning för 

att lösa vissa för dess medlemmar lokala angelägenheter, dels är den ett 

instrument för att genomföra mål som en överordnad enhet ställt upp - van

ligen staten. Industrialiseringen, kommunikationerna, befolkningsomflytt

ningarna och utbildningsväsendets framväxt är några av de faktorer som 

medverkat till att förändra den kommunala självstyrelsens betingelser. 

Förr karakteriserades samhället av självhushåll och byteshandel. Nu präg

lar penninghushållning, marknader, ekonomi och organisation samhällsut

vecklingen. Den snabba och för många människor brutala urbaniserings

processen illustrerar väl det nutida samhällets beroende av tekniska 

l) Westerståhl: s 11 



innovationer och teknologisk utveckling. 

2. 

Ett karakteristiskt drag i ett modernt samhälle är den offentliga sek

torns tillväxt. I Sverige har den fördubblat sin omfattning på 50 år. 1910 

utgjorde statens och kommunernas konsumtion och investeringar 15$ av BNP 

och I960 30$. Framför allt har det allmännas verksamhet ökat mycket snabbt 

linder efterkrigstiden. Kommunernas andel har vuxit snabbare än statens. 

Omkring 1950 delades den offentliga sektorn lika mellan staten och kommu

nerna. Kommunernas konsumtionsutgifter var något större än statens, medan 

den senare tog en något större andel av investeringarna. Från 1950 till 

1968 ökade staten sin konsumtion från ca 6,9$ till ca 9,1$ av BNP, meda.* 

kommunerna i motsvarande mening ökade från ca 7,1$ till 13,9$. Under samma 

tidsperiod ökade de statliga investeringarna måttligt, eller från ca 2,9$ 

till ca 3,2$ av BNP. De kommunala investeringarna uppgick till ca 2,4$ 

respektive ca 5,2$ av BNP vid motsvarande tidpunkter. Omkring 2/3 av de 

offentliga konsumtions- och investeringsutgifterna här rubricerade som 

kommunala ligger på de borgerliga primärkommunerna. Den allra snabbaste 

utgiftstillväxten har skett under senare hälften av 1960-talet 

Det som här beskrivits får inte leda till den felaktiga slutsatsen att 

kommunernas totala utgifter och därmed även skatteintäkter är större än 

statens. Men även om betydande inkomstöverföringar och statsbidrag be

aktas ställer den översikt som givits beträffande den ekonomiska utveck

lingen i bjärt belysning kommunernas expansion. 

Hur de kollektiva resurserna samlas ihop, fördelas och förbrukas, är av 

intresse för alla. Meningsskiljaktigheterna centreras kring vilken nivå i 

samhället, som bör ha hand om det mesta av resurserna. Tyngdpunkten kan 

läggas på det statliga planet eller anförtros det lokala. Det är mycket 

vanligt att en större andel av ökningen vid en expansion av offentlig hus

hållning placeras på nationsnivå. Försörjningen av kommunal verksamhet 

domineras i sådana fall av statsbidrag. I Sverige har man valt en annan 

väg. Bl.a. genom kommunernas hittills oinskränkta skatteutskrivningsrätt 

har den kommunala självstyrelsen kommit att spela en avgörande roll i för

delningsprocessen. 

Redan 1862 års lagstiftare hyste misstanken att åtskilliga kommuner 

skulle komma att få svårigheter att klara sin hushållning. Med industria-

l) Nationalräkenskaperna SCB 1970:21 



3. 

liseringen, urbaniseringen, stanàarâstegringen och framväxten av utbild-

ningssamhället följde nya och ökade behov av aktivitet och service från 

det allmännas sida. Det visade sig snart att skatteunderlaget i de små 

kommunerna var för bräckligt för att bära utgifterna för ökade anspråk. 

Principiellt kunde de uppkomna problemen lösas på två olika vägar: 

antingen (l) att antalet medlemmar i kommunen ökades genom ändrad indel

ning eller att kommunalförbund bildades för vissa vitala, kostnadskrävan

de sektorer? eller (2) att verksamheten finansierades genom ökade stats-

och landstingsbidrag. Den organisatoriska utvecklingen fram till 1952 kan 

beskrivas som en blandform av de två principerna. 

Vid sekelskiftet fanns omkring 2.400 kommuner. Så sent som 1940 var läget 

oförändrat. Antalet invånare var under 1.000 i nära hälften av kommunerna. 

Utvecklingen hade lett till mycket olika förutsättningar för kommunalt 

resursskapande och utnyttjande i olika delar av landet. Det statliga in

flytandet hade genom bidragssystemet ökat på ett antal sektorer. Över

väganden kring hela denna problematik, vilken från olika håll och i olika 

avseenden hotade kommunernas livsprocess, ledde fram till den s.k. stor-

kommunreformen 1952. Efter denna reform var det sammanlagda antalet 

borgerliga primärkommuner - städer och köpingar inräknade - drygt 1.000. 

Debatten om hur den kommunala expansionens problem skulle lösas stannade 

aldrig av. Bara tillfälligt lät samhällsförändringarna beslutsfattarna 

andas ut. Man tog ny sats. Den väg man slagit in på restii terade i riks

dagens beslut 1962 om principerna för en ny kommunindelning. Skiljelinjen 

mellan stad och landsbygd skulle avskaffas. Tätort och glesbygd skulle 

förenas i kommuner, som från näringsgeografisk synpunkt bildade samman

hållna regioner. Målet sattes till 282 kommuner. 

1970 hade den nya kommunindelningsreformen hunnit så långt att det i 

landet fanns ca 850 enheter. 1971 var antalet nere i 474. Den definitiva 

tidpunkten för reformens slutförande har av statsmakterna beslutats vara 

1974« Hela reformen är en fortsatt anpassning till den förändrade sam

hällssituationen. Anpassningsprocessen har aktualiserat många gamla demo

kratiproblem - bl.a. avvägningen mellan demokrati och effektivitet. 

Jämsides med de successivt genomförda territoriella organisationsför

ändringarna har de förändrade anspråken på kommunerna lett till ompröv

ning vad gäller funktionerna. Överhuvud återkommer frågan "Vem ska göra 

vad?" överallt och alltid i politik. 

Principiellt utvidgades kommunens allmänna befogenheter 1948, då den all



4. 

männa kompetensbestämmelsen i 3§ KL fick sitt nuvarande innehåll. Den 

verksamhet, som försiggår med stöd av denna allmänna regel, ökade väsent

ligt under de första åren efter kompetensändringen. Specialregleringarna 

har mångfaldigats under årens lopp. Emellertid har den procentuella an

delen av verksamheten med den allmänna kompetensregeln som rättslig grund 

hållit sig relativt oförändrad vid ca 28$ frän 1952 till 1967 I prak

tisk verksamhet inser man dock lätt svårigheterna att dra upp renodlade 

gränser mellan oreglerad och reglerad sektor. Åtgärder eller avsaknaden 

av sådana på den ena sektorn ger effekter på den andra. Pressen på den 

kommunala kompetensen har ständigt ökat, samtidigt som huvudmannaskapet 

för stora och kostnadskrävande verksamhetsområden utväxlats mellan de 

politiska nivåerna: primärkommun, landsting och stat. 

Avvägningen mellan demokrati och effektivitet har tagit sig många uttryck 

under senare år i betänkanden från offentliga utredningar av skiftande in

riktning och kvalitet. Inte minst har intresset knutits till länsstyrel

sernas och landstingens roll i den regionala politiska utvecklingen. En 

annan fråga, som förtjänar nämnas, är frågan om kommunal parlamentarism. 

Det är deltagandets problem, representationsproblemet, kommunikations-

och informationsproblematiken, som stått och står i blickpunkten. Under 

denna tid har de ekonomiska realiteterna och den teknologiska utvecklingen 

kommit att spela en avgörande roll. Nyckelorden skattekraft, skattetryck, 

utjämningsbidrag, prioritering, planering och prognoser täcker något av 

kommunalpolitikens karaktär och innehåll. 

I propositionen till 1969 års lag med särskilda bestämmelser om ändring i 

kommunindelningen anför föredragande departementschefen bl.a.: "En effek

tiv samhällsplanering i en god demokrati måste bygga på en god kännedom om 

förhållandena ute i våra bygder och på medborgarnas vilja att göra aktiva 

insatser för att tillvarata olika bygders förutsättningar att utvecklas. 

Om detta skall vara möjligt måste kommunerna själva kunna spela en aktiv 

roll i samhällsplaneringen och därvid delta i en växelverkan mellan olika 

former av planering. En sådan växelverkan är nämligen en betydelsefull 

förutsättning om man i samhällsplaneringen vill både främja effektivitet 

och ta hänsyn till de enskilda medborgarnas vilja." Lokaliserings- och 

näringspolitik jämte arbetsmarknadspolitiska åtgärder går numera i den 

allmänna mål- och medeldiskussionen in under den samlande termen regio

nalpolitik. Enligt statsmakternas intentioner skall den styrningsproces-

l) SOU 1971:84, s 26 
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sen "skapa ökad jämlikhet i ekonomiskt, socialt och kulturellt avseende 

mellan människor i olika regioner". Kombinerar man de övergripande målen 

för kommunal och regional utveckling framstår frågan om valet av medel 

alltmer tvingande. I den processen är tillståndet i primärkommunerna av 

avgörande betydelse för demokratins utveckling. 

Struktur har som term många nyanser och användningsområden. En genom

gående dimension hos begreppet är likformighet. Struktur synes i grunden 

beteckna: 

- ett antal storheter vars tillstånd och yttringar följer en regelbunden

het alltefter den systematik genom vilken de är relaterade till varandra. 

Omvandling däremot är en mera entydig term, som vanligen refererar till 

en process. Meningsskiljaktigheterna om den egentliga meningen i ordet 

begränsar sig som regel till frågan om gradskillnader och intensitet. 

Omvandling synes i grunden beteckna: 

- en process genom vilken den systematik ett antal storheter är samrela

terade efter övergår från en regelbundenhet till en annan ifråga om 

storheternas tillstånd och yttringar. 

Eftersom en struktur kan utgöra en storhet i en annan struktur och för

ändringen kan hänföras till olika grader och olika intensitet - vara 

partiell eller total och försiggå på olika nivåer i samhället - refererar 

strukturomvandling ibland till en process och ibland till konsekvenserna 

av en sådan, d.v.s. en struktur. 

Med kommunala beslut avses i den här framställningen beslut på primär

kommunal nivå. Dels innefattar sammansättningen kommunala beslut besluten 

som sådana och deras konsekvenser, dels innefattar den beslutens tillkomst. 

Vad beträffar partiernas reguljära deltagande i beslutsprocessen behand

las detta ytterligt perifert. Däremot har den kommunala apparaten ställts 

i förgrunden. 

Det ter sig efter det som nu sagts tämligen överflödigt poängtera det 

förhållandet att man lika väl som att tala om strukturomvandlingens in

verkan på det politiska systemet kunde tala om det politiska systemets 

inverkan på strukturomvandlingen. Samhällsprocessen karakteriseras i alla 

samhällen av en växelverkan mellan det handlande, som har att göra med 
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fördelningen av varor och tjänster och det handlande, som har att göra 

med fördelningen av politisk makt och ansvar. Vi pekar inte ut någon 

speciell strukturomvandling i alla slag av strukturomvandlingar i vårt 

interrelaterade till varandra. Vi bara anger att strukturomvandlingen, 

som samhället genomgår kan ses som ytterst orsakad av förändringar i det 

tekniska och ekonomiska systemet. 

Jag känner ingen sifferkombination, som mera påtagligt och drastiskt ut

trycker effekterna av samhällets omvandling än följande: 

- År 1870 försörjde sig mer än 10% av Sveriges befolkning av jordbruk 

med binäringar. Vid sekelskiftet var motsvarande siffra 55$. Idag är 

den under 10% . 

Och allt detta har skett på 100 år. Strukturomvandlingen är alltså inget 

nytt påfund. Den har inte lämnat något samhälle oberört, ehuru den drab

bat mycket olika. På många håll har den lett till retardation (eller 

kontraktion om man så vill) med minskad sysselsättning i basnäringarna 

och svårigheter att upprätthålla en tillfredsställande service. I vissa 

delsamhällen, där exempelvis förutsättningarna varit gynnsamma att kunna 

bereda övertalig arbetskraft annan sysselsättning, har verkningarna rela

tivt sett varit möjliga att dämpa. Ett kännetecken för sådana områden är 

ofta att omvandlingen gått långsammare. På många håll har det skett en 

koncentration av befolkning och bebyggelse med stark expansion son följd. 

Det är dimensionen retardation - expansion projektet tagit fasta på i 

undersökningarnas huvuddesign. 

För mig har ett speciellt skäl varit avgörande för valet att betrakta 

strukturomvandlingen som den oberoende och det politiska delsystemet som 

den beroende variabeln."^ Det hänger för det första samman med växelspe

let mellan staten och kommunerna. För det andra har det sin grund i valet 

av att försöka tillämpa ett visst systemanalytiskt sätt att betrakta 

l) Med "politiskt delsystem" avses: det mönster av interaktion, som 

svarar för den auktoritativa utskiftningen av värden i ett delsam

hälle, vilka ej utskiftas av de politiska system, som är parallella, 

sido- eller överordnade och ej heller av andra system. Med "delsam

hälle" avses: en administrativ enhet kallad kommun - här borgerlig 

primärkommun. 

studium eftersom sannolikt de flesta av dessa omvandlingar 
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politiskt liv, vilket använts av den amerikanske statsvetaren David 

Easton. 

De värden som utskiftas mellan medborgaren och den offentliga sektorn rör 

till en viss del medborgaren visavi kommunen och till en viss del medbor

garen visavi staten. Det är lätt att inse vare sig man avser en strukture

ring i konkret eller analytisk mening, att i denna utskiftning betyder 

rollspelet stat visavi kommun någonting mycket väsentligt. De krav som 

föres in i den kommunala apparaten leder ofta till krav på staten. På 

samma sätt medför statliga beslut att krav ställs på kommunerna. En för

söksvis tillämpning av Eastons systemanalytiska ansats, som opererar 

utifrån nationsbas, för med sig ett behov att försöka exkludera den värde

fördelning staten ansvarar för dels i förhållande till de enskilda med

borgarna som mottagare av dessa värden och dels i förhållande till kommu

nen som sådan. Genom tillämpningen av Easton betraktas således det 

nationella politiska systemet såsom hörande till det delpolitiska syste

mets omgivning. Den strukturomvandling som påverkat det nationella poli

tiska systemet räknas på samma sätt in i den oberoende variabeln vare 

sig det nationella politiska systemets aktioner har riktat sig direkt 

mot kommunen eller fortplantats via andra system i det politiska del

systemets omgivning. 

Avhandlingen arbetar explorativt och är tentativ till sin karaktär» Den 

resonerar sig fram och pendlar därför ibland från funderingar kring 

detaljer på ett konkret plan till reflexioner över stora problemkomplex 

på ett abstrakt plan. Med tanke på läsarens behov av överblick motiveras 

en genomgång av avhandlingens disposition. 

Kapitlet 2 söker klargöra den teoretiska bas, som bildat utgångspunkt 

för denna delstudie. Detta göres relativt kort. Jag har i stället valt 

att steg för steg i avhandlingen aktualisera teoretiska inslag och dis

kutera dem med stöd av de empiriska resultaten. Undersökningens upplägg

ning presenteras i det tredje kapitlet. I detta kapitel redogörs för ur

valet av de administrativa enheter, som representerar regioner benämnda 

retarderande, befolkningsstabila och expanderande. 

Strukturomvandlingen ändrar människornas anspråk både till art ooli om

fattning. De kanaler genom vilka medborgaren för fram sina krav och önske

mål genomgår ständigt en omvandling. Somliga kanaler muddras upp, dà de 

tenderar att slamma igen. Somliga överges, då helt nya ter sig mera fram-
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komliga. Tillväxten av den beslutsmassa, som kommunen har att hantera, ut

övar ett tryck på maskineriet. Ärendenas behandlingsgång kompliceras, 

apparaten växer och behovet av rationalisering tränger sig på. Alla krav 

på det politiska delsystemet kan inte villfaras. Anspänningen på resur

serna tar sig uttryck i svåra avvägningar av vad som skall tillgodoses 

helt eller delvis och vad som skall avvisas eller ställas på framtiden. 

Den första delen av resultatredovisningen, kapitlen 4-6, behandlar 

några speciella sidor av denna problematik under rubrikerna: besluts

massa, beslutsprocess och beslut. Material, som lagts till grund för den

na del, utgöres av protokollmaterial från de tre kommunenheterna åren 

1961 och 1969. 

I kapitlen 7-8 presenteras "apparatens människor" och deras allmänna 

attityder till urbaniseringen och vissa utjämningsfaktörer. Dessa 

auktoriteter ger i kapitel 9 sin syn på vilka behov de anser bör prio

riteras i vart och ett av delsystemen. Redovisningen av deras angelägen

het sgrader ing ar skriver fram det aktuella läget i de tre urvalsenheterna. 

Påfrestningarna från strukturomvandlingen på möjligheterna att konver

tera medborgarnas krav och önskemål till nyttLgheter behandlas utifrån 

en speciell aspekt i kapitel 10, kallats stress - stressinduktion -

motåtgärder. Jag försöker här operationalisera och ge empiriskt innehåll 

åt ytterligare några av Eastons begrepp. Möjligen kan läsaren komma att 

känna sig stressad av en språkförbistring, som karakteriseras av att 

amerikanska termer ofta blandas oöversatta med svenska. Utan att vara 

avsiktligt kommer kanske upplevelsen av vissa metaforer att förmedla 

något av en strukturomvandlingseffekt. 

Mycket av det handlande en beslutsapparat åstadkommer kam aldrig i sin 

helhet återföras till att vara resultat av initiativ från dess omgiv

ning. Demokratins funktionssätt ter sig i vissa hänseenden som en sty

relse för folket. Knappast någon frågeställning har levererat så bränn

bart stoff i diskussionerna om politik och beslutsfattare. Många menar 

att styrelseformen genom folket blir en nullitet, "de styrande delar ut 

och vet i förväg vad som bör delas ut". Systemet hemfaller till att bli 

ett servicesystem. Några komponenter, som kan tänkas ingå i "det före

gripande beslutets tillkomst" diskuteras i kapitel 11. Därefter avslutas 

avhandlingen. En summary jämte bilagor återfinnas på arbetets allra 

sista sidor. 
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2. REFERENSRAM 

2.1. Förvaltningsforskning 

Det kunde anföras åtskilliga skäl för att lägga upp studiet av struktur

omvandlingens inverkan på det politiska systemet sä att det som vanligen 

benämnes förvaltning eller "public administration" ställdes i centrum. 

Ett av skälen kunde ha varit det som framförs i olika sammanhang, där 

statskunskapens forskningsinriktning diskuteras, nämligen att svensk 

förvaltningsforskning "ligger efter". D.v.s. att den inte i omfattning 

kan jämställas med i viss mån europeiska länders med motsvarande resurser 

och helt naturligt inte alls kan mäta sig med t.ex. den amerikanska för

valtningsforskningen. Ett annat skäl kunde ha varit don teknologiska ut

veckling, som strukturomvandlingen implicerar, vilken fört med sig en 

tillväxt av experter av olika slag i kommunerna - en tillväxt, vilken 

icke motsvarats av samma tillväxt på förtroendemannasidan. En sådan in

riktning kunde ha motiverats bl.a. utifrån de allmänna strömningar i 

demokratidebatten, som präglat framför allt senare år. Ofta hamnar dessa 

maktstudier, lagda på ärendebas, i ett hopplöst gnetande i sin ambition 

att finna den.eller dem som varit mest inflytelserika i den politiska pro

cessen. Det jag främst har i minnet är ett antal amerikanska kommun

studier av varierande kvalitet. 

Ett stort antal förvaltningsstudier i Sverige under senare år har syss

lat med att sektorsvis kartlägga förhållandena i våra kommuner.Dessa 

arbeten kan komma att fylla många luckor i vår kunskap om kommunerna och 

om kommunala beslut. Emellertid har särskilt en sida av kommunalpolitikens 

villkor intresserat mig, nämligen förvaltningens roll integrerad i det 

politiska systemet. Om förvaltning kontra politik har, om man så vill, 

ett antal "skolor" utvecklats. Mest har studierna ägnats åt den centrala 

statsförvaltningen. Staffan Rylander ger i en uppsats en bred och använd-
2 ) 

bar översikt av några framträdande utvecklingslinjer. Bortsett från den 

offentligrättsliga inriktningen, kan man tala om företrädare för å ena 

sidan "den administrativa pluralismen" och å andra sidan "den politiska 

förvaltningssynen". Harry Eckstein kan nämnas som exempel på företrädare 

för den förra riktningen och Franz Neumann för den senare. 

1) Arbeten utförda inom den s.k. Kommunalforskningsgruppen 

2) Rylander: passim 
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Det pluralistiska synsättet karakteriseras av Eckstein i följande 

punkter:"^" 1. En social servicestat växer fram, som reglerar, planerar 

och dirigerar. 2. Oenigheten om stora frågor minskar. 3• Intresse

organisationerna är effektivare som kanaler än partierna. 4. Den poli

tiska makten sprides - "små slutna enheter av politiker - tjänstemän och 

ökad delegering i byråkratin." 

Den politiska synen framhäver bl.a. 1. De valdas odelade politiska an

svar. 2. Fullständig politisk kontroll över förvaltningsapparaten. 

3. Inga korporativa inslag i beslutsfattande. 4. Rationell åtskillnad 

mellan mål och medel. 

Neumann hävdar att jämlikhetsprinciperna endast kan fungera inom den 

politiska demokratin och att exekutivmakten i sin helhet är huvudinstru

ment för social förändring. Han tar avstånd från varje form av inkorpo

rering av intressegrupper med staten som ett slags "honest broker" 

En sådan mekanism avpolitiserar samhällets funktioner.2^ 

Utan ställningstagande i normativ mening har centralgestalter som Simon och 

Waldo, för att nu ta endast ett par namn ur högen, studerat förvaltning, 

som det rationella beteendet i en "valsituation". 

I Sverige har alla dessa riktningar avspeglats i såväl de allmänna pre

ferenserna hos politiker och forskare som i den tonvikt olika statsvetare 

velat lägga på studiet av det politiska livet. 

En tanke, som i olika sammanhang aktualiserats, är tanken på "den repre— 
3) 

sentativa byrakratin". I Sverige har den kommit till uttryck både i 

den allmänna debatten och i litteraturon.^ Med erinran om Max Webers 

1) Eckstein, H: Group Theory and the Comparative Study of Interest 

Groups (ingår i Eckstein-Apter (red.) Comparative Politics, a reader 

1963 s 395-96 

2) Rylander: s 27 (hämtat från essäsamlingen "The democratic and the 

authoritarian state") 

3) Kingsley: s 13 

4) Ett gammalt exempel på den förra typen framförande av frågan är 

motion från Göteborg till SAP:s partikongress 1948. Ett nytt exempel 

av det senare slaget, också detta från Göteborg, är hämtat ur boken 

"Byråkrati och politik" 1972 
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klassiska betraktelsesätt om boskillnad mellan idealpolitikern och ideal-

tjänstemannen, väcker fyra statsvetare från Göteborg i en bok 1972 till 

liv ett antal intresseväckande frågor om förvaltningens roll i en demo

krati. Problemen är verkligen inte nya: - Är det politikerna eller 

tjänstemännen som styr? - Är byråkratin rekryterad ur samhällets ledande 

skikt? - Är byråkratin en homogen, sammanhållen grupp? Författarna tar 

upp bl.a. de högre tjänstemännens sociala sammansättning, deras inställ

ning till den offentliga sektorn, partipreferenser och styrningsattityder. 

Boken rör endast statsförvaltningen. Författarna konstaterar att de här 

frågorna under senare år debatterats i Sverige, men att debatten "grun

dats på ett myc ket bräckligt faktaunderlag". Till detta kan sägas att, 

när det gäller kommunerna, faktaunderlaget helt saknats. 

Men mera intressant än vad som skrivits, är vilken utveckling de reella 

förhållandena har fått beträffande inflytanderelationerna inom politiken. 

Utvecklingen sådan den tagit sig uttryck i ökat lekmannainslag i byrå

kratin och ökad partsrepresentation på olika nivåer är alltför välbekant 

för att behöva ta upp plats i denna framställning. Företagsdemokratin i 

alla dess varianter talar sitt entydiga språk. Frågorna kring förvalt

ningens ställning är inte intressanta bara därför att de är klassiska 

eller att de är centrala, då man diskuterar administrativ pluralism kon

tra politisk förvaltningssyn. De är också intressanta i mera praktisk-

politisk mening, då länsdemokrati och kommunal parlamentarism aktuali

seras. 

Jag kommer i min framställning att ibland diskutera utifrån vissa av de 

synsätt, som jag översiktligt har berört ovan. Men jag har velat fånga 

in mera av en helhetssyn på vissa tillstånd, som präglar de förhållanden 

under vilka kommunala beslut kommer till. Mina överväganden har lett fram 

till valet av en systemanalytisk ansats. 

2.2. Easton's systemteori 

Generell systemteori är en teori med "scope" som ambition. Den vill 

famna allt. Systemteoretikernas tankebyggnader kan i omfattning mäta sig 

med gamla filosofers världsförklaringar. Från en undanskymd ställning 

under 1920-och 1930-talen har den generella systemteorin under 1950- och 

1960-talen kommit att inta en framskjuten position inom olika vetenska

per. 
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System definieras på olika sätt. Ludvig von Bertalanffy, en biolog och 

ofta angiven som systemteorins portalfigur, definierar system som "sets 

of elements standing in interaktion"Till denna definition har of tu 

knutits olika tillägg. Systembegreppet har hämtats från och utvecklats 

inom naturvetenskap och teknik. Det anses av vissa av sina tillskyndare 

ge möjlighet att samla praktiskt taget all kunskap inom en gemensam ram. 

Man möter systemteorin ibland som en allmän jargong, ibland som ett ingen

mansland med cirkulerande lånegods och ibland som en ortodox exegetik. 

Inom systemteorins gränser brukar den amerikanske statsvetaren David 

Easton inrangeras. Hans sätt att betrakta politik och politiskt liv fram

förs i en "trilogi" 1953 "The Political System" och 1965 "A Framework for 

Political Analysis" samt "A Systems Analysis of Political Life". Easton 

konstruerar och utvecklar sina teorem i ett öppet system med ett inflöde 

(inputs) en omvandlingsprocess (conversion) och ett utflöde (outputs) med 

en återkoppling (feedback). Systemet består genom att anpassa sig (adap

tion) till omgivningen och genom att skydda sig för påfrestningar. Eastons 

huvudfråga är: - Hur förklarar man att ett politiskt system består över 

tiden?2) 

Eastorife tankegångar har fascinerat och fascinerar många. Inom stats

vetenskapen har han kommit att direkt och indirekt stimulera olika slag 

av arbeten. Huvudproblemet har varit och är att ställa upp operationella 

indikatorer, så att ett empiriskt innehåll erhålles. Frågan om Eastohfe 

tankebyggnad är en analysinriktning eller en teori, d.v.s. en ram för 

systematisk analys eller menad att leda till generella förklaringar, 

lämnas i det här sammanhanget åt sidan. Svaret på frågan beror av den 

räckvidd som bestäms genom varje framgångsrik tillämpning. Easton har 

sannolikt inte begränsat sin modell genom att i varje avseende tänka på 

att göra den empiriskt prövbar, det har han hoppats att andra skulle 
3 )  

bidra med. 

1) Bertalanffy: s 19 och 38 (jfr begreppet "gestalt" inom fysik och 

psykologi) 

2) Easton: B s VII 

3) Robert Dubin säger i sin bok "Theory Building s 30 att den som byg

ger en modell "has genuine limits on his capacity to group complex 

observations". Det framgår av hans diskussion att den modellbyggare 

som har mätbarheten för ögonen starkt begränsar möjligheten till 

kreativitet 
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När Knut Dahl Jacobsen i sin bok "Teknisk hjelp og politisk struktur" 

(Oslo 1964) motiverar sin användning av Easton's modell, kan det 

sägas vara ett typexempel för de motiveringar, som anförs av dem som 

knyter an till Easton: " ... jeg oppfatter mitt eget arbeid som et för

sik på att fjzCre vide re hans modelltankegång og benytte den innenfor 

studiet av den offentlige forva.ltning som en del av det politiske liv". 

Samma gäller en av Lennart Lundqyist (Uppsala) författad avhandling, som 

senare utgivits av Verdandi-debatt med titeln "Miljövårdsförvaltning och 

politisk struktur" (Lund 197l). Lundqvist har dock (och som han själv 

säger) mera replierat på Dahl Jacobsen än på Easton. Hans tillämpning 

rör utflödesdelen (output och outcomes) i Easton's modell. 

En mera ekvilibristisk anknytning till Easton gör Gunnar Sjöblom i sitt 

arbete "Party Strategies in a Multiparty System" (Lund 1968). Men också 

han gör den modifikationen att han tillämpar Easton partiellt, nämligen 

på partier, som parapolitiska system."^ Sjöblom har inga empiriska data 

utan sysslar mest med att tillföra nya kriterier och variabler genom en 

teoretisk exegetik i gränslandet mellan system- och funktionteori. 

Diskussioner om tillämpningar av Easton'ssynsätt på det politiska livet 

återfinnas i Lennart Lundquists (Lund och Köpenhamn) arbete "Förvalt-
O \ 

ningen i det politiska systemet" (Malmö 1971) • I hans senare utgivna 

avhandling "Means and Goals of Political Decentralization" (Malmö 1972) 

är anknytningen till Easton föga framträdande. I båda sina arbeten gör 

Lundquist distinktioner som väsentligt nyanserar det systemteoretiska 

betraktelsesättet. 

Det kan vara berättigat att ställa sig frågan, om inte Easton's "filosofi" 

i förening med t.ex. tankegångar och synsätt hos sådana som Karl W. Deutsch 

och Gabriel Almond, vilka också arbetar med inpu=fe-output-analyser (om än 

med andra utgångspunkter än E.) råkat i samma situation, som den generella 

systemteorin. Deras insatser utnyttjas på ett sätt som efter hand kan på 

samma vis som generell systemanalys karakteriseras vara ett "eklektis-

ruens ingenmansland". Ett exempel kan anföras från Ira Sharkansky, som så 

vitt jag kunnat se i stor utsträckning rör sig med de statsvetenskapliga 

systemtermerna. I en enda hänvisning stökar Sharkansky undan Easton, 

1) Easton: A s 52 och 56 

2) De i detta arbete använda termerna delsamhälle och delpolitiskt sy

stem är hämtade från Lundquists arbete 
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Alnond och Deutsch genom att säga att dessa brukar vara de flitigast 

citerade i anslutning till systemapproachen.'^ 

Sammanfattningsvis kan det noteras, att många arbeten, vilka ägna.ts åt 

försök att empiriskt tillämpa Easton's systemteori, resulterat mera i en 

utveckling av teorin till att omspttnna nya eller begränsade områden, 

mindre i en tillämpning i Easton's totalperspektiv. 

2.3. En modifiering 

Easton betraktar det politiska livet som "a system of behavior". Lik

som hos andra systemanalytiker ses varje existerande form av interaktica 

som ett system. T.ex. interaktion mellan individer (människor), mellan 

kollektiv (institutioner) och mellan individer och kollektiv. Därför 

talar Easton om "A systems analysis of Political Life", vilket förmod-
2) 

ligen skall betyda "en systemens analys av politiskt liv". Det poli

tiska systemet omfattar sådant agerande som kan betecknas som "authori

tative allocation of values for a society". Auktoritativ innebär i detta 

sammanhang att individen (medlemmen i det politiska systemet) antingen 

av tradition, och/eller lojalitet eller fruktan för sanktioner känner 

sig bunden av utskiftningen av värden. D.v.s. att möjlighet föreligger 

i systemet att fatta bindande beslut, som respekteras. Vid sidan av det 

politiska systemet kan, med ett sådant betraktelsesätt, särskiljas andra 

system, såsom: det ekonomiska, det tekniska, det kulturella och det bio

logiska. När det politiska systemet sättes i analysens fokus, kommer de 

övriga systemen att betraktas som delar av det politiska systemets om

givning . 

Easton beskriver det politiska systemet som en input-outputmodell. Se 

figur 1. På inputsidan finns två variabler: (l) demands d.v.s. krav från 

systemets medlemmar och (2) support d.v.s. vii.i a att stöd,i a systemet. 

En omvandlingsprocess förmedlar kraven genom systemet till en outputsida 

- (3) conversion of demands to output. 

1) Sharkansky: s 10 

2) Easton: B, s 14 
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Figur 1. Förenklad nedell av det politiska systemet. 

2 * 

7 6 7 

Outputsidan består av en variabel: (4) Decisions and actions - beslut 

och handlingar. Dessa outputs konverteras till konkreta ting: (5) Out

comes - t.ex. i vårt fall sådana nyttigheter som skolor, ålderdomshem 

och kommunal service. Nyttigheterna blir föremål för medlemmarnas ut

värderingar och bedömningar, vilka återföras till systemet genom (6) 

feedback - en återkoppling, som förutsattes kontinuerligt påverka nya 

inputs. I den omfattning systemets medlemmar upplever att de får sina 

krav tillgodosedda är de beredda att stödja systemet. Varom icke minskar 

eller undandrar de sitt stöd, vilket förutsattes leda till att systemet 

korrigerar sig, allt under intryck av (7) environment - omgivningen. 

Systemet är utrustad med ett antal skyddsmekanismer för att kunna fun

gera. Dessa uppträder (och dirigeras att uppträda) såväl internt som 

externt i form av gatekeepers - grindvaktare, som fullgör den s.k. 

gatekeepingfunktionen. Av stor betydelse är också ett rikt förgrenat och 

öppet kanalsystem för information mellan aktörer och rollinnehavare i och 

utanför systemet. Olika slag av parapolitiska system, t.ex. politiska 

partier, fackliga organisationer och påtryckningsgrupper tjänstgör som 

registratorer och förmedlare av meddelanden och intryck. 

Det politiska systemet utsätts ständigt för störningar, vilka antingen 

orsakas av interna faktorer eller av externa från den omgivande miljön. 

Dessa störningar uppfattas och tolkas antingen som neutrala eller stress-

fyllda. Att störningarna upplevs som stress innebär antingen att de krav, 

som ställs på det politiska systemet, blir så många eller av sådant 

slag att de blir svåra att realisera. Stressen kan också vara av det 

slaget att det stöd från systemets medlemmar, vilket är nödvändigt för 

systemets funktion och fortbestånd, minskar eller kraftigt urholkas. Om 

störningarna och stressen blir stark nog kan det innebäi-a (och innebär 

ofta enligt Easton) genomgripande systemförändringar. Det är i sådana 

tillstånd av kritiska skeden Easton's försök att besvara sin huvudfråge-

ställning når sin egentliga kulmen. "Hur kan man förklara att ett poli-
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tiskt system består över tiden?" 

Support stress betyder påfrestningar pä stödsidan och utgör det av

görande hotet mot systemets livsprocess. Support failure innebär att 

stödet från systemets medlemmar urholkas. Support failure är medlemmar

nas reaktion pä output failure, som betyder att systemet producerar 

otillräcklig output, fel output, för sen output eller i sämsta fall 

ingen output alls. Långvariga tillstånd av här beskrivet slag åstad

kommer cleavages och/eller förvärrar sådana klyvningar - splittningar, 

som redan finns. Cleavages kan visserligen ha såväl positiva son nega

tiva konsekvenser för supporten. Om kompromisser ej kan göras leder 

cleavage-bildningar till "allas krig mot alla". I sämsta fall blir många 

så missräknade med systemet och sin totala situation att de t.ex. inte 

accepterar någon i ledarrollen. Man misstror systemet sådant det nu är 

strukturerat och förlorar all känsla för systemet - identiteten med 

väsentliga delar av systemet upphör, I sådana lägen hotas livsprocesser-

na. De kan övergå i en dödsprocess. Stressen kanaliseras med olika styr

ka och omgång mot: a) Authorities (auktoritetorna), b) the Regime (kon

stitutionen) och c) the Political Community (den politiska samfällig-

heten). Systemets undergång inträffar i det ögonblick då de krav som 

ställs och det stöd som ges blir av den karaktären att livsprocesserna 

förstörs, d.v.s. när bindande allokeringar av värden inte längre kan 

göras - bindande beslut inte fattas och/eller beslut ej respekteras. Det 

politiska systemet antas emellertid ha stor förmåga att bestå trots på

frestningar. Systemets förmåga till persistence definieras så att be

greppet blir förenligt med betydande förändringar. Förändringarna kan 

innebära att det politiska systemets struktur, handlingsregler, normer 

och målsättning helt omvandlas utan att systemet upphör att existera. 

Så långt Easton - översiktsvis - förenklat och i fri tolkning. 

Det har aldrig varit avsikten, och heller inte möjligt, att i denna del

undersökning ge sig in på att mera fullständigt operationalisera och prö

va användbarheten av Eastons enorma begreppsapparat och modell av ett 

politiskt system. Dels sätter resurstillgången mycket snart en gräns för 

ambitionen och dels, som tidigare framhållits, förutsätter Easton's 

systemanalys att studiet sker på nationsnivå. Systemet skall med andra 

ord besitta egen suveränitet, d.v.s. i yttersta fall av nödvändighet 

t.ex. kunna vidta åtgärder beträffande sina territoriella gränser. 

Kompetensrestriktioner får icke heller föreligga. 
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Felet ned systemteorin är att de begrepp son användes ofta saknar eller 

åtminstone har en alltför vag innebörd. Jämsides med att jag studerar 

strukturomvandlingens påverkan på beslutsfattandet, vill jag försöka 

fylla Eastoii's begrepp och termer med innehåll av empirisk natur, vilket 

kan bidraga till att göra systemteorin mera fruktbar. Detta är, om man 

så vill, ett försök att lyssna till Easton's egen uppmaning "But the 

reader is to be alerted against looking for anything more than the 

barest indication of how these concepts might be applied in practice.""^ 

Användningen av den Eastonska begreppsapparaten vid studiet av det poli

tiska delsystemet medför behov av viss modifiering. Jag skall nu ge en 

allmän introduktion av de teoretiska övervägandena, som aktualiserats 

och lett fram till modifieringen. I anslutning till resultatredovisningen 

ges i vissa fall mera detaljerade beskrivningar och distinktioner, vilka 

övervägandena gett upphov till. 

Det allra första som vidtagits är en modifiering av systembegreppet till 

ett snävare begrepp. Presentationstekniken är ofta till förfång, då vi 

har behov av att på papper fästa ned våra abstraktioner. Uttrycker vi 

oss i text, kan vi lätt bli invecklade eller diffusa. Ritar vi boxar för 

att vara pedagogiskt konkreta och åskådliga, löper vi risken att bli 

missförstådda p.g.a. förenklingen. Komplikationerna inträffar vare sig 

vi sysslar med beskrivande eller analytiska framställningar. Redan genom 

att dra en linje i ett fält blir problematiken avsevärd. Om linjen slu-

tes till en box är många missförstånd säkrade. Den avgränsnings- och 

gränsproblematik, som uppstår, fordrar distinkta och explicita kriterier, 

vilka entydigt diskriminerar de storheter, som skall falla på ena eller 

på andra sidan. 

Lika svårt som det är att förklara vad politik är, blir det att distinkt 

avskilja vad som menas med politiskt system. Easton m.fl. avser: det 

mönster av interaktion, som svarar för den auktoritativa utskiftningen av 

värden i ett samhälle (med samhälle avses en nation). Att Easton haft 

stora problem med att framställa vilka som skall uppfattas vara medlem

mar i detta system, vilka som innehar olika roller och vilken egenskaps

rymd systemet skall tillskrivas är fullt klart. Detta faktum illustreras 
2) 

påtagligt i t.ex. konstruktionen av begreppet parapolitiskt system. 

l) Easton: A s 14 
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Därmed lägger Easton en skymningszon över det problem, som uppstår när 

han ritar en sluten box. Med avseende på rollinnehav och växlingar mellan 

olika roller blir det bildligt talat fråga om ett rännande ut och in i 

Easton's låda. Vid betraktandet av t.ex. ett politiskt parti som aktör 

kommer man snart till den slutsatsen att samma aktör vid ett och samma 

tillfälle befinner sig såväl inom som utom systemet. 

Inte bara när det gäller kollektiv uppträder problem för analytikern att 

göra exklusiva bestämningar, detta gäller också i hög grad enskilda ak

törer. Kommunalrådet i bankstyrelsen, vem begär av honom att han skall 

dela sin person-1 Uppgiften blir inte lättare, när den överlåtes på ana

lytikern. Betrakta bonden, tillika fullmäktiges ordförande i En dag går 

han bakom plogen. Hustrun ropar in honom till telefonen för ett politiskt 

samtal. När går han över gränsen från det ekonomiska till det politiska 

systemet? Verklighetens politiska liv och skeende är komplicerat - ett 

gytter av aktörer och roller. Jag har velat dröja en stund vid dessa 

illustrationer: inte därför att jag vill förtänka Easton eller andra att 

ha negligerat de aktualiserade definitionsproblemen utan för att under

stryka problemen kring demi 

Easton har troligen inte upplevt det som väsentligt för den fråga han 

velat besvara att skilja ut något eller några delpolitiska system. När 

han talar om Authorities, the Regime och the Political Community inne

fattas där sådana delsystem scm motsvarar t.ex. kommuner. Därmed har 

Easton missat något mycket väsentligt. 

I Sverige har vi vid två tillfällen upplevt hur ett stort antal adminis

trativa enheter försvunnit utan att därmed den kommunala självstyrelsen 

som system dött. Tvärtom har motiven för reformerna varit att rädda det 

kommunala självstyret. Ty det grundläggande incitamentet till fortbestånd 

för det politiska delsystemet är att ett visst minimiantal medlemmar be

bor dess samhälle. Om denna gräns underskrides genom exempelvis utflytt

ning eller ogynnsam åldersfördelning undanröjes basen för allt kollektivt 

resursskapande och värdeutnyttjande och därmed systemets bärkraft. Redan 

systemets färdriktning mot en sådan punkt återverkar på det politiska 

beslutsfattandet. Kommunreformerna har skett genom att de svenska kom

munerna själva begärt (eftei propåer från det överordnade nationella 

politiska systemet) att få ändra den territoriella gränsen. Det är obser

verbart att många av dessa administrativa enheter redan innan reformerna 

i väsentliga avseenden upphört. Exempel härpå utgör bildandet av kommu-
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nalförbund eller avtalsbundna överenskommelser angående brandväsende, 

skola m.fl. behovsområden. 

Som jag tidigare framhållit, och till vilket jag senare äimar återkomma 

definierar Easton persistence på ett sådant sätt att systemet säges be

stå trots att genomgripande förändringar inträder. För den som söker ge 

empiriskt innehåll åt olika begrepp och termer blir persistence-begreppet 

i en sådan Eastonsk mening betydelselöst; resonemanget om livs- och döds

processerna kommer därmed att sakna innehåll. Easton's huvudfråga ter sig 

i den dagern tämligen ointressant. Det politiska systemets "break-down" 

skulle med andra ord inträffa i det skede, då människornas benägenhet att 

leva i samhällen upphör. Hela stressresonemanget hos Easton faller egent

ligen därmed, om man inte med stress avser att tillstånd med väsentligt 

lägre grad av påfrestning. 

Måhända skulle Easton godta som ett exempel på en "break-downprocess" 

det förhållandet att de svenska kommunerna minskat i antal. Måhända 

skulle han förkasta det, men godta att ett delsystems "färdriktning" mot 

ett tillstånd av stress vore meningsfullt att studera och att stress 

finge stå. för en väsentligt lägre grad av påfrestning än han tidigare av

sett. Skulle han förkasta båda dessa modererade tillämpningar, då måste 

han mena att forskningen strategiskt skall hålla sig på en så hög 

abstraktionsnivå, att den bara undantagsvis - kanske aldrig - kan em

piriskt tillämpas."*"^ 

Det är både svårt och vanskligt att modifiera systembegreppet till ett 

snävare begrepp. Emellertid har jag låtit Easton's låda representera den 

kommunala beslutsapparaten med människor som besitter den. Medborgarna 

associerar konkret (när man talar om kommunens legitima beslutsfattare) 

till kommunfullmäktige, kommunstyrelse, övriga styrelser och nämnder samt 

deras administrativa apparat. För kommunmedborgaren framstår "apparatens 

människor" som auktoriteter. Därför jag har låtit Easton's tre central

begrepp motsvaras av lokala självstyrelsekomponenter enligt följande: 

l) I en artikel i American Political Science Review 196$: 4 menar Easton 

att tiden nu är inne då, under trycket av sociala och politiska 

kriser, forskningen får offra vissa ortodoxa krav till förmån för 

relevans till mänskliga värden 
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apparatens människor, d.v.s. förtroende

valda, högre och lägre tjänstemän, deras 

politiska rollmönster, interaktion och 

perception av värdefördelning£?normer^ 

kommunal kompetens, d.v.s. kommunallag, 

speciallagstiftning, regler, instruk

tioner och anvisningar 

(3) The Political Community den kommunala samfälligheton. d.v.s. 

den materiella och andliga resursbas, det 

kollektiva resursskapande och värde

utnyttjande, som den administrativa 

gränsen omfattar 

Det modifierade systemet illustreras i följande figur: 

1) Därmed har exkluderats t.ex. sådana som Kent M. Jennings talar om 

i termen "ekonomiska dominanter" 

(l) Authorities 

(2) The Regime 
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Figur 2. En modifiering av Easton's modell 

0 V R I G- A S Y S T E M  / 

/ / / / /\, 
^Det.politiska delsystemet 
/ / / / / A / / ? , /  •  

önskemål t-

/ 
Stöd o.v 

tilltro 

/  // / /  
Den kommun 

Återkoppling^ ̂  

^ och y 

/y handling 

D e l s a m h ä l l e t  
\ 

Överordnade systems staten och länsmyndigheter 

Parallellt system: kyrkan 

ZI 
= direkt politisk zon "domän" 

= indirekt politisk zon "domän" 

(1) exempel på system med kontaktyta endast mot delsamhällets indirekta 

politiska zon 

(2) exempel på system med kontaktyta dels mot delsamhällets indirekta 

och dels de3s direkta politiska zon 

(3) exempel på system med kontaktyta mot såväl delsamhället som dess 

zon och beslutsapparat 
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3. UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING 

3.1. Syfte och grundantaganden 

Undersökningens syfte är att studera hur strukturomvandlingen påverkar 

kommunens beslut och beslutskapacitet. 

Grundantaganden: 

I att påfrestningar förekommer i våra undersökningsenheter 

II att påfrestningarna företer skillnader med avseende pä om enheterna 

är retarderande, befolkningsstabila eller expanderande 

III att i en retarderande respektive expanderande enhet påfrestningarna 

är större än i en befolkningsstabil enhet 

Det son nu sagts illustreras i nedanstående figur: 

Figur 3 Illustration av strukturomvandlingens påverkan på kommunala 

beslut. 

KAPACITETSBEGRÄNSANDE STRUKTUROMVANDLING 

(PÅFRESTNINGAR SOM 
<^~1KAN FÖRANLEDA STRESS Demands 

Outputs 

» EXPANDERANDE 
1 ENHET 

BEFOLKNINGSSTABIL 
ENHET 

RETARDERANDE 
ENHET 

BEHOVSPÅDRIVANDE STRUKTUROMVANDLING 

Alltså har som grundantagande ställts upp att i de undersökta enheterna 

förekommer såväl kvantitets- och kvalitetsskillnader i den påverkan som 

benämnas påfrestning. 
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3.2. Urval 

Son tidigare frångått har begreppet delsamhälle definierats son en 

territoriellt avgränsad del av en nation. Efterson undersökningen gäller 

politiskt delsystem är. det rinligt att välja en fungerande adninistra-

tiv enhet son utgångspunkt för analysen. Då huvudfrågeställningen kräver, 

att relativt nånga egenskaper hos delsanhället hålles konstanta, har pri— 

märkomnunen framstått son det enda tänkbara studieobjektet. 

De i Sverige pågående kommunsammanläggningarna tankes inverka starkt på 

den framtidstro likson på den grad av osäkerhet som invånarna i ett visst 

onråde hyser inför utvecklingen. Inte minst indelningsändringarnas på

verkan på in- och utflyttningen gör det rinligt att i detta.sammanhang 

söka undvika att studera sådana delsystem, vilka inom en snar framtid be

rörs av sammanläggningar. I den population av kommuner, ur vilken urvalet 

av adninistrativa enheter kon att ske, fick därför inte ingå enheter med 

indelningsändringar för dörren. Härigenon kon populationen att omfatta 

dels kommuner som 1970 utgjorde färdigbildat block, dels kommuner som 

1970 inte berörts av sammanläggning, då de enligt 1962 års blockplan ut

gör eget block.1^ 

Det avgörande kriteriet vid valet av administrativa enheter .var nedel-

befolkningsförändringen 1962 - 1968. Befolkningsförändringens storlek och 

karaktär lades till grund för skalan retardation-expansion. Pör övrigt 

konstanthölls storlek i antal inv. likson tätortsgrad.^ 

Av tabell 1 framgår hur den aktuella populationen av administrativa enheter, 

vad avser storlek och tätortsgrad, fördelade sig på nio kommuntyper.^ 

1) 1962 års blockplan återfinnes i Folk- och bostadsräkningen 1965. 

Stockholm I966 s 226 - 236. För 1970 aktuella uppgifter återfinnes 

i Kommunernas Tidskrift 196512, 1967:2, 1969•3 och i Kommunal Tidskrift 

1970:4 

2) Resultat son lagts fram av Kommunalforskningsgruppen styrker att stor

lek och tätortsgrad påverkar flertalet komponenter i ett politiskt 

delsystem 

3) Uppgifterna hämtade ur Årsbok för Sveriges kommuner 1969 s 72 - 106 



Tabell 1. Antal kommuner i respektive storleks-/tätortsklass. 
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Antal invånare Boende i tätort Antal invånare 

71 - 100$ 31 - 70% - 30$ 

- 10.000 7 26 3 

10.001 - 25.000 18 3 0 

25.001 - 50.000 11 1 0 

50.001 - 100.000 2 0 0 

100.001 - 1 0 0 

I de fyra storleks-/tätortsklasser, där antalet administrativa enheter 

översteg tre, indelades kommunerna med hänsyn till medelbefolknings-

och medelmigrationsförändringen 1962 - 68 - bilaga 1 - 4. Av resursskäl 

begränsades undersökningen till en komnunklass. Studien koncentrerades 

till den kommuntyp, där invånarantalet understeg 10.000 och antalet 

boende i tätort var 31 - 10%. Endast i den klassen fanns såväl kommuner 

kännetecknade av stark expansion som retardation och kommuner, vilkas 

befolkningsförändringar var approximativt desamma som medeltalet för 

riket. Bland de 26 enheterna i denna storieks-/tätortsklass valdes dels 

den med det högsta positiva värdet ifråga om medelbefolkningsförändring 

(Upplands-Bro), dels den med det högsta negativa motsvarande värde (Jokk

mokk) och dels en vilken låg nära -0 ifråga om medelbefolkningsförändring 

( O v a n å k e r ) ^  I  r e d o v i s n i n g e n  r u b r i c e r a s  J o k k m o k k  s o n  r e t a r d e r a n d e ,  
3) 

Ovanåker som befolkningsstabil och Upplands-Bro som expanderande. 

1) Jfr bilaga 4 

2) För vidare studium av några data rörande kommunerna hänvisas till 

b i l a g o r n a  5 - 6  

3) Avsnittet om urval är identiskt med det av G-unnel Gustafsson presen

terade i avhandlingen "Strukturomvandling och politisk socialisation". 

Stencil Umeå 1972 s 40 - 43- Endast några smärre stilistiska änd

ringar har vidtagits 
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Huvudundersökningen, son genomfördes under tiden april - maj 1970, före

gicks av relativt omfattande förstudier. Dessa rörde endast protokoll

studier och utfördes med hjälp av tvåbetygsstuderande i kommunerna Öster

sund, Ström, Kiruna och Pajala. Praktiska förhållanden fick vara av

görande för utförandet av pilotundersökningarna varför vissa jämkningar 

i urvalskriterierna för valet av enheterna för dessa fick tolereras. 

3.3« Material - teknik - metod 

Grundmaterialet till denna avhandling är av två olika slag, dels proto

koll och dels intervjudata. De protokoll som studerats härrör från kommun

styrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF) i de tre administrativa en

heterna från åren 1961 och 1969. Intervjun utfördes under april - naj 

1970. Intervjupopulationen utgjordes av: förtroendevalda (ordförande 

jämte vice ordförande i KP och samtliga styrelser och nämnder), högre 

och lägre tjänstemän i konmunförvaltningen. För en närmare redogörelse 

över urval m.m. se avsnittet "intervjupopulation" i kapitlet "Apparatens 

människor". 

Protokollens kvalitet är mycket god. En högre grad av systematik präglar 

det skriftliga materialet från 1969. Protokoll i ett modernt besluts-

I maskineri måste med nödvändighet förenklas och det ligger givetvis ingen 

kritik i den kommentaren, att en forskare upplever dem såsom knapphändiga. 

Det protokollmaterial, som analyserats, är av följande omfattning: 930 

paragrafer från KP och 2293 paragrafer från KSj inalles 3.223 paragrafer. 

Intervjumaterialet är av jämn och god kvalitet, om man ser till den om

ständigheten att intervjupersonerna utgör goda bedömare av den verksamhet 

frågorna omfattar. Antalet IP är 133« 

Kommentarer av teknisk natur, som är erforderliga för att läsaren skall 

kunna ta del av redovisningen lämnas i anslutning till denna. Beträffande 

k o d s c h e m a n ,  i n t e r v j u f o r m u l ä r  m . m .  h ä n v i s a s  t i l l  b i l a g o r n a  7 - 1 1 .  

I det här sammanhanget begränsar jag mig till mera principiella frågor, 

som rör materialinsamling och bearbetning. 

Förundersökningarna gav värdefulla erfarenheter, när det gäller upplägg

ningen av protokollstudierna. 
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Det var pâ ett tidigt stadium klart att resurserna inte tillät att samla 

in och studera protokoll från en längre tidsperiod. Av dokumentations-

skäl hade detta givetvis varit önskvärt, t.ex. från hela 1960-talet. 

Därigenom hade effekten av mera tillfälliga fluktuationer beträffande 

strukturomvandlingen dels kunnat undvikas och dels kunnat studeras. An

ledningen till att just åren 1961 och 1969 valdes var att därigenom er

hålla två mätpunkter på tillräckligt avstånd från varandra. Förändringen 

bedömdes också ha varit kraftigt markerad under 1960-talet. En viss hän

syn togs till att de valda tidpunkterna hade egenskapen att vara icke

valår. Att både KS- och KF-nivån valdes betingades av intresset att stu

dera beslutsfördelningens förändring över tiden mellan dessa kommunernas 

två mest väsentliga institutioner för värdefördelning. Jag övervägde 

ibland att "gå ner" på den övriga nämnd- och styrelsenivån. Det skulle 

då ha lagts upp på det sättet att vissa ärenden följts från anhängig-

gorande till slutgiltigt beslut. Inte bara de begränsade resurserna gjorde 

att jag förkastade en sådan inriktning, det var inte en ärendestudie jag 

ville göra. Det är klart att om syftet hade varit att söka vaska fram alla 

konflikter eller liknande, kunde en sådan uppläggning ha erbjudit ett 

större mått av detaljer. Nej, jag ville i stora drag se om struktur

omvandlingen kunde tänkas ge upphov till systematiska förskjutningar av 

helhetskaraktär. Erfarenhetsmässigt visste jag, att genom att "dra upp" 

observationsnivån till KS och KP, skulle de konflikter kunna undvikas, som 

oftast i svensk kommunalpolitik mynnar ut i aggregering och samarbets

lösningar. Det som eventuellt blir kvar längst upp i beslutskedjan kan 

sägas ha en större dignitet för den som vill dra slutsatser om systemet. 

Att lägga studien så, att ekonomiska mått på olika sektorers andel av 

budgeten hade ställts i centrum, var på grund av olikheter mellan systemen 

särskilt vid början av 1960-talet en icke framkomlig väg. Data av denna 

typ i de svenska kommunerna finns också samlade i offentlig statistik, de 

är inte särskilt konsistenta och föga unika. 

Det är kravens (demands) natur, mängd och sammansättning jag är ute efter, 

det,som senare i denna framställning betecknas som "beslutsmassa". Jag 

vill mäta den brutto och se om man ur protokollen i rimlig utsträckning 

kan erhålla mått på centrala komponenter i beslutsfattandet, vilka kan 

ses som "systemegenskaper". 

Protokollen samlades in i avskrift eller fotokopierades. Samtliga para-
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grafer kodades för maskinell bearbetning."^ Reliabiliteten har prövats 

genom stickprov och visat sig vara mycket tillfredsställande. Resultaten 

av protokollstudierna redovisas huvudsakligen i kapitlen beslutsmassa, 

beslutsprocess och beslut. I förundersökningarna genomfördes inte någon 

programmerad intervju. Visserligen påkallades behov av en sådan, men av 

olika skäl var det nödvändigt att begränsa ambitionen. Däremot rekommen

derades i pilotstudierna att en intervj\i med fördel borde komplettera 

undérsökningens design. Givetvis innebar genomförandet av en sådan mycket 

mer arbete. Dessutom fanns det skäl att flera gånger fråga sig huruvida 

de personer, vilka kunde tänkas komma ifråga, verkligen skulle utsättas 

för en dylik störning. Efter det att kontakter etablerats i undersöknings-

kommunerna, ansågs de omedelbara hindren för en intervju undanröjda. 

Tar man del av t.ex. de tidigare omnämnda amerikanska maktstudierna, 

finner man exempel på hur två tekniker blandas. Dels analyseras innehållet 
2Ì i dokument, dels användes survey-teknik. ' Merendels har intervjuerna 

uppgiften att komplettera ärendestudier och ofta rör de speciella kommu

nala projekt. Redovisningen av teknikerna är vanligen knapphändig, om 

den förekommer alls. Någon ledning vid utformandet av den intervju, som 

i detta fall skapades, kunde de icke erbjuda. En strävan vid konstruk

tionen av formuläret var dels att begränsa tidsåtgången för intervjun, 

dels att tekniskt lösa själva hanteringen av tekniken med frågekort för 
X) „ o 

att förbättra resultaten. Jag erhöll värdefulla synpunkter på frågor

nas innehåll och anslag av några aktiva kommunalpolitiker, som ställde 
4) 

upp för provintervju. 

Det unika med intervjun innebar dels att genom den erhölls ytterligare en 

1) Kodningen utfördes av PS Sigurd Westman enligt av mig utarbetade an

visningar och under min ledning. Kodscheman använda av bl.a. Lennart 

Myhlback, B.O. Birgersson, Toivo Ilofslagare m.fl. har begagnats som 

förebilder. Modifieringar och kompletteringar har vidtagits för att 

anpassa instrumenten till mitt speciella användningsområde 

2) Exempelvis hos Jennings, Kent M: "Community Influentials; Agger -

Goldrich - Swanson: "The Rules and the Ruled" och Wildawsky: "Leader

ship in a small town" 

3) Om tekniken se vidare bilaga 11 

4) Vid frågornas tekniska utformning i slutskedet bidrog Gunnel Gustafs

son med ytterligt goda råd 
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mätpunkt i tiden - 1970 - och dels att den frikopplades frän protokoll-

studierna för att i några väsentliga hänseenden förmedla välinformerade 

bedömares syn på delsystemets allmänna tillstånd. Fältarbetet organise

rades praktiskt så att dagen före igångsättandet hölls en introduktion 

med kommunens ledning och vissa chefstjänstemän. I denna deltog intervju

arna i samtliga delundersökningar. Projektet presenterades översiktligt 

och i anslutning därtill varje delundersökning för sig. För min del fick 

jag när arbetet satte igång en särskild rundvandring bland personalen i 

förvaltningarna. Kommunens ledande tjänsteman framhöll seriositeten i 

undersökningens syfte och tillhöll var och en att svara på frågorna så 

korrekt som möjligt. Med ett antal undantag genomfördes intervjun av mig 
l) 2) 

själv. Materialet kodades för maskinell bearbetning. 

Metodproblemen blir primära vid empiriska undersökningar. 

Vad är the "Scientific Method"? "Det f ale tum att en vetenskapare inte med

vetet brukar en formell metod är ett mycket dåligt bevis på att ingen 

sådan existerar. - - - Det kan sägas - och har sagts - att det finns en 

distinkt metod, som vetenskapare praktiserar ovetande, 'like the chap in 

Molière, who found that all his life, unknowingly, he had been speaking 
3) 

prose1 ". 

Liksom Medawar kan vi alla kosta på oss ett gott skämt. Men följer man 

Medawars kritiska granskning av induktiv metod och tar del av hans ren

läriga försvar för deduktiv metod inser man snart allvaret. Men Medawar 

tillskriver såväl intuitionen som fantasin väsentliga roller. Han säger 

att "Observation is the generative art in scientific discovery". Men 

fantasin kan aldrig arbeta i ett vakuum, det måste finnas en bakgrund 

av observationer innan den explorerande dialogen kan börja.^ Så långt i 

Medawar's ambition, skulle jag själv vilja säga att mitt arbete och mi'"t 

1) Vissa intervjuer utfördes av FS Sigurd Westman. Vid personsammanfall 

med de andra delundersökningarna skedde samarbete 

2) Kodningen har utförts av kanslibiträdet G-erd H allman efter av mig ut

arbetade anvisningar och under min ledning 

3) Medawar; s 9 
4) Ibid s 26, 57 
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material sträcker sig. ' 

Illustrationen i figur 4 tjänar syftet att sammanfatta hur min undersök

ning metodologiskt hänger ihop. 

Pör att summera: 

(1) Regionkocrparationen 

Tre administrativa enheter jämföres. Enheterna representerar regioner med 

vissa karakteristika, vilka behandlas som summavariabler. Allmän deskrip-

tion reduceras till förmån för analys. 

(2) Tidpunktskomparationen 

Tre mätpunkter konstituerar jämförelsen över tiden. Ett studium av för

ändringens intensitet och varaktighet möjliggöres. 

(3) Personkomparationen 

Tre funktionellt och strukturellt interagerande grupper av personer, 

kallade "apparatens människor", erhåller samma intervjufrågor. Det system 

i vilket de arbetar belyses därigenom från olika positioner. 

(4) Mat eri alkomparati o nen 

Två olika slag av material kombineras. Mätinstrument och mättekniker kom

pletterar varandra. G-enom kombinationen stärks underlaget för undersök

ningens slutsatser. 

(5) Delstudiekomparationen 

Delstudien är relaterad till projektets tre övriga delstudier med samma 

huvudfrågeställning och ger underlag för utsagor om strukturomvandlingens 

påverkan på det politiska systemet. 

l) Giovanni Sartori för i sitt arbete "A Democratic Theory" ett mycket 

inspirerande och elegant resonemang om skillnader mellan discover, 

recover och uncover. Ett annat arbete, fast av helt skilt slag, men 

som innehåller genialiska grepp på metod och metodik är Robert Dubin: 

"Theory Building". Hans distinktion mellan "research" och "re-search" 

går långt utöver de flesta spiritualiteter i sin genre. 
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4. BESLUTSMASSA 

4*1 Nivåstrukturering 

Pör tolkningen och "bedömningen av de data som redovisas i detta och de två 

nästföljande kapitlen är det nödvändigt att ge dels en översikt rörande de 

institutionella förhållandena i urvalskommunerna och dels en redogörelse för 
1 i det tekniska förfarandet vid bearbetningen av protokollen '. 

Kommunallagens 19 § föreskriver att ärenden (med några få undantag) skall 

beredas av kommunens styrelse $ styr elsen skall även yttra sig över ärenden 

beredda i annan ordning - allt innan ärendena företas till avgörande i full

mäktige» Tolkningen av denna norm för det förberedande arbetet är olika i 

olika kommuner och ger upphov till skillnader i ärendemängden på kommunstyrel

se- och fullmäktigenivå. Kommunstyrelsens befogenheter regleras i KL 30 § 

jämte det för varje kommun fastställda reglementet. Om kommuns övriga nämnder 

och styrelser stadgas i KL 43-45 §§. Möjligheten att delegera har också sär

skilt lagrum, ehuru omfattningen av delegation i konkret mening fastställes 

i reglementen och instruktioner. Särskilda bemyndiganden och uppdrag beslutas 

från fall till fall och hänför sig oftast till rutin och praxis. 

Det ibland kallade beredningstvånget innebär givetvis inte att en kommuns alla 

ärenden hanteras och beslutas av kommunens fullmäktige. Vill man studera en 

kommuns alla ärenden, då tvingas man definiera beslut med den gränsdragningen, 

att det endast är de beslut, vilka fattas av fullmäktige. Detta är riktigt 

på så sätt att fullmäktige beslutar om all medelstilldelning jämte vissa i 

lagen särskilt angivna frågor, såsom mark- och fastighetsköp. Ett annat sätt 

är att arbeta sig igenom ärendena på alla nivåer under fullmäktige. Det är 

bl.a. på den här punkten, som olikheterna konstitueras i vad som å ena sidan 

är politik och förvaltning och å andra sidan förvaltning och verkställighet. 

I denna undersökning har beslut en annan och vidare mening än kommunallagens. 

Beslut avser, förutom avgöranden i fullmäktige, avgöranden överlämnade till 

kommunstyrelse jämte förberedande beslut i ärenden, vilka föres vidare till 

fullmäktige. 

Som jag tidigare framhållit studeras i detta arbete besluten på de två översta 

nivåerna i kommunen, nämligen kommunstyrelse och fullmäktige. Av det som sagts 

1) Dispositionsmässigt hör egentligen detta avsnitt hemma i kapitel 5» som 

handlar om beslutsprocessen. Emellertid har jag valt att placera det i 

detta kapitel då det är grundläggande för vad som härefter följer. 
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följer bl a att mängden ärenden, liksom ärendenas art, omfattning och te-

handling, kan variera från delsystem till delsystem. Variationerna kan för

klaras dels av delsystemets egenskap av att vara retarderande/expanderande 

och dels av organisatoriska faktorer. Den senare omständigheten kan givetvis 

betraktas som en följd av delsystemets förändringssituation och färdriktning 

Bland de organisatoriska faktorerna bör nämnas s nämndernas ansvarsområden, 

nämndernas institutionella organisation och förekomsten av delegation. Åt

skilliga olikheter kan givetvis återföras på personellt betingade orsaker 

och sådant som kan sägas tillhöra den "administrativa miljön" eller t ex 
1 ) 

instabila politiska majoritetsförhållanden '. 

Det kan i detta sammanhang av flera skäl vara motiverat att ägna en stunds 

uppmärksamhet åt de institutionella förhållandena i våra tre administrativa 

enheter. På samma sätt som de svenska kommunerna överhuvud har Jokkmokk, 

Ovanåker och Upplands-Bro undergått organisatoriska förändringar. I den mån 

sådana förändringar inträffat under tiden mellan de två mätpunkterna, 1961 

och 1969» utgör de en komplikation för tidpunktskomparationen. Detta är 

fallet. I Ovanåker och Upplands-Bro har antalet nämnder minskat liksom anta

let ledamöter. Det senare gäller även Jokkmokk. Ovanåker torde ha undergått 

den största förändringen av de tre. I detta fall kan inträffade förändringar 
2) 

betecknas som en organisatorisk "take-off" ', Reglementen och instruktioner 

är tämligen likartade i de tre delsystemen vid den senare mätpunkten. Upp

lands-Bro hade redan 196I den mest rationaliserade organisationstypen av de 

tre. 

Av speciellt intresse är det att ta del av förekomsten av arbetsutskott (AU) 

i kommunstyrelsen» Detta organ, som numera hör till kommunens "normalmönster 

övertar en mycket stor-del av den beslutsmassa, vilken i annat fall åvilar 

kommunstyrelse. Effekten av en sådan ordning innebär ofta en motsvarande 

förskjutning från fullmäktige till kommunstyrelse. Eftersom den totala ären

demängden ständigt tycks öka, kan inte alltid denna effekt på ärendenas antal 

avläsas i en minskning på fullmäktigenivån. Det finns anledning understryka 

1) Studiet av protokollen har i mycket stor utsträckning lagts upp med Kommu 
nalforskningsgruppens teknik som förebild. Särskilt vägledande har varit 
Lennart Myhlbacks lic.avh. " Det formella beslutsfattandet i primärkommu
nerna." Avsevärda olikheter föreligger dock. Bl a har Myhlback inte stu
derat strukturomvandlingen. Han har arbetat med ett urval av ärenden och 
använt ärendena som oberoende variabel, när beslutens innebörd studeras 
(Myhlback: s 44). 

2) Som ett exempel härpå kan nämnas att arvoden till ledamöter för samman
träden med de kommunala organen ej förekom vid den förra mätpunkten 196I. 
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att vi här har att göra med. ett antal besvärliga komplikationer för den som 

med den enkla bruttoteknik, vilken tillämpats här, söker studera förändringar 

i den kommunala beslutsmassan. 

Av tabell 2 framgår ett antal uppgifter, som ger en överblick av besluts

nivåerna, den ärendemängd som förekommer på dessa och den tid som går åt till 

sammanträden. 

Tabell 2. Översikt av ärenclemängd och tidsåtgång. 

AU År 1961 År 1969 

Kommun Antal Antal 
sam.tr. 

Antal 
min. 

Antal Antal 
sam.tr 

Antal 
min. 

J okkmokk Organ fanns, men 
inga protokoll 
fördes 

5O8 14 355 

Ovanåker — II _ 777 40 349 

Upplands-Bro 190 24 175 671 42 192 

KS År 1961 År 1969 

Kommun 
Antal 
§§ 

Antal 
sam.tr. 

Antal 
min. 

Antal 
§§ 

Antal ' 
sam.tr. 

Antal 
min. 

Jokkmokk 621 12 380 552 12 24O 

Ovanåker 449 23 - 410 27 258 

Upplands-Bro 187 11 209 320 22 115 

KF År 1961 År 1969 

.Kommun 
Antal Antal 

sam.tr. 
Antal 
min. 

Antal 
§§ 

Antal 
sam.tr. 

Antal 
min. 

Jokkmokk 256 7 231 179 6 90 

Ovanåker 126 7 - 169 7 70 

Upplands-Bro 115 6 Hl 193 7 305 

AU= arbetsutskott; KS = kommunstyrelse} KF = kommunfullmäktige 

Antal minuter = genomsnitt per sammanträde 
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Beredningsorgan till kommunstyrelsen fanns 196I i de tre kommunerna. I Ovan

åker fungerade detta organ som något slags remissorgan, vilket förhållande 

åstadkommer vissa störningar med den mätteknik som använts. Införandet av 

ett reguljärt arbetande AU innebar för Jokkmokk att såväl ärendemängden som 

sammanträdestiden på de båda övre nivåerna minskades. I Ovanåker fick inte 

rationaliseringen samma effekt. Ärendemängden stod praktiskt taget stilla, 
*1 ) 

däremot minskade sammanträdestiden (särskilt i fullmäktige '). Den mest full

ständiga jämförelsen kan göras för Upplands-Bro. På samtliga tre nivåer ökade 

både ärendemängden och sammeinträdestiden från I96I till 1969« Antalet samman

träden med AU ökade från 24 till 4O och med KS från 11 till 22^. 

Inledningsvis erinrade jag om det s k beredningstvånget. Av detta följer att 

ärendena på kommunstyrelsenivå inrymmer de ärenden, som går upp till fullmäk

tige. Protokollstudiens numerära omfattning framgår av tabell 5» 

Tabell 5* Protokollstudiens numerära omfattning. 

Kommun 

KS 

19* 
Antal è 

KP 

51 
irenden 

S:a 
Bort-
def. KS 

19 
Antal 

KF 

69 
ärende 

Ssa 

n „ , 
Bort-
def. 

Jokkmokk 584 241 825 52 558 169 707 24 

Ovanåker 410 107 517 58 589 160 549 50 

Upplands-Bro HO 90 250 72 232 163 595 118 

Anm.t "Bortdefinierade" är icke inkluderade i summan. 

1) Muntlig uppgift av kommunens ledande tjänsteman Thore Roslund. 

2) En_t̂ kn i^k_k£mme n tar 
Yarje paragraf har definierats som ett ärende. Ett antal paragrafer har 
dessförinnan bortdefinierats t ex: sammanträdets öppnande och avslutning, 
tid och plats för nytt sammanträde, protokollets justering, upprop, 
meddelanden, tacktal etc. Varje ärende har kodats på särskild blankett. 
Om ett ärende bordlagts eller remitterats har ingen särskild hänsyn 
tagits härtill - ärendet har varje gång kodats på nytt. Endast sådan 
behandling, vilken framgår av protokollet har bearbetats. I övrigt hän
visas till kodschema i bilagorna 7-8» Termen "beslutsmassa" användes 
synonymt med ärendemängd. 
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Förhållandet i kommunerna mellan å ena sidan kommunstyrelse och fullmäktige 

och å andra sidan mellan kommunstyrelse och övriga nämnder är mycket intres

sant. Läsaren bör dock varnas för att dra alltför snabba slutsatser om var 

makten ligger, vid studiet av det bestickande mönster, som visas i figur 5* 

Översikten erbjuder många olika tolkningar. Det är därför nödvändigt att 

känna till den kommunala självstyrelsens sätt att fungera innan struktur

omvandlingens påverkan på de olika politiska delsystemen är möjlig att avläsa* 

Jag skall här anföra ett antal tänkbara förklaringsgrunder, som refererar 

till förklaringsnivåer av olika grader av trovärdighet och kvalitet. Förkla

ringsgrunderna är icke varandra helt uteslutande, och många fler kan givet

vis anföras. De två först nämnda (se nedan (i) (2)) är med avsikt lite vul

gärt formulerade, man påträffar dem ibland i dagstidningamas journalistik 

ooh diskussionsseminarier. 
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Fall 1. En relativt sett liten andel av beslutsmassan går upp i fullmäktige, 

vilket förhållande förklaras avs 

(1) en dålig demokrati 

(2) en stark kommunstyrelse 

(3) en liten mängd oförutsedda krav som fordrar medelstilldelning 

(4) en differentierad eller odifferentierad nämndorganisation med 

relativt osjälvständigt arbetande nämnder med små ansvarsområden 

inom den oreglerade sektorn, varför ärendena i omfattande utstïâck-

ning avgörs av kommunstyrelsen 

(5) ett svagt utvecklat delegationsförfarande 

Fall 2. En relativt sett stor andel av beslutsmassan går upp i fullmäktige, 

vilket förhållande förklaras av; 

(1) en bra demokrati 

(2) en svag kommunstyrelse 

(5) en stor mängd oförutsedda krav som fordrar medelstilldelning 

(4) en differentierad nämndorganisation med relativt självständigt 

arbetande nämnder och omfattande ansvarsområden inom den oreglerade 

sektorn, varför ärendena i kommunstyrelsen är "rena" fullmäktige

ärenden 

(5) ett starkt utvecklat delegationsförfarande 

Hur kan nu strukturomvandlingens påverkan på det politiska delsystemet studeras 

med den mätteknik, som användes, och med de variabla omständigheter som här 

skisserats? 

För det första vet vi att reglementena är tämligen likartade för kommunstyrel

serna (helst vid den senare mätpunkten). För det andra vet vi att vissa nämnd

er är föreskrivna i lagen. För det tredje vet vi erfarenhetsmässigt att den ' 

mest förekommande storleken på den andel av beslutsmassan, vilken brukar gå 

till fullmäktige, ligger vid JO - 40^^» 

Bedömningen är med hänvisning till det som nu anförts följande! 

(1) att olikheterna i de institutionella förhållandena mellan de olika 

delsystemen, som störningar för mättekniken betraktade, kan tolereras 

(2) att olikheterna i sig ger väsentliga kunskaper om hur strukturomvand

lingen påverkar det politiska delsystemet utifrån dess egenskap av 

1) Myhlbacks skattning ligger i storleksklassen -8000 inv. på i genomsnitt 
JO <fo\ i storleksklassen 8,000-30*030 inv. på i genomsnitt 32,5 °!° samt i 
storleksklassen JO,000 inv. och mera på i genomsnitt 44 y°» 



att varas retarderande, befolkningsstabilt eller expanderande. 

38. 

Förklaringarna till de olikheter mellan delsystemen, som illustreras i figur 

5, är följande? 

För Jokkmokkj en kombination av komponenterna (4) och (5) i fall 1. 

För Ovanåker} en kombination av komponenterna (3)> (4) °°h (5) i fall 1. 

För Upplands-Bro} en kombination av komponenterna (3), (4) och (5) i fall 2. 

Dels av vad som tidigare påvisats (jfr tabell 2) och dels av den nu redovisa

de översikten erhålles ett stöd för gjorda antaganden om strukturomvandling

ens påverkan på det politiska delsystemet. 

4*2 Fördelning på sakområden 

I detta avsnitt redovisas den kommunala beslutsmassans relativa fördelning på 

sakområden. På ett undantag när hänför sig materialet till kommunstyrelse-

nivå. För förståelsen av varje sakområdes specificerade innehåll hänvisas 

till bilaga 7« I denna användes termen ärendekategori i stället för sakområde. 

Den senare, här i texten använda termen, är ingalunda invändningsfri. Givet

vis rymmer besluten ifråga såväl sakfrågor som värderingsfrågor. Jag skall i 

ett senare kapitel återkomma till detta. 

När jag fortsättningsvis, med referens till översikterna i tabellerna 4-6, 

talar om förändringar är det inte min avsikt att man generellt kan lägga de 

två mätningarna 1961 och 1969 till grund för extrapolering. Sajnhällsföränd

ringar, som avspeglar sig i ett politiskt delsystem, varierar över tiden. 

Men ett samhälles positiva komponent för expansion, dvs. inflyttning respek

tive negativa komponent för retardation, dvs. utflyttning sker inte plötsligt. 

Kopplingen av dessa komponenter med det politiska delsystemet kräver i ett 

modernt samhälle planer och planering. Sådana planer, vare sig de syftar till 

att delsamhället skall förmå ta emot en större mängd invånare eller kunna 

erbjuda dem möjligheten att stanna kvar, sträcker sig ofta över ett antal 

år. De ger åt förändringarna en tendens av periodicitet, som präglar den admi

nistrativa enhetens aktivitet. Denna aktivitet är observerbar i verkligheten. 

I det område som är på väg att expandera eller redan gör det, möter dig i tur 



och ordnings ingenjörerna med avvägningsinstrumenten, planarkitekterna med 

skissblocken, utsättarna med käpparna, entreprenörerna och politikerna med 

"det första spadtaget", grävskoporna, byggkurarna, kranarna, lastbilarna, 

teglet, murarna osv. i en lång rad. De nyinflyttade har behov avs kommunika

tioner, parkeringsplatser, barndaghem, förskolor osv. I det område som är på 

väg att gå tillbaka eller redan gör det karakteriseras tillvaron av att s 

grannen flyttar, affären stänger, bussen går ej som förut, barnen kommer möj

ligen hem över helgerna, posten dras in, järnvägsstationen är stängd, tågen 

passerar utan att stanna, det blir svårt för de gamla att ta sig till doktorn 

och till sist flyttar man närmare beredskapsarbetet. 

Den extrema bilden av ett strukturomvandlingsområde i sitt akuta tillstånd kan 

målas mer eller mindre bjärt, göras mer eller mindre vulgär och onyanserad. 

Om emellertid strukturomvandlingen till sin verkan är observerbar i samhället, 

borde den också vara det i den kommunala beslutsmassan. 

Det är några sakområden, som dominerar den beslutsmassa, vilken kommunstyrel

sen hanterar: kommunal organisation, marie- och planfrågor, bostadsfrågor 

jämte gator, vägar och trafik. Med andra ord är det bebyggelseplaneringen, 

som utgör den största andelen av vad "apparatens människor" sysslar med. 

Denna verksamhet är en fråga om hur våra tätorter skall vara organiserade. 

Verksamheten för i sin tur med sig behov av teknisk och administrativ perso

nal för att urbaniseringen skall kunna bemästras. Människomas ökade fritid 

avspeglar sig markant i beslutsmassan, liksom behoven av vård och andra 

tjänster. En mycket stor del av all den kommunala verksamheten planläggs och 

beslutas i och med att kommunen varje år antar sin budget. Åtskilligt läggs 

fast i långa planer och programmeras in med bestämda tidsintervall för igång

sättande, färdigställande och finansiering. Det mesta rullar vidare från år 

till år. Investeringsplaner och prognoser korrigeras och prioriteringar om

prövas. Budgetbesluten har i denna undersökning icke analyserats. De ingår 

som ett eller ett par beslut i sakområdet kommunal ekonomi. Ingen får förle

das tro att de sakområden, som i den här grova inventeringen ligger vardera 

på några procent av den totala beslutsmassan inte skulle på sitt sätt, om en 

ekonomisk analys genomfördes, spegla strukturomvandlingens effekt. Emellertid 

är det inte på minsta vis givet att fastställandet av sociala centralnämndens 

förslag till budget på åtskilliga miljoner kronor åstadkommer en större på

frestning på det politiska delsystemet än ett ställningstagande till en fram

ställning om ölutskänkning. Ibland kan en vägran att låta en enda medborgare 

bygga sitt hus några meter utanför gränsen till det stadsplanebelagda området 

orsaka mera diskussioner, missnöje och kritik än fastställandet av en plan 

för tusentalet medborgare. 
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Tabell 4« ^en kommunala beslutsmassans relativa fördelning på sakområden 

- rangordnade efter sin relativa andel. 

Kommunstyrelsen I96I och I969 JOKKMOKK 

1961 ± 

1. Bostadsfrågor 18,5 

2. Kommunal organisation 15,9 

3. Mark- och planfrågor 14»2 

4. Gator, vägar, trafik 8,7 

5» Fritid och turism 5,8 

6. Kommunal ekonomi 5 »1 

7. Skolfrågor 4,1 

Vatten och avlopp 4,1 

9. Sysselsättnings- och 

lokaliseringspolitik 3,6 

10. Hälso- och sjukvård 2,9 

Kommunala verk.. 2,9 

12. Kultur 2,6 

Åldringsvård 2,6 

14. Familjepolitik 1,5 

15« Utskänkningsärenden 0,9 

16. Socialvård 0,5 

17« K ommunalt samarbete 0,2 

Miljövård 0,2 

19. Övrigt 5,8 

1969 

1. Kommunal organisation 19,9 

2. Mark- och planfrågor 12,5 

3. Fritid och turism 10,4 

4. Bostadsfrågor 10,2 

5. Sysselsättnings- och 
lokaliseringspolitik 9»3 

6. Kultur 8,4 

7. Gator, vägar, trafik 7,1 

8. Åldringsvård 4,5 

9. Skolfrågor 3,2 

10. Kommunala verk 2,2 

11. Familjepolitik 1,7 

Kommunal ekonomi 1,7 

13^ Hälso- och sjukvård 1,5 

Utskänkningsärenden 1,5 

15• Socialvård 1 ,3 

16. Miljövård 1,1 

17. Vatten och avlopp 0,7 

18. Kommunalt samarbete 

19» Övrigt 3,0 

De fem största förändringarna av den relativa beslutsmassans fördelning 

(+ = ökn. 1961-69 

- = minskning) 

1. Bostadsfrågor - 8,3 

2. Kultur +5,8 

3. Sysselsättnings- o. 

lokaliseringspolitik + 5,7 

4. Fritid och turism + 4,6 

5. Kommunal org. + 4,0 

(tf) 
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Tabell 5* Den kommunala beslutsmassans relativa fördelning på sakområden 

- rangordnade efter sin relativa andel. 

Kommunstyrelsen 1961 och 1969 OVANÅKER 

1961 ± 
1. Mark- och planfrågor 18,8 

2. Bostadsfrågor 18,5 

3. Kommunal organisation 14,4 

4. Gator, vägar, trafik 11,5 

5 • Kultur 7,6 

i. Vatten och avlopp 5,4 

7. Fritid och turism 4,9 

8. Skolfrågor 3,2 

9. Hälso- och sjukvård 2,9 

10. Utskänkningsärenden 2,0 

11. Kommunal ekonomi 1,5 

Åldringsvård 1,5 

13. Socialvård 1,2 

14« Kommunalt samarbete 1,0 

Kommunala verk 1,0 

16. Familjepolitik 0,7 

17. Sysselsättnings- och 

lokaliseringspolitik 0,5 

18. Miljövård 

19. Övrigt 3,7 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8, 

1 1 .  

14. 

15. 

16. 

1969 

Kommunal organisation 

Mark- och planfrågor 

Bostadsfrågor 

Gator, vägar, trafik 

Vatten och avlopp 

Fritid och turism 

Kultur 

Hälso- och sjukvård 

Kommunal ekonomi 

Sysselsättnings- och 
lokaliseringspolitik 

Familjepolitik 

Skolfrågor 

Åldringsvård 

U t skänkningsärenden 

Socialvård 

Kommunalt samarbete 

Miljövård 

18. Kommunala verk 

19. Övrigt 

2» 

22,1 

20,8 

9.3 

8,2 

7.5 

7.2 

4.4 

3.3 

2.6 

2,6 

1 , 8  
1 ,8  
1, 8 

1,3 

1 , 0  
0,8 

0,8 

0,5 

2,3 

De fem största förändringarna av den relativa beslutsmassans fördelning 

1. Bostadsfrågor - 9,2 

2. Kommunala org. + 7,7 

3. Gator, vägar, trafik + 3,3 

4. Kultur - 3,2 

5. Fritid och turism + 2,3 

(*) 
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Tabell 6. Den kommunala beslutsmassans relativa fördelning på sakområden 

- rangordnade efter sin relativa andel. 

Kommunstyrelsen 196I och 1969 UPPLANDS - BRO 

1961 £ 

1» Mark« och planfrågor 25>0 

2. Kommunal organisation 17 > 1 

3. Gator, vägar, trafik 9>3 

V a t t e n  o c h  a v l o p p  9 > 3  

5. Bostadsfrågor 5>7 

6. Fritid och turism 5>0 

Kommunal ekonomi 5,0 

8. Hälso- och sjukvård 4>3 

9. Skolfrågor 3,6 

10. Kommunala verk 2,9 

Utskänkningsärenden 2,9 

12. Åldringsvård 2,1 

13. Kommunalt samarbete 1,4 

14» Familjepolitik 0,7 

Kultur 0,7 

16. Sysselsättnings- och 
lokaliseringspolitik 

Socialvård -

Miljövård 

19* Övrigt 5>0 

1969 I2. 

1. Kommunal organisation 23,7 

2. Mark- och planfrågor 19»4 

3. Bostadsfrågor 9»5 

4. Gator, vägar, trafik 8,6 

5. Familjepolitik 5»2 

V a t t e n  o c h  a v l o p p  5 » 2  

7. Kommunal ekonomi 4»7 

8. Fritid och turism 3>5 

9. Kommunalt samarbete 2,6 

Skolfrågor 2,6 

11. Kommunala verk 1,7 

Utskänkningsärenden 1,7 

13. Hälso- och sjukvård 1,3 

Sysselsättnings- och 
lokaliseringspolitik 1,3 

15. Kultur 0,9 

Miljövård 0,9 

Socialvård 0,9 

Åldringsvård 0,9 

19» Övrigt 5»6 

De fem största förändringarna av den relativa beslutsmassans fördelning 

1. Kommunal org. + 6,ó (4) 

2. Mark- och planfrågor - 5>6 

3. Familjepolitik + 4»5 

4 «  V a t t e n  o c h  a v l o p p  -  4 » 1  

5 «  B o s t a d s f r å g o r  +  3 » 8  
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Vissa frågor skär rakt genom förändringsdimensionerna. Exempel på ett sådant 

sakområde är miljövård. Prån 196I jämfört med 1969 har områdets relativa an

del av den totala beslutsmassan för respektive kommun ändrats med följande 

tals Jokkmokk från 0,2 °/o ti ll 1,1 ,!Joi Ovanåker från 0 ^ till 0,8 % och i 

Upplands-Bro från 0 till 0,9 °/o. 

Jag har valt ut några sakområden, som presenteras närmare i figurerna 6'-11. 

Sakområdena ärs mark- och planfrågor, vatten och avlopp, bostadsfrågor, 

vårdfrågor (åldringsvård + socialvård + familjepolitik), sysselsättnings- och 

lokaliseringspolitik samt kommunal organisation. 

Urvalskriterierna är två: 

(1) att sakområdena bedöms vara goda förändringsindikatorer 

(2) att sakområdena till sitt innehåll speglar strukturomvandlingens 

olika påfrestning på de politiska delsystemen. 

Betraktas mark- och planfrågor (figur 6) isolerade från andra sakområden, 

vilka har med bebyggelseplanering att göra, kunde detta leda till den enkla 

slutsatsen att strukturomvandlingen påverkar den befolkningsstabila enheten 

mest. I vart fall vore det föga adekvat att åsätta donna enhet etiketten 

"stagnerande". Slutsatsen skulle kunna förstärkas med en hänvisning till 

sakområdet vatten och avlopp (figur 7')' förhåller sig inte så här. En 

blick på bostadsfrågor (figur 8) ger underlag för en sammanhängande och rik

tig beskrivning av förhållandena. 



Figur $• Mark- och planfrågor» Belativ andel i procent av den 

kommunala 'beslutamas san på kommunstyreisenivå. 

Procent 

20 :b 

0VAHÀKER 

1969 

UFPLAKDS-BHO 

ifigur 7» Vatten och avlopp. Relativ andel i procent av den 

kommunala beslutsj&assan på kom/ranstyrel senivå. 

JOKKMOKK OVANÅKER UPPLANDS-BRO 
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Figur 5» Bostadsfrågor, Relativ andel i procent av den kommunala 

beslutsmassan på kommunstyrelsenivå. 

>'¥ « 

X <&• t* 
-••h~ P~< 

"V % ̂  
,, # < 

**«4* 

>*<# «;• # 

OVANÅKER-JOKKMOKK 

1961 

UPPLANDS-BRO 

Planerings- ooh produktionsprocessen för bebyggelse sker som regel i olika 

steg» Det första steget är att anskaffa mark* Det andra steget är att dra 

fram vatten och avlopp. Det tredje steget är att uppföra bostäder» Nu till-

lämpas inte alltid en sådan ideal process i kommunalpolitiken» Förutsätt-
i 

ningaraa %r olika ooh rationell bebyggelseplanering mer eller mindre lång-

siktig.-Att noga studera oeh dissekera den samlade bild av delsamhällets 

förändring, som figurerna.6-Q ger, är mycket lärorikt. Därigenom tvingas vi 

till ett antal klarlägganden av betydelse för hela detta projekt. 

I Jokkmokk har mark- ooh planfrågor minskat från 1961 till 1969* Vatten och 

avlopp har minskat med 3/4 och bostadsfrågor med nästan hälften. I Ovanåker 

har mark- och planfrågor liksom vatten och avlopp ökat» Bostadsfrågor har 

följt samma utveckling som i Jokkmokk» 1 Upplands-Bro har mark- ooh planfrå

gor minskat, under det att bostadsfrågor ökat med mera än 1/3» 
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Strukturomvandlingen betraktas i samtliga tre kommuner komma utifrån. I 

fallet Jokkmokk och Ovanåker påverkar den på så sätt att en urbanisering 

inträder inom delsamhället, vilket skapar ökade anspråk på det politiska 

delsystemet i form av Ökad bebyggelseplanering, I Jokkmokk viker totalt 

sett alternativa sysselsättningsmöjligheter, folk flyttar ut från kommunen 

och bebyggelseplaneringen mattas av efter den interna urbaniseringen. I den 

senare kommunen tar den interna urbaniseringen längre tid. Den första bygg

nadsperioden är över 1969 och kommunen går in i en ny period med planer, 

vatten och avlopp. Kommunen har nu också den överblick, som krävs för att 

sanera planerna för de mindre tätorterna, vilka bestått under det första 

urbaniseringssteget. I Upplands-Bro inträffar inte samma interna process. 

Den utifrån kommande strukturomvandlingen har den väsentliga skillnaden, mot 

den som påverkar de andra två enheterna, att den bildligt talat har människor 

med sig. Utvecklingsprognosen är säker, vilket ger utrymme för planläggning 

a-r stort format över en längre tid. 1969 är denna kommun inne i att fylla 

planerna med den grundläggande nyttigheten för bosättning, nämligen bostäder. 

Innebörden i vad jag nu sagt är en nyansering av strukturomvandlingens verk

ningar på egenskapsrymden i termerna retarderande respektive expanderande en

het. I ett avseende expanderar alla tre enheternaj i ett annat avseende re

tarderar en, en befinner sig i ett balansläge och en expanderar. 

Strukturomvandlingens olika verkan lan bättre förstås genom en analys av 

den besluts&assa, som innehålles i sakområdet vård (figur 9). Här har jag 

slagit samman ärendekategoriernat åldringsvård, socialvård och familjepolitik. 

Figur ,9* Vård. Relativ andel i procent av den kommunala beslutsmassan 

på kommunstyrelsenivå. 

Procent 

3 

jOKXMûra: 0VANÂK3R umåifis-isa 
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Vid. en första anblick företer de tre kommunenhetema stora likheter princi

piellt sett» Strukturomvandlingen påverkar emellertid, de tre delsamhällena 

aå att effekterna blir olika på de politiska delsystemen. Åldersstrukturen 

förändras så att den retarderande enheten relativt sett har en stor andel åld

ringar, en- liten andel barn ooh ungdom. I den expanderande enheten är-förhål
landet det omvända, medan den befolkrnngsstabila enheten intar ett mellanläge. 

Kraven i Jokkmokk är huvudsakligen särskild hemhjälp åt åldringar, pensionärs-

lägenheter och ålderdomshem. Kraven i Upplandsbro är huvudsakligen lekplatser, 

barnstugor ooh fritidshem. I Ovanåker är kraven av mindre omfattning och spri

der sig mer jämnt över dessa sakområden. Effekten av de olika förhållandena, 

med beaktande av skattekraft jämte investerings- ooh driftutgif temas tryck, 

inducerar olika slag av påfrestningar på det politiska delsystemet. 

Sysselsättnings- ooh lokaliseringspolitik är ett område, som genom struktur

omvandlingen skapar en kommunal behovssektor. Materialet (i tabellerna 4-6 

s 40-42) visar skillnader såväl enligt region- som tidpunktskomparationen. 

Sakområdet förekommer i den kommunala beslutsmassan i samtliga administrativa 

enheter. Det har ökat från 19Ó1 till 1969» Ben största ökningen har skett i 

Jokkmokk. Jag redovisar därför i presentationen (figur 10) såväl KS- som KF-

nivån. I kommunstyrelsens beslutsmassa har sakområdet i de tre enheterna 

Figur 10. Sysselsättnings- ooh lokaliseringspolitik. Relativ andel av 

den kommunala beslutsmassan på kommunstyrelse- ooh fullmäktige-

nivå i Jokkmokk. 

KS -61 KF -61 KS -69 KF -69 

Anm1« Staplarna 1 o oh 3 samt 2 ooh 4 kan jämföras 



ändrat sin position från 196I till 1969 enligt följandet i Jokkmokk från 

9ie plats till 5te, i Ovanåker från 17»e till 9»e och i Upplands-Bro från 

I6»e till 15te. Sysselsättnings- och lokaliseringspolitiska frågor intar 

1969 i Jokkmokk en volym i beslutsmassan, som står i paritet med bostads

frågor, fritid ooh turism. 

Omfattningen ooh förändringen inom sakområdet kommunal organisation (figur 11) 

väcker intresse som sista punkt i den nu framlagda redovisningen. Det poli

tiska delsystemets organisatoriska frågor intar en framskjuten plats. Detta 

gäller vilken position på en retardations - expansionsskala delsamhället än 

placerar sig. Speciellt intresseväckande är resultaten för Ovanåkers vidkom

mande. Det finns skäl att erinra om två konstateranden tidigare i denna fram

ställning» (i) Ovanåkers organisatoriska "take-offM och (2) den interna urba-

1 )  
nxserxngen '. 

Pijgur 11. Kommunal organisation. Relativ andel i procent av den 

kommunala beslutsmassan på kommunstyrelsenivå. 

Procent 

JOKKMOKK OVMÅKER UPPLANDS-BRO 

1) Jfr s 46. 
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Vad som i den empiriska tillämpningen av Easton's systemapproach nu utförts 

är följande! 

(1) att gå in i outputs (de kommunala besluten) 

(2) att genom ett mätningsförfarande försöka fastställa arten av 

demands (den sorts krav, som ställes på kommunen) och omfattningen 

(den mängd krav, som ställes på kommunen). 

Av de hittills funna resultaten, verifierar samtliga sin del i gjorda grund

antaganden. Vissa resultat tyder på att antagandena för den befolkningsstabi

la enheten kan komma att nyanseras. 
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5. BESLUTSPROCESS 

Varifrån kommer då alla krav? Hur många beslutsfat 

slutsmassan? Fattas besluten under fullständig eni 

Detta är frågor, som medborgaren ställer både till 

De är inte mindre relevanta för den som forskar oc 

strukturomvandlingen påverkar det politiska delsys 

Jag har tidigare framhållit att jag strävar efter 

ändringar i grova drag. I detta kapitel redovisas 

of demands to output". Aspekterna återfinns i var 

- initiativströmmar 

- antal tjänsteställen 

- enighet och konflikt 

Det ligger i studiens natur att valda indikatorer 

av formellt slag. I och för sig kan det ifrågasätt 

behandlas i anslutning till konverteringen. Emelie 

med att mycket av vad som här kallas initiativ är 

in i omvandlingsprocessen i förhållande till det u 

Vad jag avser med initiativ kan närmast jämställas 

ärende. Protokollens utformning och innehåll sätte 

Vad som således kodats in som initiativ är det urs 

framgår av protokollen. Därav följer att kartläggn 

hur utförliga protokollen är. Sak samma, vad beträ 

gäller för de andra två måtten. Jag har ändå anset 

har relevans och är tillräckligt valida för unders 

diskuteras i anslutning till redovisningen av resu 

dium av det tekniska kodningsförfarandet hänvisas 

5.1 Initiativströmmar 

Strukturomvandlingen antas påverka delsamhället så 

slag av anspråk på det politiska delsystemet uppvi 

der med avseende på om delsamhället retarderar, är 

panderar. Easton talar om "... analysis of politic 
1 ) 

or..." . Genom att studera initiativströmmarna bo 

uppslag till en diskussion om hur strukturomvandli 

tiskt system mot en viss typ av demokrati. 

En översikt av initiativströmmarna ges i figur 12. 

den beslutsmassa, som behandlas i kommunstyrelsen, 
i) Eastons B s 17• 

tare och nivåer passerar be-

ghet? 

sig själv och till andra, 

h försöker förklara, hur 

temet. 
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rsprungliga initiativet. 

med anhängiggörande av ett 

r denna definitiva gräns, 

prungliga initiativ, som 

ingen kommer att bero av 

ffar den formella karaktären, 

t a tt de valda indikatorerna 

ökningens syfte. Nyanseringar 

ltaten. För ett närmare stu-

till bilaga 8. 

att initiativen om olika 

sar förändringar och skillna-

befolkningsstabilt eller ex-

al life as a system of behavi-

rde det vara möjligt att ge 

ngen orienterar ett delpoli-

Materialet hänför sig till 
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Figur 12* Översikt av initiativkategorier i varje kommun. 

Koramunstyrelsénivå. • 1961 • 1969 

Procent 

Jokk

mokk 

40 

30 — 

20 --

10 --

Procent 

Ovan

åker 

Procent 

40 

30 -

Uppl.- 20 + 

Bro 

10 -» 
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Många initiativ kan med. den använda tekniken aldrig fastställas till sitt ur

sprung. Vid den senare mätpunkten håller sig den relativa andelen av dessa ano

nyma initiativ vid ca 10 ~/o eller mindre. Tendensen är att denna kategori mins

kat i alla tre system. Den största mängden rör följande sakområden: kommunal 

organisation, mark- och planfrågor, gator-vägar-trafik och bostadsfrågor. 

Motioner och skrivelser från förtroendevalda utgör en mycket ringa del av den 

totala strömmen initiativ. Denna form för initiering är minst i Ovanåker, där

efter följer Jokkmokk. I båda dessa delsystem kan avläsas en minskning från 

1961 till 1969. Väsentligt flera initiativ förs upp på det här sättet i Upp-

lands-Bro. Aktiviteten har ökat från 196I till 1969» Huvudparten av de för

troendevaldas formella framställningar handlar om kommunal organisation, mark-

och planfrågor samt bostäder. Det finns anledning än en gång stryka under att 

ingen härav får dra några långtgående och tvärsäkra slutsatser om tillståndet 

i de tre kommunerna. Den kommunala självstyrelsens sätt att fungera har helt 

andra kanaler och sätt för anhängiggörande än vad som framgår här. Däremot, 

som vi senare skall se, kan en typ av mönster urskiljas genom en kombination 

av initiativkategorier till en helhetsbild. 

Enskilda personers framställningar är flitigt företrädda i Jokkmokk och Ovan

åker, 1961 25-50 f>i i Upplands-Bro ca 11 fo. Tillbakagången av denna initiativ

kategori till 1969 är mycket klart markerad i alla tre delsystemen. I Jokkmokk 

dominerar vid den förra tidpunkten bostäder, mark- och planfrågor samt gator-

vägar-trafik. Vid den senare tidpunkten står alltjämt de två första angelägen

heterna i listans topp, medan åldringsvård gått in på tredje plats. I Ovanåker 

rör de enskildas framställningar mark- och planfrågor, bostäder och kommunal 

organisation. Den första kategorin har ökat från den ena tidpunkten till den 

andra med ca 20 fo, bostadsfrågor ökat med ca 20 fo och kommunal organisation 

ökat med ca 8 f>. Sakområdet kultur är företrätt både I96I och 1969» Det är de 

rikligt förekommande föreningarna, som slår igenom här. De enskildas initiativ 

i Upplands-Bro fördelar sig mellan kommunal organisation (50 fo) och mark- och 

planfrågor (44 f0)* 

Föreningar, företag och grupper som initiativtagare var 1961 relativt "jämn

starka" i alla tre kommunerna, starkast dock i Ovanåker. 1969 har förhållandet 

ändrats. Andelen initiativ, som faller inom denna kategori, har ökat kraftigt 

i Jokkmokk, ganska kraftigt i Ovanåker och minskat något i Upplands-Bro. Den 

relativa andelen av samtliga initiativ ligger 1969 på 20-31 fo% Fritid och 

turism, kultur samt sysselsättnings- och lokaliseringspolitik utgör de tre 

största sakområdena 19&9 i Jokkmokk. Det är marie- och planfrågor, som åkt- ut 
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från andra till tredje plats under tiden från 1961• I Ovanåker ligger, liksom 

i Jokkmokk, fritid och turism främst. Denna angelägenhet har från 1961 bytt 

plats med mark- och planfrågor, som nu placerar sig som nummer två. Därefter 

följer gator-vägar-trafik och kultur. Det sistnämnda sakområdet håller sig 

stadigt över 10 vjo från 1961. I Upplands-Bro kan nämnas tre områden som var mest 

angelägna 1961, nämligen: gator-vägar-trafik, fritid och turism samt mark- och 

planfrågor jäate övrigt. 

Initiativen inifrån "apparaten" utgör i delsystemen, med undantag av Jokkmokk, 

den största initiativströmmen. Hur initiativen fördelar sig på de fem största 

sakområdena redovisas i tabell 7» 

Tabell 7• Översikt i initiativkategori av de fem största sakområdena i 

varje kommun. Initiativ inifrån "apparaten". 

1961 Procent 1969 Procent 

1. Kommunal organisation 2ZfO n Kommunal organisation 30*2 
2. Bo s t ads f rågo r 15,7 2# Sysselsättn, 0 lok»pol» 15*9 

Jokk 3. Mark- och planfrågor 9,2 3. Mark-« och planfrågor 8,7 

mokk 4. Kommunal ekonomi 8,7 Skolfrågor 8,7 

5. Skolfrågor 7,6 5. Fritid och turism 7,9 

Övriga sakområden 41,8 
100,0 

Övriga sakområden 28.6 
100,0 

1- Mark- och planfrågor 26,5 1. Kommunal organisation 35,9 

2. Vatten och avlopp 16,2 2. Mark- och planfrågor 17,2 

Ovan 3# Kommunal organisation 1 1 4 ,7 3. Bostadsfrågor 7,1 

åker 4. Skolfrågor 13,2 4. Gator, vägar, trafik 6,3 

5. Hälso- och sjukvård 10,3 Vatten ooh avlopp 6,3 

Övriga sakområden 1?»1 
100,0 

Övriga sakområden ,2712 
100,0 

1. Vatten och avlopp 25,0 1. Kommunal organisation 3°,1 
2. Kommunal organisation 20,8 2. Mark- och planfrågor 13,6 

Uppl«- 3. Gator, vägar, trafik 10,4 3. Familjepolitik 8,7 

Bro Mark- och planfrågor 10,4 Bostadsfrågor 7,8 

5. Kommunal ekonomi 8,3 Gator, vägar, trafik 7,8 

Övriga sakområden 25,. 1 
100,0 

Övriga sakområden 32.0 
100,0 

Vid ett studium av den här tabellen är det skäl påminna sig hur ett ärende kan 

vandra. Den största delen av det anhängiggörande, som här kallas initiativ, 
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härrör självfallet från vittomfattande och Eîàngfôrgrenade politiska beslut. 

Frågorna kan i grunden vara åtskilliga år gamla, fastlagda i planer och ut

löses genom t.ex» igångsättningsbeslut. De kan emanera från en enskild, Som 

vänt sig till en förtroendevald» De kan vara initierade i sammanträde - "vid 

sittande bord". Be kan vara resultat av överordnad lagstiftning eller sär

skilda åläggande», men självfallet också direkta föregripanden av förtroende-! 

valda och tjänstemän - föregripande initiativ, vilka annars skulle ha föran-

letts från olika håll» 

Med erinran om vad som redovisats i avsnitt 4.2 bör läsaren uppmärksamma sak

området sysselsättnings- och lokaliseringspolitik i Jokkraokk samt familjepoli

tik i Upplands-Bro. Lägg märke till att dessa sakområden inte finns företrädd« 

1961 bland de fem störstal 

Delsystemets interaktion aed annat politiskt system beskrivs i den sjätte och 

siste kategorin av initiativ. 1961 hade denna ett omfång • på 10-15 och 1969 

12-17 i<>* I Jokkmokk har initiativen "utifrån" ökat kraftigt, i Ovanåker och 

upplands-Bro har de minskat. Måhända speglar denna förändring något av ett 

retarderande samhälles "beroende" av andra politiska systern och deras före

trädare. Förändringarna mellan de två tidpunkterna är inte särskilt stora vad 

gäller sakområden. Interaktionerna gäller i Jokkmokk och Ovanåker kommunal 

organisation och gator-vägar-trafik. Kommunalt saiaafbete samt mark- och plan

frågor är oftast förekommande i Upplands-Bro. Övrigt intar tredje plats på 

listan över initiativen utifrån i de två förändringsenheterna» 

De resultat som nu redovisats kan, med erinran oa gjorda reservationer, för

söksvis läggas till grund för följande hypoteser gällande det politiska del

systemet under inverkan av strukturomvandlings 

(1) initiativströrniar undergår förändringar över tiden 

(2) initiativstromm&rs förändringar kan förklaras av delsainhällets 

egenskap av att retardera, vara befolkningsstabilt eller att expanders 

(5) i en retarderande enhet minskar ströwaen av initiativ från de enskild« 

medlemmarna och inifrån "apparaten" 

(4) i en befolkningsstabil enhet minskar strömmen av initiativ från de 

enskilda saedlejam&ma r- • 

(5) i en expanderande enhet minskar strömmen av initiativ från de enskild« 

medlemmarna och från företag, föreningar och grupper 
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(6) i en retarderande enhet ökar strömmen av initiativ från företag, 

föreningar och grupper samt från annat politiskt system 

(7) i en befolkningsstabil enhet ökar strömmen av initiativ frän företag, 

föreningar och grupper samt inifrån "apparaten" 

(8) i en expanderande enhet ökar strömmen av initiativ inifrån "apparaten" 

Det förefaller vara sannolikt att de förtroendevalda i ett expanderande del

system fungerar i större utsträckning som instrumentella språkrör p.g.a. den 

relativa anonymitet, som antas råda i ett samhälle, där nya människor ständigt 

flyttar in, än i samhällen med hävdvunna andra kanaler. 

Det förefaller vidare vara aannolikt att vissa delar i beslutsapparaten 

(delförvaltningar) i ett befolkningsstabilt respektive expanderande delsystem 

i större utsträckning emanciperar och arbetar självständigt p.g.a. den rela

tiva säkerhet, som antas råda i ett samhälle, där vissa planeringsprocesser 

är repetitiva. 

5.2 Antal tjänsteställen 

Tiden är en väsentlig politisk resurs. Strukturomvandlingen kan antas inverka 

på behandlingen av demands i tidshänseende. Det är dock lite för enkelt tro 

att ett samhälle under stark förändring endast påskyndar konverteringsproces

sen. I den meningen är det riktigt att den som ställer anspråk på den admini

strativa enheten snabbt vill se demands omvandlat till output. Förändringen 

trycker på och medborgaren blir otålig av att vänta. I ett sådant samhälle är 

kraven många och ibland måste "apparatens människor" prioritera vissa typer 

av ärenden. Vid vissa tillfällen blir det nödvändigt med s.k. brandkårsutryck

ningar för att snabbt fatta beslut. Men det finns andra aspekter, som visar 

att strukturomvandlingen kan väsentligt fördröja ärendenas handläggning. Det 

teknologiska inslaget i modern samhällsplanering ökar det antal kontrollpunk

ter en fråga skall passera. Kraven om ett breddat inflytande och en. fördjupad 

demokrati kan ofta komma att få en fördröjande inverkan pä kommunala beslut, 

liksom överordnade systems inblandning. 

I föregående avsnitt tangerades en omständighet, vilken också när det gäller 

antalet inblandade organ kan vara av betydelse. Systemanalytiker talar ofta om 

den s.k. artikuleringen och aggregeringen. Artikulering kan närmast beskrivas 

som den process genom vilken ett antal önskemål förs fram med intresse för åt

gärd. Aggregering kan närmast beskrivas soin den process genom vilken de mång
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facetterade önskemålen formuleras till krav. Kraven kan fortfarande vara fle

ra, bestå av ett antal frågor, vilka ytterligare aggregeras. Ofta tillämpas 

det sättet att betrakta vad det här är fråga om, som funktioner i det politis

ka systemet vilka fullgörs av partier, grupper etc. Resultatet blir ett eller 
1 ) 

ett antal för beslutsfattarna hanterliga alternativ '. Mera exakt var artiku-

leringen slutar och aggregeringen börjar tillhör de hopplösa frågorna. Spe

ciellt när vi handskas med sådan beslutsmassa, som (åtminstone observerbart) 

initieras inifrån "apparaten" förefaller det svårt att komma fram till distink

ta avgränsningar. Det kan också ifrågasättas om det är påtagligt meningsfullt. 

Innan ett initiativ i den av mig använda meningen formaliseras,kan "conversion 
o) 

of demands" ha pågått en tid . Detta gäller speciellt exempelvis utarbetandet 

av planer, där den eller dem som ansvarar därför väntar med den egentliga ini-

tieringen till dess man kommit fram till ett förslag, som förhoppningsvis kan 

vinna gillande. Samma slutsats kan dras vid ett studium av hur många tjänste

ställen, som är inblandade i konverteringen av demands, vilken definition man 

än tillämpar. Detta kan mycket klart konstateras i ett stort antal fall. Men 

ett motsatt förhållande är också möjligt att konstatera, vilket leder till att 

strukturomvandlingen inte ensidigt påverkar det politiska delsystemet så att 

konverteringsprocessen påskyndas. I detta sammanhanget kan det hävdas att ingen 

klar gräns heller är dragen mellan artikulering/aggregering och vad Easton 

kallar gatekeeping-^ . gaston diskuterar det här problemet t.ex. de krav, som 

framförs och genereras av auktoriteterna själva, när de vet att "the gates" 

- grindarna står öppna^. Med beaktande av dessa synpunkter kan det te sig 

vanskligt att föra ett resonemang om att strukturomvandlingen skulle påverka 

delsystemet så att vissa demands mera medvetet skulle behandlas i "apparaten" 

av många organ eller tjänsteställen i syfte att uppiå en fördröjning. Antalet 

tjänsteställen behöver heller int® nödvändigtvis ta längre tid utan kunde 

fungera som en substitueringsmöjlighet för att göra konverteringen snabbare. 

Erfarenhetsmässigt vet vi dock att motsatsen of ta. blir fallet. 

Resultaten ger stöd för antagandet att flera tjänsteställen är involverade i 

beslutsprocessen i det retarderande och det expanderande delsystemet än i det 

befolkningsstabila. Särskilt bekräftas den något "en'".lare" handläggningen i 

Ovanåker I96I av de frågor som gäller bebyggelseplaneringen, men även t.ex. 

åldringsvård och utskänkningsärenden. 1969 har skillnaderna blivit mindre mar-

1) Easton: B s 80. 

2) Visserligen talar Easton om demands, då ^«uts har konverterats dvs. arti

kulerats och aggregerats. Detta blir dock mest intressant som ett defini

tionsproblem. 

5) Easton: B s 87 

4) ibid s 97 



kera.de. Emellertid ligger tyngdpunkten 

Ovanåker pä 1-2 tjänsteställen mätt på 

KS. I Jokkmokk och Upplands-Bro ligger 

Förekomsten av AU har då beaktats. 

5 7 .  

av beslutsmassan fortfarande 1969 i 

kommunstyrelsenivå och inkluderande 

tyngdpunkten på 2-3 tjänsteställen. 

5»3 Enighet och konflikt 

Strukturomvandlingen antas påverka det politiska delsystemet så att meningarna 

går isär om hur värden skall fördelas i delsamhället. Detta är den tredje och 

sista aspekten på den process, som konverterar "demands to output". Ambitio

nen är inte att i någon djupare mening penetrera denna klassiska, statsveten

skapliga problemställning. Det ligger utanför ramen för denna avhandling, att 

gå in på t.ex. människans behov av samlevnad, hennes oförmögenhet att leva 

samman utan konflikter och hur samhället söker vägar att lösa uppkomna kon

flikter. Den svenska kommunala självstyrelsen kännetecknas främst av en sam

manjämkningspolitik, som också helt saknar varje form av betydande sanktions

möjlighet gentemot sina medlemmar. 

Måttet på enighet har konstruerats på följande sätts 

(i) från protokollen har i varje ärende kodats huruvida endast ett 

.yrkande kvarstod vid beslutstillfället i KS och KP, - ej reservation 

Måttet på konfliktladdning har konstruerats på följande sätt; 

(i) från protokollen har i varje ärende kodats huruvida två eller flera 

yrkanden kvarstod vid beslutstillfället i KS och KF, 

~ ej reservation, ej votering 

Måttet på strid har konstruerats på följande sätts 

(1) från protokollen har i varje ärende kodats huruvida votering 

företogs vid beslutstillfället i ICS och KF 

(2) - - - - reservation förekom - - - -

1 ) 
(3) - - - - både votering och reservation förekom - - - -

I redovisningen av resultaten företas den förenklingen att materialet dikoto-

miseras i fullständig enighet samt konfliktladdning och strid. Båda dikoto-

mierna redovisas (tabellerna 8-9) trots att uppgifterna är komplementära. 

I 1) Jfr Myhlback s s 109 
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Dessutom redovise,s ett medeltal baserat pä vardera kommunstyrelse och full

mäktige samma år. Det har också varit möjligt att analysera om konflikterna 
1 ) 

i kommunstyrelsen fullföljts i fullmäktige eller uppstår där . Jag skall sist-

något beröra vilka sakområden, som berörs av konflikter eller konfliktladd

ning. 

Tabell 8. Översikt av enighet och konflikt i kommunstyrelse och full

mäktige i procentandel av hela beslutsmassan. 196*!. 

Kommun 

Kommuns t; 

Full
ständig 
enighet 

yrelse 1961 

Konflikt-
laddn. 
och strid 

Kommunfi 

Full
ständig 
enighet 

allm. 1961 

Konflikt-
laddn. 
och strid 

Medi 

Full
ständig 
enighet 

eltal 

Konflikt-
laddn. 
och strid 

Jokkmokk 93,49 % 6.51 i 86,31 io 13,69 io 89,90 io 10,10 io 

Ovanåker 99,51 io 0,49 io 94,39 i 5,61 % 96,95 % 3,05 % 

Upplands-Bro 97,86 io 2,14 % 90,00 i 10,00 io 93,93 io 6,07 i 

Totalt 96,21 io 5,7? ì 89,04 io 10,96 io 92,6? 7 »57 f 

Tabell 9« Översikt av enighet och konflikt i kommunstyrelse och full

mäktige i procentandel av hela beslutsmassan. 1969« 

Kommun 

Kommuns t; 

Full
ständig 
enighet 

yrelse 1969 

Konflikt-
laddn. 
och strid 

Kommunfi 

Full
ständig 
enighet 

ilIm. 1969 

Konflikt-
laddn. 
och strid 

Med« 

Full
ständig 
enighet 

sitai 

Konflikt-
laddn. 
och strid 

Jokkmokk 90,71 io 9,29 % 88,76 % 11,24 ̂  89,74 i 10,26 % 

Ovanåker 99,49 i 0,51 i 93,75 io 6,25 io 96,62 i 3,38 io 

Upplands-Bro 96,55 % 3,45 % 88,96 j/o 11,04 J. 92,75 io 7,25 io _ 

Totalt 9.41.8.2. K. 5.18 io ,90,4.5. io. . .. _.Jb,55 f. i 

Att den största delen av beslutsmassan konverteras till output under fullstän

dig enighet är, mot bakgrunden av vår erfarenhet om kommunal samarbetsanda, 

varken något nytt eller överraskande. 

i) Med fullföljs ska förstås om konfliktladdning och strid förekommit i 

fullmäktige. Det är således icke endast sådana fall, där det voterats. 
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Såväl 1961 som 1969 är enigheten störst i den befolkningsstabila enheten 

Ovanåker. På samma sätt förhåller det sig i fullmäktige. Häst störst är enig

heten i den expanderande enheten Upplands-Bro och minst i den retarderande 

enheten Jokkmokk. Men varför är nu tendensen sådan att konfliktladdning och 

strid synes vara mera omfattande i fullmäktige i relation till den besluts

massa, vilken behandlas där? Det är inte resultat av något systematiskt mät

fel. Det här resultatet lockade mig betydligt längre in i materialet än jag i 

förstone tänkt. Jag analyserade fullmäktigematerialet ännu en gång och fann 

något, soia sannolikt kan säga en del om dels de inre partipolitiska förhållan

dena och dels speciella lägerbildningar i vart och ett av delsystemen. Full

mäktigematerialet analyserades så att det kunde fastställas vilken konflikt

laddning och strid, som dels kunde återföras till kommunstyrelsen och dels 

initierades i fullmäktige. Dessutom fastställdes den andel av konfliktladdning 

och strid, vilken härrörde från kommunstyrelsen och icke fullföljdes i full

mäktige, Resultaten av denna analys är följandes 

(1) ju högre konfliktnivå i kommunstyrelsen ju lägre i fullmäktige och 

desto större andel ej fullföljd konflikt i fullmäktige 

(2) ju lägre konfliktnivå i kommunstyrelsen ju högre i fullmäktige 

och desto mindre andel ej fullföljd konflikt i fullmäktige» 

(3) i alla tre delsystemen har konfliktinitieringen ökat i fullmäktige 

från 1961 till 1969 och minskat i kommunstyrelsen. 

I Jokkmokk har såväl 136I som 1969 konfliktladdning och strid i fullmäktige

ärendena uppkommit på kommunstyrelsenivå, men sammanjämkning, förhandling 

eller andra orsaker har lett till att en stor del aldrig fullföljts i full

mäktige. Det kan också uttryckas så att andan att ladda upp för konflikt mera 

tillhör rutinen i Jokkmokk än i Ovanåker och Upplands-Bro. I dessa, de två 

sistnämnda delsystemen, har sammanjämkningarna skett tidigare och kvar står 

de verkligt svårlösta meningsskiljaktigheterna. Det är sannolikt att också i 

dessa fullmäktigeförsamlingar kan ha funnits en stark opposition mot de leda

möter som "styrt" kommunstyrelsen. 

Vad har oenigheten gällt och hur omfattande i sakområden har den varit? 

I Jokkmokk steg antalet sakområden, om vilka meningarna gått isär I96I och 

1969» från 14 till 15, i Ovanåker från 4 till 6 och i Upplands-Bro från 6 

till 11. I tabell 10 lämnas en översikt av de områden, som inducerat konflikt

laddning och strid. 
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Tabell 10. Översikt av sakområden inom vilka konfliktladdning och 

strid förekommit i kommunstyrelse och fullmäktige åren 

1961 och 1969 

Kommun 
Förekomst 
endast 1961 

Förekomst både 
1961 och 1969 

Förekomst 
endast 1969 

Jokkmokk Tatten och avlopp 

åldringsvård 

Skolfrågor 

Mark- 0. planfrågor 

Bostadsfrågor 

Gator, vägar, trafik 

Syssels. 0. lokali
seringspolitik 

Familjepolitik 

Utskänkningsärenden 

Socialvård 

Kultur 

Fritid 0. turism 

Kommunal organisation 

Kommunala verk 

Hälso- och sjukvård 

Miljövård 

Utgifts- och inkomst-

statbesluten 

Övrig kom. ekonomi 

Ovanåker Skolfrågor Kultur 

Kommunal organisation 

Kommunalt samarbete 

Mark- 0. planfrågor 

Gator, vägar, trafik 

Fritid och turism 

Uppl.-Bro Åldringsvård 

Kom. samarbete 

Mark- 0. planfrågor 

Gator, vägar, trafik 

Kultur 

Utgifts- 0. inkomst-

statbesluten 

Bostadsfrågor 

Vatten 0. avlopp 

Familjepolitik 

Socialvård 

Skolfrågor 

Kommunal organisation 

Övrig kom. ekonomi 

Särskilt i de i detta avsnitt redovisade resultaten har vi utgångspunkten för 

medborgarnas inställning till kommunen. Det är här preferenserna delar sig i 

att hålla med eller vara emot de tre tidigare nämnda självstyrelsekomponenter

na: authorities (de som styr), the regime (den kommunala kompetensen) och 

the political community (kommunen som resursbas). 

Resultaten av de i detta kapitel redovisade mätningarna verifierar grundanta

gandena I-III. 
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6. BESLUT 

Redovisningen av "conversion of demands to outputs" är nu framme vid just 

outputs. 

Strukturomvandlingen antas påverka det politiska delsystemet så att gapet mel

lan demands och outputs är större i den retarderande och expanderande enheten 

än i den befolkningsstabila. Easton är oprecis, när han talar om en output

variabel. I själva verket delar han sedan upp denna variabel till decisions  

(beslut) och actions (handlingar). Dessutom talar Easton om outcomes (de kon

kreta nyttigheterna och deras konsekvenser). 

Om det skall bli möjligt att särskilja ett antal potentiella tolkningar av 

vad som hittills redovisats såsom påfrestningar, vilka kan ge upphov till 

stress, är det berättigat att fråga? 
1 ) 

- Vad är egentligen output? 

En första tolkning är denna: Med output avses att beslut fattas. Då betyder 

output detsamma som decision. 

I den mening, som jag redovisar mätningar i detta kapitel, betyder det att 

beslutet innebärs bifall, avslag, modifierat beslut och övrigt beslut. Bifall 

innebär ett helt positivt beslut i förhällande till det ursprungliga kravet. 

Avslag innebär ett helt negativt beslut i förhållande till det ursprungliga 

kravet. Om kravet endast delvis tillgodoses, dvs. delvis bifall delvis avslag, 

användes termen modifierat beslut. Om ett ärende bara anmäles (beslut är 

fattat i annan ordning), bordlägges. remitteras och dylikt, användes termen 

övrigt beslut. 

En andra tolkning är dennas Med output avses beslutets direkt avsedda konse

kvens, t.ex. att skolan skall eller icke skall byggas. Enligt denna tolkning 

refererar output till både decision och action. Dvs, om man med systemets 

action avser verkställandet av decision. Sannolikt kan man med action förstå 

antingen det processuella handlandet i själva beslutsfattandet eller den sub

stantiella konsekvensen av detta handlande (dvs. verkställigheten). 

En tredje tolkning är denna: Med output avses decision och såväl dess direkta 

som indirekta konsekvenser t.ex. att skolan skall eller inte skall byggas samt 

att byggnadsarbetarna skall eller inte skall få arbete, etc. 

1) Se avsnitt 4*1 s 31 om definitionen av beslut. 
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I det tredje fallet inkluderas i output alla tre ledens 

(1) decision med action anknutet processuellt till beslutsprocessen 

(2) decision med action processuellt anknutet till beslutsprocessen 

och substantiellt anknutet till verkställighetsprocessen 

(3) 1 och 2 samt de indirekta konsekvenserna av dem 

Det som här avskilts som det tredje ledet svarar också mot vad Easto n kallar 

outcomes. 

Man finner snart att det ce ntrala i Easton's resonemang om systemet hela tiden 

rör sig om systemets fortbestånd. Dessutom är det inte fråga om bara "con

version of demands to outputö"utan konvertering till rätt outputs. 

"If we view outputs as the mechanism through which the authorities in a 

system reach out to cope with problems created by external changes as they 

are reflected through changing demands and support, we are led to see the 

outputs in their true, dynamic terms. They are not (min understrykning) the 

product of the passive summation of demands, as though the role of the autho

rities were to add up the pros and cons in a controversy, compare one demand 

with another, canfrel or modify one in fa vor of another and so forth, until, 

using the rules of the game in the system, they arrive at some decision or 

output and rec oncile conflicts among relevant members. If outputs had to be 

settled in this way alone, the alternatives for coping with a hostile environ-
1 ) 

ment would be severely reduced." 

Detta är bara ett ställe, där Easton klart påvisar att han arbetar på en all

deles speciell abstraktionsnivå. Följer man hans resonemang om "the nature 

of outputs" står det klart att det är irrelevant att studera, huruvida ett 

system beslutar att bygga skolor, barndaghem, gator, bostäder, etc. Den mate

riella värdefördelningen är för honom likgiltig. Bara de essentiella värdena 

av betydelse för systemet är intressantas lagar, regimnormer, etc. Hela vägen 

genom sin "analysis" glider Easton mellan två analysnivåerj han håller till 

på den ena, men räknar med den andra trots att den inte är relevant för ett 

studium. Vad han sedan gör av människorna - medlemmarna i systemet - och deras 

bedömningar är närmast ett mysterium. 

1) Eastons B s 34-6 
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Huruvida output, i den mening jag använder termen, blir positiv eller 

negativ till sin verkan behöver inte följa av om en sakfråga avslås eller 

bifalles i fullmäktige. Värderingen av det formella beslutet avgör detta. 

Initiativtagaren, (A) kommer sannolikt att uppleva ett bifall såsom positivt, 

medan en annan medlem (B) i delsystemet upplever det negativt. Detta är av
görande för att gå andra vägar för att besvara frågorna om stress. Det har 

dock förutsatts att ett samband råder mellan å ena sidan det formella besluts

fattandet och beslutets innehåll och å andra sidan värdet av det reella be

slutet och värderingarna av dess konsekvenser. Därför har operationalisering-

arna av outputs konstruerats på det sätt som redovisades i inledningen till 

detta kapitel. 

Distinktionerna av kategorierna och den tekniska hanteringen redovisas i kod

schemat, bilaga g. I figurerna 13 och I4 s 64 redovisas fyra grova besluts
kategorier med den karikerade innebörden: helt positivt, helt negativt, modi

fierat och övrigt beslut. Den sistnämnda kategorin är en sammanslagning av 

de fall, då ärendets behandling innebärs ej beslut (=allmänt omnämnande, 

rapport, delgivning etc.), remiss och återremiss, bordläggning, övrig hand

läggning och anmälan av delegationsbeslut. 

De helt positiva besluten - bifallen - karakteriserar de kommunala besluten i 

undersökningens tre politiska delsystem. De helt negativa, modifierade och 

övriga besluten utgör en mindre del av den totala beslutsmassan. 

Kommunstyrelsen fattar flest helt negativa beslut. Modifieringarna förekommer 

relativt sett i lika omfattning i kommunstyrelse och fullmäktige. Övrig hand

läggning är genomgående mera ofta förekommande på kommunstyrelse- än på full

mäktigenivå. 

Största andelen helt positiva beslut på de bägge nivåerna och vid de två mät-
1 ) 

punkterna relativt sett förekommer i den befolkningsstabila enheten '. De två 

förändringsenheterna är i stort sett parallellställda med varandra. 

Helt negativa beslut relativt sett fattas i större utsträckning' i den retarde

rande enheten. Detta förhållande gäller vid de båda mätpunkterna. Gapet mellan 

demands och outputs är större vid den senare mätpunkten. Jokkmokk skiljer sig 

i) Det undantag som finns för Ovanåker i KS I96I är en effekt a v något slags 

remiss- och bordläggningsförfarande till det beredningsutskott som tidigare 

omnämnts. Mätfelet innebär inga allvarliga komplikationer. Motsvarande 

ärendemängd återfinns i kategorin övrigt beslut. 
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Figur I?. "Översikt av besluti beslutene innebörd i 

konuauiistjrelsen, relativ procentandel 
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alldeles klart från Ovanåker och Upplands-Bro i detta avseende. Mellan dessa 

två sistnämnda enheter föreligger inga skillnader. 

Modifierade beslut har större omfattning i de två förändringsenheterna än i 

den befolkningsstabila. Detta är fallet vid både den förra och den senare mät

punkten. Modifieringarna har ökat märkbart i Upplands-Bro från 1961 till 1969* 

Hur modifierade beslut mera precis förhåller sig till kraven har icke närmare 

undersökts. Det påståendet synes ändå vara rimligt, att modifieringar och helt 

negativa beslut kan betraktas fungera principiellt som ett kommunicerande kärl. 

Om det står och väger i beslutssituationen väljer beslutsfattama ibland att 

modifiera ibland att avslå. En kontroll av siffermaterialet, som bildar under

lag för figurerna 15-14» verifierar följande sats, därest principen om det 

kommunicerande kärlet överförs på outputflödet - modifierat + helt negativt 

beslut: 

- Proportionerna mellan modifierat beslut och helt negativt beslut för

håller sig till varandra på det sättet att om andelen negativa beslut 

relativt sett minskar från kommunstyrelsenivå till fullmäktigenivå så 

ökar andelen modifierade. 

Det ser ut som en tanke, att det beredande organet agerar "grindvakt" (gate

keeper) i det politiska delsystemet. Nu faller det utanför ramen för denna 

undersökning att ta reda på hur många negativa beslut, som läggs fram från de 

underordnade organen på kommunstyrelsens bord. Men den slutsatsen kan dras 

utifrån förändringen, som Upplands-Bro visar upp, att i en enhet med en högre 

grad av rationalisering av beslutsfattandet, kommunstyrelsens direkta gate

keeping synes minska. 

De framlagda resultaten stöder grundantagandena. Detta gäller såväl region-

som tidpunktskomparationen. Större skillnader råder mellan den retarderande 

enheten i förhållande till den befolkningsstabila än mellan den befolknings

stabila enheten i förhållande till den expanderande. 

De i undersökningen hittills funna förhållandena kring strukturomvandling och 

kommunala beslut är relativt väl interrelaterade till varandra. 
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7. APPARATENS MÄNNISKOR 

Son redovisats i kapitel 3 genomfördes en intervju i denna undersök

ning i samband med insamlingen av övrigt material. Denna intervju genom

fördes med "apparatens människor". 

Samtidigt ned att en redogörelse lämnas för definition och val av 

intervjupopulation, finns det skäl att närmare knyta an till vad som 

berördqs i kapitel 2 beträffande olika synsätt på förvaltning. 

Det hade legat nära till hands att definiera "apparatens människor" såsom 

varande de direkt valda beslutsfattarna, d.v.s. fullmäktige. Enligt gäng

se terminologi är fullmäktige i kommunen den beslutande församlingen. En 

annan avgränsning hade varit att förutom fullmäktige ta med kommunstyrel

se jämte övriga styrelser och nämnder. Ett sådant förfarande hade inte 

täckt vad jag anser vara väsentligt att komna åt. Dessutom hade en sådan 

population ur resurssynpunkt varit otänkbar. 

Det råder en ytterst hävdvunnen tradition, inte minst bland många stats

vetare, att skilja på politik och förvaltning. En sådan uppdelning bygger 

på att politik utövas av politiskt valda beslutsfattare och att förvaltning 

utövas av anställd administrativ personal, som i egentlig mening bara ser 

till att politiska beslut verkställes. Det finns många skäl, som talar för 

denna klassiska uppdelning, men åtskilliga skäl talar också mot. Otvivel

aktigt utgår den nu relaterade uppspaltningen från en alltför förenklad 

modell av hur ett politiskt system fungerar. I korthet bygger företrädar

na för denna enkla nodell på följande: 

(1) ett politiskt system har en apparat 

(2) apparaten är delvis och tidvis besatt med politiker} alltid med 

tjänstemän 

(3) till apparaten anhängiggörs medborgarnas krav och önskemål, vilka 

registreras och beredas av i första hand tjänstemän 

(4) politikerna fattar efter beredning och föredragning beslut angående 

framförda krav och önskemål 

(5) tjänstemännen verkställer de fattade besluten 

Jag skall i detta sammanhang inte mera ingående diskutera alla de tvek-

sanheter man kan hysa mot det betraktelsesätt, son här skisserats. Innan 

jag går över till att beröra endast ett par saker som bakgrund till av-



67. 

gränsningen av intervjupopulationen, vill jag med förlov hävda, att ett 

ökat intresse från svensk statsvetenskaps sida för förvaltningens poli

tiska roll är önskvärd. Förenklingar i synsättet på den politiska besluts

processen visavi förvaltningen som aktör, kan enligt min mening medföra 

en negligering av en väsentlig politisk faktor. 

För det första leder förenklingen till en ensidig överbetoning av att 

initiativen till krav och önskemål kommer från omgivningen, d.v.s. 

explicit från medborgarna. Erfarenhetsmässigt kan man konstatera att det 

inte förhåller sig så. I denna undersökning har detta också påvisats ut

ifrån studiet av protokollmaterial. En mycket stor del av den kommunala 

beslutsmassan initieras dels från andra system och dels inifrån appara

ten. Ofta tas initiativ inifrån apparaten genom dess företrädare som, om 

de icke hade tagits, skulle ha lett till initiativ från apparatens om

givning, d.v.s. explicit från medborgarna. Närvaron av en sådan ordning 

- den s.k. antecipationsfunktionen - motiverar en nyansering av den för

enklade modellen. 

För det andra, oavsett initiativens ursprung, leder förenklingen till en 

överbetoning av att de förtroendevalda ensamma styr och av att tjänstemännen 

ensamma verkställer. Vilka distinktioner man än gör är det svårt att med 

hög grad av uteslutning skilja på politiskt beslutsfattande, förvaltning 

och administration. Inte minst det sedan länge praktiserade delegations

förfarandet styrker att kritiken mot en förenklad modell är berättigad. 

Förutom förekomsten av såväl formell som informell delegation implicerar 

utredningsarbete, beredning och föredragning ett beslutsfattande. Detta 

beslutsfattande utföres huvudsakligen av tjänstemän. Det kan antingen 

av tradition och praxis betecknas såsom självpåtaget eller åvila tjänste

männen genom lag och författning. Det kan också åläggas dem genom perma

nenta eller tillfälliga anvisningar - ibland fullmakter in bianco. 

Syftet med intervjun kan sammanfattas på följande sätts 

- att bland "apparatens människor" i det politiska delsystemet samla 

indicier om systemets tillstånd och beteende med avseende på 

aktuella kommunala behov, stress och stressymptom som fenomen i 

beslutsprocess och beslutskapacitet. 

- att utröna graden av åsiktsöverensstämmelse bland "apparatens 

människor" dels inom samma delsystem och dels mellan delsystemen. 
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att genom en kartläggning av "apparatens människor" i det politiska 

delsystemet beskriva det centrala beslutsfattarkollektivets samman

sättning med avseende på social och. politisk struktur. 

7.1. Intervjupopulation 

Med stöd av vad som nu framförts, dels mot att välja hela politiker-

populationen och dels mot att se beslutsförfarandet i alltför enkel 

mening, valdes intervjupopulationen. Den kom att bestå av: 

(1) förtroendevalda; vilka vid intervjutillfället var ordförande respek

tive vice ordförande i fullmäktige, kommunstyrelse 

jämte övriga kommunala styrelser och nämnder. 

(2) högre tjänstemän; vilka vid intervjutillfället innehade och var i 
tjänst med tjänstebeteckning assistent och högre 

inom den s.k. kommunförvaltningen.' 

(3) lägre tjänstemän; vilka vid intervjutillfället innehade och var i 
tjänst med tjänstebeteckning kanslist/kansliskrivare 

och lägre inom den s.k. koramunförvaltningen. 

Tjänstemännen indelades i två kategorier. Denna indelning motiveras av 

att man otvivelaktigt kan säga att den personal som sysslar med kontors-

göromål och rutinuppgifter skiljer sig från dem som mera regelmässigt 

deltar i policyskapandet.Hur intervjupopulationen fördelar sig på de 

tre särskilda delpopulationerna framgår av tabell 11. 

Tabell 11. Intervjupopulationens omfattning och fördelning på del-

populatione» 

Kommun Förtroende
valda 

Högre tj.män Lägre tj.män Totalt 

Jokkmokk 32,lg (17) 28,3g (15) 39,6g (21) 100g (53) 

Ovanåker 42,4g (14) 24,2g (8) 33,4g (11) 100g (33) 

Upplands-Bro 38,3g (18) 31,9g (15) 29,8g (14) 100g (47) 

Totalt 36,8g (49) 28,6g (38) 34,6g (46) 100g (133) 

l) Christoffersson m.fl : s 19 

Den argumentering för ett uteslutande av lägre tjänstemän, som anförs 
i boken av göteborgarna, kan sägas vara delvis gångbar, men knappast 
generellt hållbar 
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Bortfallet är ringa. Det rör sig i varje delpopulation om en eller ett 

par personer, vilka antingen var sjuka eller befann sig på resa vid 

intervjutillfället. 

Delpopulationernas inbördes storlek ger inte anledning att i analysen 

tilldela den några speciella vikter. Som tidigare framhållits utgör 

givetvis delpopulationernas storlek i sig restriktioner vad beträffar 

långtgående uppspaltningar även om det hela tiden är fråga om en total

undersökning enligt angivna kriterier.Grovt räknat ger således redan 

de i tabell 11 redovisade resultaten besked om att "apparatens människor" 

i de tre administrativa enheterna består av omkring en tredjedel för

troendevalda, en tredjedel högre tjänstemän och en tredjedel lägre 

tjänstemän. 

Ovanåker - den befolkningsstabila enheten - har den minsta apparaten av 

de tre. 

7.2. Sammansättning och social struktur 

Kön 

Jämföres "apparatens människor" med befolkningen i de tre administrativa 

enheterna med avseende på könsfördelning (tabell 12) kan följande konsta

teras : 

- männen i apparaten uppgår till 60 - 66% och kvinnorna till 

34 - 40$ 

- män och kvinnor i totalbefolkningen fördelar sig med ca hälften 
2) 

på vardera könet 

1) Elitstudier får ofta lov att röra sig med små populationer. 

Frederick W. Prey säger i sitt arbete "The Turkish Political Elite" 

s XIV om signifikansen: "In most instances the found differences 

between groups are, by the nature of the case, significant. - - -

Hence, found differences are significant - do hold for the relevant 

population - though the reader must still always ascertain for him

self the 1impressivness' of intergroup differences". F.ö. är det i 

totalundersökningar inte aktuellt med signifikansprövningar. Däremot 
k 

omöjliggör det ringa antalet IP s.k. mult^-variat analys. Jag kan i 

mitt fall ansluta mig till Frey's råd till läsaren 

2) I Jokkmokk och Ovanåker är andelen kvinnor under 50$ 
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Tabell 12. Intervjupopulationens fördelning på kön 

Kommun Odelad population Kommun 

Män Kvinnor Totalt 

Jokkmokk 62,3% (33) 37,7$ (20) 100$ (53) 

Ovanåker 60,6$ (20) 39,4$ (13) 100$ (33) 

Upplands-Bro 66,0$ (31) 34,0$ (16) 100$ (17) 

Totalt 63,2$ (84) 36,8$ (49) 100$ (133) 

Ytterligt få kvinnor återfinns bland de förtroendevalda med presidie

uppdrag. I den högre tjänstemannastrukturen utgör kvinnornas andel 29$ 

och i den lägre 78$ (tabell 13)i 

Tabell 13» Delpopulationernas fördelning pä kön 

Kommun Pörtroende-
valda 

Högre tj.män Lägre tj.män Kommun 

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

Jokkmokk 100$ 
(17) 

0$ 
(0) 

66,7$ 
(10) 

33,3$ 
(5) 

28,6$ 
(6) (15) 

Ovanåker 85,7$ 
(12) 

14,3$ 
(2) 

87,5$ 
(7) 

12,5$ 
(1) 

9,1$ 
(1) 

90,9$ 
(10) 

Upplands-Bro 100$ 
(18) 

0$ 
(0) 

66,7$ 
(10) 

33,3$. 
(5) 

21.4$ 
(3) 

** 
1—

! 
00 

H
 

Totalt 95,9$ 
(47) 

4,1$ 
(2) 

71,0$ 
(27) 

29,0$ 
(11) 

21,7$ 
(10) 

78,3$ 
(36) 

Oxa nan utgår från det antagandet att i Ovanåker, som representerar en 

befolkningsstabil enhet, en högre grad av traditionsbundenhet råder än 

i Jokkmokk respektive Upplands-Bro borde kvinnor förekomma i mindre om

fattning i den högre tjänstemannastrukturen i Ovanåker respektive i 

större omfattning i den lägre. Undersökningsresultatet verifierar ett 

sådant antagande. 
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Åld_er_ 

Intervjupopulationen delades in i åldersgrupper. Därvid gjordes en diko-

tomisering, där en grupp utgör IP under och lika ned 40 är och en grupp 

över 40 år. 30 - 40$ i Jokkmokk och Ovanåker är under 40 år medan 

60 - 70$ är över 40 år. Skillnaden är liten mellan den retarderande 

respektive den befolkningsstabila enheten, medan skillnaden av ett genom

snitt för dessa två enheter och Upplands-Bro - den expanderande enheten -

är omkring 20$. Upplands-Bro karakteriseras av att över hälften av "appa

ratens människor" är under 40 år. 

En motsvarande dikotomisering i åldersgrupper vad gäller delpopulationer-

na ger ytterligare information (tabell 14)» De förtroendevalda i Jokkmokk 

och Ovanåker hamnar med endast var sitt undantag i gruppen över 40 ar. 

I Upplands-Bro är 1/3 av de förtroendevalda under och lika med 40 år och 

2/3 över. Även den högre tjänstemannastrukturen i Jokkmokk och Ovanåker 

följs åt i åldershänseende ookr 1/3 under och lika med 40 år, 2/3 över. 

I Upplands-Bro är motsvarande fördelning den omvända, 2/3 under och lika 

med 40 år, 1/3 över. 

Tabell I4. Delpopulationernas fördelning på åldersgrupper 

Kommun Förtroendevalda Högre tj.män ; Lägre tj.män Kommun 

40 år 40 år 40 år p, 40 år c. 40 år >• 40 år 

Jokkmokk 5,9$ (l) 94,1$ (16) 33,3$ (5) 66,7$(10' 

! 

) 71,4$(15] 

i  
28,6$(6) 

Ovanåker 7,1$ (l) 92,9$ (13) 37,5$ (3) 62,5$(5) 54,5$(6) 45,5$(5) 

Upplands-Bro 33,4$(6) 66,6$ (12) 66,7$(lO) 33,3$(5) 71,4$(10; 28,6$(4) 

Totalt 16,3$(8) 83,7$ (41) 47,4$(18) 52,6$(20) 67,4$(3l] 

1 

32,60(1« 

När det gäller den lägre tjänstemannastrukturen skiljer Ovanåker ut sig 

med en större procentandel än de andra enheterna över 40 år. 

Sammanfattningsvis kan man säga att följande karakteristika för ålders

strukturen gäller i de olika enheterna (tabell 15 ). 
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Tabell 15« Karakteristik av dclpopulationernas åldersstruktur 

Kommun Förtroendevalda Högre tj.män Lägre tj.män 

Jokkmokk endast äldre betydande 
grupp yngre 

mycket stor 
grupp yngre 

Ovanåker endast äldre betydande 
grupp yngre 

hälften yngre 
hälften äldre 

Upplands-Bro betydande 
grupp yngre 

mycket stor 
grupp yngre 

mycket stor 
grupp yngre 

Boend_eort 

Eftersom denna undersökning i stor utsträckning innehåller surveydata 

har jag ansett det nödvändigt att redogöra för intervjupersonernas 

boendeort relaterad till geografisk belägenhet i kommunen. Avgivna svar 

på attitydfrågor liksom bedömningar av det politiska delsystemets till

stånd och beteende kan inte ses enbart utifrån att IP har sin arbets

plats i kommunens beslutsapparat. Självfallet färgas utsagorna också 

utifrån sådana omständigheter som att IP bor i centralorten eller i 

periferin. Följande översiktsschema har legat till grund för kodningen 

av IP;s boendeort (tabell 16 ). 
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Tabell 16. Schema för klassificering av intervjupersonernas 

boendeort 

JOKKMOKK 

(1) Centralort Jokkmokk 

(2) Närmast kon- Vuollerim 
kurrerande ort 

(3) Övrig ort Kåbdalis, Murjek 

(4) Glesbygd övriga byar 

(5) Utom kommunen -

OVANÅKER 

(1) Centralort Edsbyn 

(2) Närmast kon- Ovanåker - Knåda 
kurrerande ort 

(3) Övrig ort Voxna 

(4) Glesbygd övriga byar 

(5) Utom kommunen -

UPPLANDS-BRO 

(1) Centralort Bro 

(2) Närmast kon- Kungsängen 
ktirrerande ort 

(3) Övrig ort 

(4) Glesbygd Byar (Helgesta, Bergliden 
El.fl.) 

(5) Utom kommunen (Bålsta, Kalhäll) 

Intervjupersonernas boendeort frångår av tabell 17» 

I praktiken blir det egentligen meningsfullt att tala om "närmast 

konkurrerande ort" bara för Upplands-Bro, där ca 40$ av "apparatens 

människor" är bosatta. 
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Tabell 17» Intervjupersonerna fördelade på boendeort 

Kommun Odelad population Kommun 

Central
ort 

Konk. 
ort 

övr. 
tätort 

Gles
bygd 

Utom 
kommunen 

Jokkmokk 83,0# 
(44) 

9,4^ 
(5) 

•5 M 
(2) 

3,8# 
(2) 

0# 
(o) 

Ovanåker 81,8# 
(27) 

18,2$ 
(6) 

o # 
(0) 

0# 
(0) 

0# 
(0) 

Upplands-Bro 48,9# 
(23) 

40,4# 
(19) 

0$ 
(0) 

4,3# 
(2) 

6,4# 
(3) 

Totalt 70,7$ 
(94) 

22,6$ 
(30) 

1,5# 
(2) 

3,0# 
(4) (3) 

Av de förtroœdevalda (ined p residieuppdrag) bor omkring 60# i central

orten i samtliga administrativa enheter. I Jokkmokk fördelar sig den åter

stående delen ungefär lika mellan Vuollerim, som är närmast konkurreran

de ort, och övriga orter samt glesbygd. I Ovanåker och Upplands-Bro kon

centrerar sig återstoden i huvudsak till den närmast konkurrerande orten 

(tabell 18 ). 

Tabell 18« Förtroendevalda fördelade på boendeort 

Kommun IP bor i 

Central 
ort 

Konk. 
ort 

Övr. I 
tätort 

1 Gles
bygd 

Jokkmokk 58,8# 
(10) 

17,7# 
(3) 

11,8# 
(2) 

11,8# 
(2) 

Ovanåker 64,3# 
(9Î 

35,7# 
(5) (o) (o) 

Upplands-Bro 61,1# 
(11) 

27,8# 
(5) (o) 

11,1# 
(2) 

Totalt 
! (30) 

26,5# 
(13) ! 

4,1* 
(2) 

8.2# 
(45 
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Tabell 19« Högre tjänstemän fördelade på boendeort 

Kommun IP bor i Kommun 

Central
ort 

Konk. 
ort 

Övr. 
tätort 

Gles
bygd 

Utom 
kommunen 

Jokkmokk 

O
 LT* 

O
 H

 
H

 
' (o) ( 0 )  ( 0 )  (o) 

Ovanåker 87,5$ 
(7) 

12,5$ 
( i )  (o) ( 0 )  (o) 

Upplands-Bro 40,0$ 
( « 5  ( Ì 5 3 *  ( 0 )  (o) f i ?  

Totalt 73,7$ 
(28) 

23,7$ 
(9) ( 0 )  (o) 

2,6$ 
(1) 

Tabell 20. Lägre tjänstemän fördelade på boendeort 

Kommun IP bor i Kommun 

Central
ort 

Konk. 
ort 

Övr. 
tätort 

Gles
bygd 

Utom 
kommunen 

Jokkmokk 90,5$ 
(19) 

9,5* 
(2) (o) (o) ( 0 )  

Ovanåker 100$ 
(11) (o) (o) (o) (o) 

Upplands-Bro 42.9$ 
(6) 

42,9$ 
(6) (0) (o) 

14,2$ 
(2) 

Totalt 78,3$ 
(36) 

17,4$ 
(8) (0) (0) 

4,4$ 
(2) 

I högre grad än de förtroendevalda är tjänstemännen koncentrerade till 

centralorten i Jokkmokk och Ovanåker. Beträffande Upplands-Bro kan två 

iakttagelser noteras. För det första är tjänstemännen i större utsträck

ning än de förtroendevalda bosatta i närmast konkurrerande ort. Det är 

här fråga om orten Kungsängen, vilken är den av orterna, som expanderat 

snabbast. Två ting kan ha bidragit till att så många av tjänstemännen 

valt Kungsängen i stället för Bro till boendeort. Dels har de flesta 

nyuppförda bostäderna lagts i Kungsängen under det första tillväxtskedet, 

då också tjänstekaderns volym ökat mest. Dels ligger tunnelbanans änd

station i denna ort. För det andra möter vi i Upplands-Bro fenomenet att 

några tjänstemän t.o.m. bor utom kommunen."^ 

l) Denna företeelse påträffar man inte alltför sällan i och omkring stor

stadsområden eller andra tättbefolkade regioner. 
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När det gäller de förtroendevalda kan ytterligare en detalj vara värd att 

peka på. Bro är trots sitt lägre invånarantal den gamla etablerade orten 

jämfört ined Kungsängen. Sannolikt är detta en möjlig förklaringsgrund till 

att de förtroendevalda i större usträckning är rekryterade från denna ort. 

Inom en nära framtid avser kommunen att förlägga sin huvudförvaltning 

till Kungsängen, vilket kan komma att ändra detta förhållande. 

Rojt i _ kommunen 

Av två skäl fann jag det vara motiverat att undersöka, huruvida intervju

personerna var födda och uppväxta i respektive enhet eller inflyttade. 

Jag har kallat denna variabel "rot i kommunen". För det första bedömde 

jag variabeln vara en central operationaliserinp: av förändring. För det 

andra ansåg jag att variabeln utgjorde en kompletterande kvalitet till

sammans med "boendetid i kommunen", en variabel, som tas upp i nästa av

snitt. 

Variabeln har dikotomiserats i en kategori kallad "Inplanterad" (d.v.s. 

inflyttad i kommunen) och en kategori kallad "Naturbestånd" (d.v.s. född 

och i huvudsak sedan dess bosatt i kommunen). Vid en första okulärbesikt-

ning av materialet kommer mycket stora skillnader fram. 

I både Jokkmokk och Ovanåker tillhör ca 60% av de intervjuade natur-

beståndet. Motsvarande tal för Upplands-Bro är ca 10$. Således är ca S0% 

av intervjupopulationen i Upplands-Bro av kategorin inplanterad. 
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Dikotomiseringen av variabeln på delpopulationerna ger väsentliga bidrag 

till karakteristiken av de olika acfeninistrativa enheterna (tabell 21 ). 

I Ovanåker besitter naturbeståndet till 85$ apparatens presidieposter. 

Motsvarande tal för Jokkmokk är knappt 60$ och för Upplands-Bro drygt 20$. 

De högre tjänstemännen har till 40$ rekryterats ur naturbeståndet i Jokk

mokk, medan i Ovanåker och Upplands-Bro samtliga högre tjänstemän tillhör 

de inplanterade. 

Tabell 21. Delpopulationernas rot i kommunen 

Kommun Förtroendevalda Högre tj.män Lägre tj.män Kommun 

In-
plant. 

Natur-
best. 

In-
plant. 

Natur
best . 

In
plan t . 

Natur
best. 

Jokkmokk 41,2$ 
(7Î 

58,8$ 
6dS 

60.0$ 
(9) 

40,0$ 
(65 

28,6$ 
(6Î 

71,4$ 
(15) 

Ovanåker 14,3$ 
(2) 

85,7$ 
(12) 

100$ 
(8) 

0$ 
(0) 

27,3$ 
(3) 

72.7$ 
(si 

Upplands-Bro 77,8$ 
(14) 

22,7$ 
(ii 

100$ 
(15) 

0$ 
(o) 

92,9$ 
(13) 

7,1$ 
(1) 

Totalt 47,0$ 
(23) 

53,1$ 
(26) 

84,2$ 
(32) 

15,8$ 
(6) 

47,8$ 
(22) 

52,2$ 
(24) 

De lägre tjänstemännen i Jokkmokk och Ovanåker är till ca 70$ rekry

terade ur naturbeståndet - bara 7$ i Upplands-Bro. 

Boendetid i_ kommunen 

Intervjupersonernas boendetid i kommunen är en operationalisering, vilken 

för ett steg längre i studiet av förändring. Än en gång får vi bekräftat 

att den expanderande enheten skiljer ut sig från de övriga enheterna. 

Andelen med boendetid upp till 6 år är för Jokkmokk ca 9$, för Ovanåker 

ca 18$ och för Upplands-Bro ca 43$. Den kraftiga inflyttningen i Upplands-

Bro avspeglar sig i boendetidens längd, när det gäller såväl högre som 

lägre tjänstemän (tabell 22 ). Den senare kategorin har uppenbarligen i stör

re utsträckning än den förra rekryterats ur den befintliga kommunbefolk

ningen. 

Man kan dra två slutsatser av materialet beträffande de förtroendevalda; 

(tabell 22 ) 
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(1) att deras attityder och bedömningar refererar till en erfaren

het av kommunens liv gjord under en tid av 6 år eller mera 

(2)  att det tar Hinst 2 valperioder för en förtroendevald i samt

liga våra enheter att bli anförtrodd ett presidieuppdrag, d.v.s. 

fâ en central post i beslutsapparaten 

Tabell 22. Delpopulationernas boendetid i kommunen 

Kommun Förtroendevalda Högre tj.män Lägre tj.män Kommun 

i" 6 år 6 år *> 6 år 6 år •> t 6 år 6 år > 

Jokkmokk 0$ 
(o)  

100$ 
(17) 

33,3% 
(5) 

66,7$ 
(10) 

0$ 
(0) 

100$ 
(21) 

Ovanåker 0$ 
(o)  

100$ 
(14) 

50.0$ 
(4) 

50.0$ 
(4) 

18,2$ 
(2Ì 

81.8$ 
(9) 

Upplands-Bro 0 $ 
(o)  

100$ 
(18) 

80,0$ 
(12) 

20,0$ 
(3)  

57,1$ 
(8) 

42,9$ 
(6) 

Totalt 0$ 
(o)  

100$ 
(49) 

55,3$ 
(21) 

44,7$ 
(17) 

21,7$ 
(10) 

78,3$ 
(36) 

Beträffande tjänstemannapopulationerna bör likaledes två väsentliga slut

satser kvinna dras avseende referensgrunden: 

(1) att tjänstemännens attityder oeh bedömningar refererar till en 

erfarenhet av kommunens liv gjord under en tid av mera än 6 år 

av en betryggande majoritet i Jokkmokk och Ovanåker; i Upplands-Bro 

6 år eller mindre 

(2)  att de lägre tjänstemännens referensgrund baseras på en längre 

boendetid i kommunen än de högre tjänstemännens 
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7.3» Politisk struktur och status 

PartiWl]Jaörighet_ 

Tabell 23. Partifördelning vid 1970 års val i hela valnanskåren 

respektive 1968 års val i intervjupopulationen 

Kommun P a r t i  Kommun 

Vpk S F C 
i 

M , KDS Borg. Ej röst Ej svar Totalt 

Val-
mans
kåren 
1970 
Jokk
mokk 

19,3# 54,5$ 7,7$ 11,0$ 5,3$ 1,8$ 
(öv
riga) 
0,5$ 

- - 100$ 

Inter-
vjupop. 
1968 

7,6 $ 
(4) 

69,8# 
(37) 

7,6$ 
(4) 

0$ 
(o)  

1,9$ 
(1) 

0$ 
(o)  

0$ 
(0) 

0$ 
(0) 

13,2$ 
(7) 

100$ 
(53) 

Val-
mans
kåren 
1970 
Ovan
åker 

4,3# 49,2$ 12,0$ 26,3$ 5,0$ 3,2$ 
(öv
riga) 
0,1$ 

- - 100$ 

Inter
vjupop, 
1968 

0$ 51,5$ 15,2$ 15,2$ 3,0$ 3,0$ 3,0$ 3,0$ 6,1$ 100$ 

Val-
mans
kåren 
1970 
Uppl.-
Bro 

6,3$ 48,7$ 13,7$ 19,6$ 10, 2$ ' 1,1$ 
(öv
riga) 
0,3$ 

- - 100$ 

Inter-
vjupop. 
1968 

0$ 
(o) 

53,2$ 
(25) 

14,9$ 
(7) 

6,4$ 
(3) 

8,5$ 
(4) 

4,3$ 
(2) 

6,4$ 
(3) 

0$ 
(0) 

6,4$ 
(3) 

100$ 
(47) 

1 
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Tabell 24« Partifördelning vid 1968 års val i hela valmanskåren 

respektive i intervjupopulationsn 

Kommun P a r t i  Kommun 

Vpk S F C M KDS Borg. Ej röst Ej svar Totalt 

Val-
mans-
kären 
Jokk
mokk 

15# 61,2# 7,5# 7, 6# 7,0# 1,4# 
(öv
riga) 
0,1# 

- - 100# 

Inter
vjupop. 

7,6* 
(4) 

69,8# 
(37) 

7,6# 
(4) 

0# 
(0) H? 

0# 
(0) 

0# 
(0) 

0# 
(0) 

13,2# 
(75 

100# 
(53) 

Val-
mans
kåren 
Ovan
åker 

1,9# 53,1# 11,6# 26,1# 5,3# 2,0# - - - 100# 

Inter-
vjupop. 

0# 
(0) (17) 

15,2# 
(5) 

3,0# 
(l) fif 

6,1* 
(2) 

100# 
(33) 

Val-
mans
kåren 
Uppl.-
Bro 

2,8# 52,6# 13,3# 15,9# 13,8# 1,5# - - - 100# 

Inter
vjupop. 

0# 
(0) 

53,2# 
(25) fö* 

6,4# 
(3) 

8,5# 
(4) ?•?* (2) <3? 

0# 
(0) 

6,4# 
(3) 

L, 

100# 
(47) 
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Tabell 25. Partifördelning vid 1968 års val i hela valmanskåren 

respektive bland förtroendevalda 

Kommun P a r t i  Kommun 

Vpk S F C M KDS Borg. Ej röst Ej svar Totalt 

Val
mans
kåren 
Jokk
mokk 

15,0g 61,2g 7,5g 7,6g 7,0g 1,4g 
(öv
riga) 
0,1g 

- - 100g 

För
tro-
ende-
valda 

23,5g 

(4) 

47, lg 

(8) 

23,5g 

(4) 

og 

(o) 

5,9g 

(1) 

og 

(0) 

- - - 100g 

(17) 

Val
mans
kåren 
Ovan
åker 

1,9g 53, lg 11,6g 26,1$ 5,3g 2,0g - - - 100g 

För
tro-
ende-
valda 

og 

(0) 

57,lg 

(8) 

21,4g 

(3) 

14,3$ 

(2) 

7,1g 

(1) 

og 

(o) 

- - - 100g 

(14) 

Val
mans
kåren 
Uppl.-
Bro 

2,8g 52,6g 13,3g 15,9$ 13,8g 1,5g - - - 100g 

För
tro-
ende-
valda 

og 

(o) 

72,2g 

(13) 

16,7g 

(3) 

og 

(o) 

11, lg 

(2) 

og 

(0) 

- - - 100g 

(18) 

I Jokkmokk har socialdemokraterna avstått presidieposter till Vpk och de 

borgerliga partierna} av vilka folkpartiet blivit överrepresenterat. I 

Ovanåker däremot har socialdemokraterna besatt presidieposter till ett 

antal, som ner än väl svarar mot andelen i valmanskåren. Folkpartiet är 

också här överrepresenterat. I Upplands-Bro är det alldeles uppenbart en 

kraftig övervikt för socialdemokraterna bland innehavare av presidie

poster. Nu får man komma ihåg att presidieposterna brukar fördelas i 

kommunerna med ledning av partiernas styrka i fullmäktige, vilket kan ha 

gett detta resultat. 

Den partipolitiska strukturen bland tjänstemännen i kommunerna har mig 

veterligt aldrig gjorts till föremål för någon kartläggning tidigare. 

I tabell 26 redovisas resultatet av en sådan kartläggning av de högre 
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tjänstemännen i våra urvalsenheter. 

Man kan dra tre slutsatser av materialet: 

(1) att benägenheten att svara på frågan om politisk hemvist är högst 

i den befolkningsstabila enheten, vilket kan tas som ett 

indicium på att denna enhet har den lägsta partipolitiska stressen 

av de tre enheterna1^ 

(2) att den retarderande enheten - Jokkmokk - har en stark social

demokratisk dominans bland de högre tjänstemännen, vilket kan tas 

som indicium på att denna enhet har en hög partipolitisk stress. 

(Sannolikheten för ett visst politiskt korstryck styrks av att 

20,0$ inte velat svara på frågan - en sannolik tolkning av de ute

blivna svaren är att de avgivits av personer, som röstat på Vpk 

eller något borgerligt parti.) 

(3) att den expanderande enheten - Upplands-Bro - har en borgerlig 

dominans bland de högre tjänstemännen, vilket kan tas som ett 

indicium på att denna enhet har en hög partipolitisk stress (för 

sannolikheten av ett visst politiskt korstryck, som dock är lägre 

än i Jokkmokk, talar bl.a. omständigheten att hälften av dem som 

inte velat avslöja sin politiska hemvist ändå medgett att de röstat 

borgerligt.) 

l) Med partipolitisk stressfgraden av konfliktladdning och/eller 

strid mellan partierna, jfr tidigare avsnitt 5.3. 
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Tabell 26. Partifördelning vid 1968 års val i hela valmanskåren 

respektive bland högre tjänstemän 

Kommun P a r t i  Kommun 

Vpk S F C M KDS Borg. Ej röst Ej svar Totalt 

Val-
mans-
kâren 
Jokk
mokk 

15,0$ 61,2$ 7,5$ 7,6 $ 7,0$ 1,4$ 
(öv
riga) 
0,1$ 

- - 100$ 

Högre 
tj.-
män 

0$ 

(0) 

80,0$ 

(12) 

0$ 

( o )  
0$ 

( o )  
0$ 

(0) 

0$ 

( o )  
0$ 

(0) 

0$ 

(0) 

20,0$ 

(3) 

100$ 

(15) 

Val-
mans
kåren 
Ovan
åker 

1,9$ 53,1$ 11,6$ 26,1$ 5,3$ 2,0$ - - - 100$ 

Högre 
tj.-
män 

0$ 

( o )  
50,0$ 

( 4 )  
12,5$ 

(1) 

25,0$ 

(2) 

0$ 

( 0 )  
12,5$ 

(1) 

0$ 

( o )  
0$ 

( o )  
0$ 

(0) 

100$ 

(8) 

Val-
mans
kåren 
TJppl.-
Bro 

2,8$ 52,6$ 13,3$ 15,9$ 13,8$ 1,5$ - - 100$ 

Högre 
tj.-
män 

0$ 

( o )  
26,7$ 

(4) 

20,0$ 

(3) 

6,7$ 

(1) 

6,7$ 

(1) 

13,3$ 

(2) 

13,3$ 

(2) 

0$ 

(0) 

13,3$ 

(2) 

100$ 

(15) 
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Tabell 27• Partifördelning vid 1968 års val i hela valnianskåren 

respektive bland lägre tjänstemän 

. 

Kommun 
i 

P a r t i  

. 

Kommun 

Vpk S 
1 

F C M KDS Borg. Ej röst Ej svar Totält 

Val
mans-
kåren 
Jokk
mokk 

15,0# 61,2$ 7,5$ 7,6$ 7,0$ 1,4$ 
(öv
riga) 
0,1$ 

- - 100$ 

Lägre 
tj.-
rnän 

0$ 

(O) 

81,0$ 

(17) 

0$ 

(°) 
0$ 

(0) 

0$ 

(0) 

0$ 

(0) 

0$ 

(0) 

0$ 

(0) 

19,1$ 

(4) 

100$ 

(21) 

Val-
mans
kåren 
Ovan
åker 

1,9 $ 53,1$ 11,6$ 26,1$ 5,3$ 2,0$ - - - 100$ 

Lägre 
tj.-
män 

0$ 

(0) 

45,5$ 

(5) 

9,1$ 

(1) 

9,1$ 

(1) 

0$ 

(0) 

0$ 

(0) 

9,1$ 

(1) 

9,1$ 

(1) 

18,2$ 

(2) 

100$ ' 

(11) 

Val
mans-
kåren 
Upp.-
Bro 

2,8$ 52,6$ 13,3$ 15,9$ 13,8$ 1,5$ - - - 100$ 

Lägre 
tj.-
män 

0$ 

(0) 

57,1$ 

(8) 

7,1$ 

(1) 

14, 2f 

(2) 

7,1$ 

(1) 

0$ 

(0) 

7,1$ 

(1) 
1 , 

0$ 

(0) 

7,1$ 

(1) 

100$ 

(14) 

I tabell 27 redovisas resultatet av kartläggningen av den partipolitiska 

strukturen hos de lägre tjänstemännen. 

Materialet bekräftar knappast för de lägre tjänstemännen samma slutsats, 

som ovan under (l) dragits beträffande de högre tjänstemännen. Slutsats 

(2) ovan om de högre tjänstemännen kan ävenledes sägas omfatta de lägre. 

De lägre tjänstemännen i Upplands-Bro ansluter mycket väl till de för

troendevalda, när det gäller den partipolitiska strukturen. Slutsats (3) 

ovan om en hög partipolitisk stress i den expanderande enheten kullkastas 

inte av materialet avseende de lägre tjänstemännen. 

Sammanfattningsvis presenteras tabell 28 , där delpopulationerna för

delats på partiblock. 
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Tabell 28. Delpopulationerna fördelade på partiblock 

Kommun Valmanskåren 
. 1968 

Förtroend evalda Högre tj.män Lägre tj.män Kommun 

Soc. Borg. Soc. Borg. Soc. Borg. Soc. Borg. 

Jokkmokk 76,2$ 23,6$ 70,6$ 
(12) 

29,4$ 
(5) 

80,0$ 
(12) 

0$ 
(0) 

81,0$ 
(17) 

0$ 
(0) 

Ovanåker 55,0$ 45,0$ Uf* 42,9$ 
(6) 

50.0$ 
(4; 

37,5$ 
(3) 

45,5$ 
(si 

27,3$ 
(3) 

Uppl.-Bro 55,4$ 44,5$ 72,2$ 
(13) 

27,8$ 
(5) 

26.7$ 
(•i 

(46,7/0 57,1$ 
(8) 

35,7$ 
(5) 

Totalt 62,2$ 37,7$ 67,4$ 
(33) 

32,7$ 
(16) 

52,6$ 
(20) '(Si3* 

65,2$ 
(30) 

17,4$ 
(8) 

Jag skall senare diskutera de konsekvenser partipreferensen kan tänkas 

föra ned sig för beslutskapaciteten. Här kan i största korthet noteras 

att "apparatens människor" är en homogent sammanhållen grupp i Jokkmokk 

och Ovanåker, medan en heterogen sammansättning tycks förefinnas i Upp-

lands-Bro. 

Partiuppdrag 

För att undersöka i vilken omfattning "apparatens människor" involverats 

i de lokala partiorganisationernas ledning ställdes frågan om innehav av 

partiuppdrag. Skillnaderna är små beträffande partiengagemangen. En svag 

antydan om att Ovanåker ligger lägst föreligger dock. Iakttagelsen styrks 

vid ett studium av materialet efter fördelning på delpopulationerna 

(tabell 29 ). De förtroendevalda i Ovanåker har det lägsta uppdrags-

engagemanget i sina respektive partiapparater. Endast i Jokkmokk har 

tjänstemännen åtagit sig partiuppdrag. Förankringen i det socialdemokra

tiska partiet har resulterat i att ett par tjänstemän i vardera gruppen 

innehar uppdrag i detta parti i den retarderande enheten. 
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Tabell 29* Delpopulationernas innehav av partiuppdrag 

Kommun Förtro endevaida Högre tj.män Lägre t% .män 

Innehar uppdrag Innehar uppdrag Innehar uppdrag 

Jokkmokk Al,2% 13,3$ 9,5% 

(?) (2) (2) 

Ovanåker 28,6% 0% 0% 

(4) (o) (0) 

Upplands-Bro 44,4% o % 0% 

(8) (o) (o) 

Totalt 
fl 

38,8 % 5,3$ 4,4% 

(19) (2) (2) 

Naturligtvis kan âet diskuteras var man lämpligen bör dra gränsen för 

indikatorn på partiengagemang. Ett annat sätt än det som här valts vore 

att söka fastställa förekomsten av medlemskap. Jag har dock valt att dra 

gränsen vid innehav av uppdrag. Detta gäller också nästa indikator pä 

samhällsaktivitet, nämligen innehav av uppdrag i föreningar av annat 

slag. Framför allt har jag velat få fram ett säkrare mätt pä graden av 

engagemang. Om medlemskap valts är risken stor att, åtminstone när det 

gäller andra föreningar än partier, alla IP kommit med. Och, när det 

gäller medlemskap i partier, att bortfallet blivit stort. 

Föreningsuppdrag 

När man försöker karakterisera ett politiskt system, eller som i detta 

fall, ett politiskt delsystem, är de parapolitiska strukturerna av stor 

vikt. Man kan välja att se partier och föreningar som strukturer, vilka 

bl.a. fullgör eller bidrar till att fullgöra artikulerings- och aggre

geringsfunktioner i politiskt avseende. Dels kan man tänka sig att 

strukturerna var för sig bidrar till fullgörandet av dessa funktioner. 

Dels kan man tänka sig att strukturerna kompletterar och/eller förstärker 

varandras aktivitet i sitt arbete. I föreliggande fall, då det gäller att 

studera strukturomvandlingens inverkan på det politiska delsystemet, före

faller det vara en rimlig ansats att något närmare se på vissa förutsätt



87 

ningar för artikulerings- och aggregeringsstrukturernas allmänna möjlig

heter att verka. Därvid är deras möjligheter att engagera "apparatens 

människor" av särskilt stort intresse; eller, om man vill se det omvänt, 

intresset hos "apparatens människor" att engagera sig i strukturerna. 

Det är rimligt anta att det i ett system, vilket befinner sig i stark 

omvandling, råder sämre förutsättningar för ett livaktigt föreningsliv; 

än i ett befolkningsstabilt system. I ett system på tillbakagång försäm

ras rekryteringsläget både avseende medlemmar och ledare på grund av bl.a. 

utflyttning. I ett system på stark frammarsch råder under omvandlings-

tiden en anonymitet bland medborgarna, som menligt inverkar på möjlig

heterna att driva föreningsverksamhet. Det är också rimligt anta att i ett 

system med låg politisk stress - i vårt fall Ovanåker - kompenseras detta 

genom ett ökat engagemang i andra strukturer än i partier. I ett sådant 

system har fortfarande "apparatens människor" både tid, ork och lust att 

engagera sig. 

Resultatet av intervjupopulationernas svar på frågor om föreningsuppdrag 

visar att totalt sett nästan dubbelt så stor andel har föreningsuppdrag i 

Ovanåker i jämförelse med de två andra enheterna. 

Antagandena som gjorts ovan och det synsätt som anlagts stöds av resul

taten. Stora skillnader föreligger. Detta gäller för samtliga delpcpula-

tioner (tabell 30). 

Tabell 30. Delpopulationernas innehav av uppdrag i föreningar 

Kommun Förtro endevaida Högre tj.män Lägre tj.män Kommun 

Innehar uppdrag Innehar uppdrag Innehar uppdrag 

Jokkmokk 58,8$ 
(10) 

26.7$ 
U 5  

19,0$ 
(4) 

Ovanåker 

H
 H

 

75,0$ 
(6) 

54,6$ 
(6) 

Upplands-Bro 61,1$ 
(11) 

40,0$ 
(s5 

7,1$ 
d i  

Totalt 63,3$ 
(31) 

42,1$ 
(16) 

24,0$ 
(11) 

överlappningen kommunalpolitiska uppdrag/uppdrag i föreningar är vanligt 

förekommande. Det är därför inte anmärkningsvärt att möta den största om
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fattningen av föreningsengagemang hos de förtroendevalda. 

Uppdragskoncentration 

Detta avsnitt omfattar endast de kommunalpolitiska uppdragen. Eftersom 

endast 7 tjänstemän i hela intervjupopulationen innehar konmunalpolitiska 

uppdrag koraner redovisningen i huvudsak att begränsa sig till gruppen 

förtroendevalda. Men för att ge en överblick av förekomsten av antal 

uppdrag i hela populationen presenteras tabell 31« 

Tabell 31 • Förekomst av kommunala uppdrag och antal sådana uppdrag i 

intervjupopulationen 

Kommun Odelad population 

ED 1-2 3-5 6 uppdrag 
uppdrag uppdrag •uppdrag och mera 

Jokkmokk 60,4$ 17,0$ 9,4$ 13,2$ 

(32) (9) (5) (7) 

Ovanåker 48,5$ 24,2$ 24,2$ 3,0 $ 

(16) (8) (8) (1) 

Upplands-Bro 59,6$ 14,9$ 17,0$ 8,5$ 

(28) (7) (8) (4) 

Totalt 57,1$ 18,1$ 15,8$ 9,0$ 

(76) (24) (21) (12) 

Förändringsenheterna Jokkmokk och Upplands-Bro uppvisar en större 

koncentration av uppdrag än den befolkningsstabila enheten Ovanåker 

(tabell 32). 
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Tabell 32. Uppdragskoncentrationen bland de förtroendevalda 

Kommun Förtroendevalda 

' 1-2 
uppdrag 

3-5 
uppdrag 

6 uppdrag 
och mera 

Jokkmokk : 29,4$ 29,4$ 41,2$ 

(5) (5) (7) 

Ovanåker 55,7% 57,1$ 7,1$ 

(5) (8) (1) 

Upplands-Bro 33,3$ 44,4$ 22,2$ 

(6) (8) (4) 

Totalt 32,7$ 42,9$ 24,5$ 

(16) (21) (12) 

Det finns anledning att gå in i materialet för att göra ytterligare en 

specifikation (tabell 33). 

Denna specifikation ger dels ytterligare upplysningar om uppdragskon

centrationens struktur och dels belyser den vilken erfarenhet av kom-

munalpolitiskt arbete, som ligger bakom de förtroendevaldas utsagor om 

det politiska delsystemet. 

Tabell 33. Specifikation av uppdragskoncentrationen bland de 

förtro endevaida 

Kommun Sitter endast Sitter i KF Sitter i så Sitter i KS 
i andra organ + andra väl KF som och andra 
än KF o KS organ KS o andra organ 

organ 

Jokkmokk 35,3 $ 41,2$ 17,6$ 5,9$ 

(6) (7) (3) (1) 

Ovanåker 35,7$ 42,9$ 11,4$ 0$ 

(5) (6) (3) (0) 

Upplands-Bro 44,4$ 12,3$ 33,3$ 0$ 

(8) (4) (6) (0) 

KF = Kommunfullmäktige KS = Kommunstyrelse 

Det minst vanliga är att en förtroendevald med presidieuppdrag sitter 

tillika endast i kommunstyrelsen. Därnäst kommer en stor grupp med presi-
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dieuppdrag i styrelser och nämnder men utan att tillika vara ledamöter 

i fullmäktige och kommunstyrelse. Det mest vanliga - största gruppen -

är att folk son bekläder presidieposter i styrelser och nämnder tillika 

sitter antingen i fullmäktige eller i både fullmäktige och kommunstyrel

se . 

På grund av den överlappning, som här beskrivits, kan det noteras att i 

samtliga tre enheter utgörs den intervjuade förtroendemannapopulationen 

av jämväl 1/3 av respektive fullmäktigeförsamlingar. Referensgrunden för 

intervjupersonernas utsagor om systemet har således ytterligare styrkts. 
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8. ATTITYDMÖNSTER 

I föregående kapitel har intervjupopulationens sociala och politiska 

struktur beskrivits. De administrativa enheternas behovsorientering och 

prioriteringssituation kommer att göras till föremål för en bred Över

sikt i nästa kapitel där de olika systemens tillstånd kartlägges. Där

efter skall jag gå över till att mera specifikt mäta ett antal processu-

ella och substantiella fenomen i kapitel 10 och 11. Innan så sker skall 

jag i detta kapitel ge en översikt av det attitydmönster, som råder 

bland "apparatens människor". Utgångspunkten är ett antal i struktur

omvandlingen centrala problemställningar.^ Avsikten är att söka få svar 

på tre huvudfrågor: 

(1) Föreligger åsiktsöverensstämmelse i de tre delpopulationerna 

inom samma system? 

(2) Föreligger åsiktsöverensstämmelse i de tre delpopulationerna 

mellan systemen? 

(3) Föreligger några möjligheter att skilja ut speciella attityd

mönster som kan tänkas ge upphov till olika slag av politisk vilje

inriktning i strukturomvandlingsområden? 

Operationaliseringarna har knutits till konkreta frågor om urbani-
2) 

seringsprocessen och ett par utjämningsfaktorer. 

8.1 Attityd till urbanisering 

Vad_ anser_ Ni_om jfl^ttningen? 

Eftersom befolkningsomflyttningen intar en nyckelroll i strukturomvand

lingen var en fråga om denna process given. "Anser Hi att den pågående 

flyttningen från glesbygd till mindre tätorter och större städer är bra 

eller anser Ni inte det?" 5,7$ i Jokkmokk, 12,1$ i Ovanåker och 21,3$ i 

Upplands-Bro anser att flyttningen är bra. Endast 4 IP har avgett VET EJ-

svar. 

1) Easton delar upp "support" (stöd) i dels "supportive actions" och dels 

"supportive attitudes". Se Easton: B, s 159 h. 1-60« Här undersökta 

preferenser torde kunna räknas till den senare kategorin stöd 

2) Motsvarande frågor har ställts i delundersökningarna av Gunnel Gustafs

son och Dan Brändström 
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En mindre andel, 12,8$ (l7), instämmer således i att flyttningen är bra. 

Man kan skönja en tendens till samband mellan expansion och positiv atti

tyd. Även om materialet är litet finns inga principiella hinder mot att 

"splittra" upp det på delpopulationer (tabell 34 ). Jag gör det för att 
kontrollera, huruvida den rådande åsikten går igen i alla grupper bland 

"apparatens människor". 

Tabell 34» D elpopulationernas attityd till flyttningen. 

Andel som anser att flyttningen är bra. 

Kommun Förtroendevalda Högre tj.män Lägre tj.män Totalt 

Jokkmokk 5,9$ (l) 6,7$ (l) 4,8$ (1) 5,7$ (3) 

Ovanåker 14,3$ (2) 12,5$ (l) 9,1$ (1) 12,1$ (4) 

Upplands-Bro 27,8$ (5) 20,0$ (3) 14,3$ (2) 21,3$ (10) 

Totalt 16,3$ (8) 13,2$ (5) 8,7$ (4) 12,8$ (17) 

Det finns anledning att med skärpa understryka att materialets omfång 

starkt begränsar möjligheten att dra slutsatser. Å andra sidan återstår 

det att påvisa att åsiktsöverensstämmelsen mellan grupperna skulle vara 

en tillfällighet. 

För fullständighetens skull vill jag påkalla läsarens uppmärksamhet på 

en komplikation, som hänför sig till frågans formulering. Dessbättre var 

det möjligt, eftersom jag själv utförde intervjuerna, att rätta till 

felaktigheten. Redan vid första intervjun mötte jag ett spontant behov 

hos IP att få nyansera svaret. ITyanserna är av två slag: 

Nyans I Accepterar en viss omflyttning inom kommunen från glesbygd 

till tätorter, vilket underlättar planering och ger med

borgarna möjligheter att bli delaktiga av serviceutbudet. 

Anser att flyttningen från kommunen ej är bra. Reagerar sär

skilt starkt mot flyttning till storstadsregioner. (Denna 

nyansering förekom i alla enheterna och antecknades särskilt 

för att särredovisas. Se tabell 35 )• 
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Nyans II Ogillar omflyttningen p.g.a. att det uppstår problem för 

oss som är inflyttningskommun och därför måste ta emot dem 

som flyttar ut från andra kommuner - även från storstaden. 

(Denna nyansering förekom endast i Upplands-Bro och anteck

nades särskilt för att särredovisas.) 

Tabell 35« Nyans 1} attityd till flyttningen. Andel som accepterar 

en viss omflyttning inom kommunen 

Kommun Förtroendevalda Högre tj.män Lägre tj.män 

Jokkmokk 52,9$ (9) 53,3* (8) 19,0* (4) 

Ovanåker •14,3* (2) 25,0* (2) 18,2* (2) 

Upplands-Bro 16,7* (3) 13,3* (2) 

O
 

o
 

Totalt 28,6* (14) 31,6 (12) 13,0* (6) 

Endast 3 IP, samtliga i Upplands-Bro, ogillade omflyttningen enligt 

nyans II. 

De IP som spontant tillkännagivit nyans I i åsikten om den pågående flytt

ningen har framför allt velat peka på strävan att kunna bereda glesbygdens 

bebyggelse delaktighet i olika serviceutbud. Sådan service som tillgång 

till affärer, post, telegraf och läkemedelsförråd har framhållits vara 

omöjlig att upprätthålla utan en viss koncentration av bebyggelsen. 

Andra vitala anordningar ligger inom områdena: Undervisning, sjukvård, 

social- och åldringsvård. Att Jokkmokks förtroendevalda och högre tjänste

män skiljer ut sig så markant orsakas säkert av kommunens stora yta. 

Om beslutsfattandet påverkas av de rådande attityderna till problemen 

synes det - så långt dessa resultat speglar verkligheten - föreligga 

åsiktsöverensstämmelse mellan olika grupper i apparaten. 

Kan £l£ttaingen hindras? 

Till dem som ogillade flyttningen - d.v.s. ansåg att den var inte bra -

ställdes följdfrågan: 
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"Anser Ni att âet är möjligt att hindra flyttningen eller ej?" 

Tabell J6. Delpopulationernas attityd till möjligheten att hindra 

flyttningen. Andel som anser att flyttningen är möjlig 

att hindra 

Kommun Förtroendevalda Högre tj.män Lägre tj.män 

Jokkmokk 62,5$ (10) 78,6$ (11) 72,2$ (13) 

Ovanåker 70,0$ (7) 71,4$ (5) 60,0$ (6)) 

Upplands-Bro 46,2$ (6) 83,3$ (10) 66,7$ (8) 

Totalt 59,0$ (23) 78,8$ (26) 67,5 (27) 

Anm, Endast 2 IP svarade VET EJ. 

En stor majoritet - homogen i samtliga grupper - i Jokkmokk och Ovanåker 

anser att den pågende flyttningen är möjlig att hindra. De förtroende

valda i Upplands-Bro - den expanderande enheten - avviker dels från 

motsvarande grupp i de andra enheterna och dels från tjänstemännen i den 

egna. Den största andelen positiva till möjligheten att hindra den pågå

ende flyttningen förekommer hos de högre tjänstemännen i samtliga enheter. 

I den utsträckning attityden till möjligheten att hindra flyttningen 

skulle påverka "beslutsfattandet i vart och ett av de studerade systemen 

synes det - så långt dessa resultat speglar verkligheten - föreligga 

relativt stor åsiktsöverensstämmelse mellan olika grupper i apparaten. 

De förtroendevalda i Upplands-Bro tror minst på möjligheten att hindra 

flyttningen. 

Går £l£ttoing_en la&pm fort? 

Till den som hade en positiv syn på flyttningen ställdes följdfrågan: 

"Anser Ni att flyttningen går lagom fort eller att den bör gå långsammare 

eller bör gå fortare?" 

Endast 10$ anser att flyttningen bör gå fortare, 30$ att den går lagom 

fort och 60$ att den bör gå långsammare. Här tillåter inte materialet 

vare sig någon jämförelse mellan grupperna eller systemen eller någon 
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slutsats om åsiktsöverensstämmelse. 

8.2. Attityd till utjämningsfaktörer 

^r^ctoeskil^lnaderaa för stora.? 

Frågan hade följande lydelse: 

"Anser Ni att löneskillnaderna är för stora i dagens svenska samhälle?" 

I Jokkmokk instämde ca 95 $ i detta påstående, i vardera Ovanåker och 

Upplands-Bro ca 75$. Åsiktsöverensstämmelse föreligger i alla grupper och 

i de tre enheterna (tabell 37)» 

Tabell 37* Delpopulationeraas attityd till löneskillnaderna. 

Andel som anser att löneskillnaderna är för stora. 

Kommun Förtroendevalda Högre tj.män Lägre tj.män 

Jokkmokk 88,2$ (15) 100$ (15) 95,2$ (20 

Ovanåker 71,4# (10) 87,5$ (7) 72,7$ (8) 

Upplands-Bro 72,2$ (13) 73,3$ (11) 78,6$ (11) 

Totalt 77,6$ (38) 86,8$ (33) 84,8$ (39) 

Att Jokkmokk skiljer ut sig kan å ena sidan vara ett utslag av den parti

politiska variabeln, å andra sidan återfinnes den största andelen famil

jer med låg inkomst i Jokkmokk.1^ 

Ingenting tydèr f.ö. på att de förtroendevalda i större omfattning än 

tjänstemännen skulle anse att lön<^cillnaderna är för stora. Snarare 

antyder resultaten att de förtroendevalda i mindre omfattning än tjänste

männen anser att löneskillnaderna är för stora. 

l) Medelinkomst: -Tokkmokk 12.536 kr, Ovanåker 13.862 kr och Upplands-Bro 

20.950 krj I riket 18.258 kr. Uppgifterna hämtade ur Inkomst och 

förmögenhet 1970 
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Ska n.ödrarna_ta hand_om barnen eller yrkesarbeta? 

Frågan hade följande formulerings 

"Anser Ni att mödrar som har barn, vilka inte har börjat skolan, skall 

stanna hemma och ta hand om barnen även om de vill yrkesarbeta och barn

passningen kan ordnas på annat sätt?" 

I intervjun påpekades särskilt att hänsyn icke skulle tagas till om det 

fanns arbete för kvinnor på orten eller ej. 

Trots detta påpekande, att frågan avsåg principen som sådan, är det för

ståeligt om de situationella omständigheterna ändå influerat svaren. 

Nära 50$ i Ovanåker anser att mödrarna i den skisserade situationen skall 

stanna hemma hos barnen. I Jokkmokk ser 34$ positivt på att mödrarna för

blir i hemmet så länge barnen inte börjat skolan och i Upplands-Bro är 

procentandelen 21. Åsiktsöverensstämmelsen är total mellan gruppen för

troendevalda och lägre tjänstemän i alla tre systemen (tabell 38 ). De 

högre tjänstemännen i Jokkmokk och Ovanåker avviker från attitydmönstret. 

Tabell 38. Delpopulationernas attityd till mödrars yrkesarbete 

visavi ta hand om barnen. 

Andel som anser att mödrarna bör ta hand om barnen. 

I 

Kommun Förtroendevalda i 
1 
Högre tj.män ] Lägre tj.män 

Jokkmokk 41,2$ (7) 13,3$ (2) j 
i 

42,9$ (9) 

Ovanåker 42,9$ (6) 62,5 (5) 45,5$ (5) 

Upplands-Bro 22,2$ (4) 

i 

20,0$ (3) 

i 

21,4$ (3) 

Totalt 34,7$ (17) 26,3$ (10) 
i 
L 

37,0$ (17) 

I Upplands-Bro är attityden homogen och uttrycker mycket bestämt att 

mödrarna bör gå ut på arbetsmarknaden. 
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9. PRIORITERING 

Prioritering är ett nyckelord i politik. Planering och planer är prioritering. 

Planerare och politiker är prioriterare. 

Allmänt innebär prioritering« 

- att man med ett antal faktorer givna eller förväntade ger förtur åt 

något och/eller någon i konkurrens med annat och/eller annan. 

I kapitel 4-6 belyses några sidor e.v de beteenden, sozn karakteriserar de pro

cesser genom vilka de kommunala besluten blir till. I kapitel 7-8 presente

ras "apparatens människor" och deras attityder till några komponenter i 

strukturomvandlingen. 

För att erhålla ytterligare en mätpunkt i studiet av strukturomvandlingens 

påverkan på kommunala beslut ställdes i intervjun en hypotetisk fråga. Resul

tatet av denna fråga redovisas i föreliggande kapitel. 

Följande situâtionsbeskrivning och förutsättningar angavs s 

"Den här frågan är verklighetsfrämmande, men det finns ett visst mötiv till 

att jag ställer den. Den avser att ge en allmän bild av den i Er kommun rå

dande situationen. Observera att frågan är formulerad utifrån en tänkt situa

tion." 

Därefter ställdes frågani 

"Låt oss antaga, att Er kommun fick en inkomstförstärkning motsvarande en 

kommunalskattehöjning av - säg 3-4 kr - utan att de kommunala behoven i»öv

rigt andrades. Vad anser Hi att denna inkomstförstärkning borde användas 

till? Ange de tre mest angelägna användningsområdena i den ordning som Ni 
1 ) 

vill angelägenhetsgradera dem!" 

i) Ett särskilt kodschema för frågan återfinns i bilaga 9» I redovisningen 

har de olika sakområdena slagits samman till fyra områden enligt nedan; 

Näringsstöd 

Industristöd 
och sysöelsättn.-
skapande åtgärder 

Fysisk planering 

Bostäder 
Vatten o. avlopp 
Miljö- o. naturvård 
Kommunikationer 
Markköp 

Ek. o. förvaltn. Vård o. allm. 
... . service 

Förvaltning 
Kommunal ekonomi 

Idrott o. fritid 
Barn -o. ungd. 
verksamhet 
Skolor 
Kultur 
åldringsvård 
Socialvård 
Landsbygdsserv. 
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Tabell 39. Prioritering av resursanvändning: relativ procentandel IP 

som vill satsa resurserna på fyra olika användningsområden 

S f « » 

P4 O 
fr ç4 
Ir ^ 

3§ 
t!ö 
o i 

(ï1 ë s % pi 
^ PQ 
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<5 1 
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&! 
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0 

a, o 
H PH £> w 

fc, ti a ° Q 
•"3  ̂

S 
6,4 18,2 9,4 § 
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2,1 15,2 15,2 
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6,4 12,1 35,8 
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IH 44,8 36,4 52,9 70,2 54,5 62,0 59,6 45,4 11,2 
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19,0 27,2 9,3 12,8 24,2 15,2 23,4 42,5 0 

rf 
6.4 6,1 5,7 r,6 0 3,8 10,6 0 J 

•8 23,4 12,1 22,7 4,3 6,1 3,8 0 n 
u 0 

p» 

:0 

H 
täringsstöd 

Vård och alMn Survicn 

Fysisk p lanering, an läggn* 

Lkonoml o ch f örvaltning 

Ej p rioriterat 

9 

§ 

O 
P4 
EH 
;0 
pH 

ra 

EH 

« 

ca 

i-o 
EH 

• Ü3 
:<4 

5,6 14,3 5,9 

43,5 42,8 41,2 

16,7 21,4 17,7 

11,1 0 17,6 

33,3 21,4 17,6 

6,7 12,5 13,4 

53,4 25,0 G0,C 

26,7 25,0 n, 4 

0 25,0 0 

13,2 12,5 13,2 

7,1 27,3 9,6 

50,0 36,4 57,1 

14,3 36,4 0 

7,1 0 0 

21,4 0 33,3 

n u 14,3 17,7 0 14,3 93,2 târingsstôd 

tärd och allien service 

Fysisk p lanering, an liggn. 

Ekoncai oc h f örvaltning 

Ej p rioriterat 

Näringsstöd 

tärd o ch plkän sarvice 

Fysisk p lanering, a nläggn. 

Granoni och förvaltning 

Ej p rioriterat 

Mringsstöd 

\6rd o ch n lloän srfvice 

Fysisk p lanering, an lägyn. 

Ckonwri oc h f örvaltning 

83,3 57,2 70,5 55,6 35,7 11,3 

târingsstôd 

tärd och allien service 

Fysisk p lanering, an liggn. 

Ekoncai oc h f örvaltning 

Ej p rioriterat 

Näringsstöd 

tärd o ch plkän sarvice 

Fysisk p lanering, a nläggn. 

Granoni och förvaltning 

Ej p rioriterat 

Mringsstöd 

\6rd o ch n lloän srfvice 

Fysisk p lanering, an lägyn. 

Ckonwri oc h f örvaltning 

11,1 21,3 5,9 38,8 50,0 rs u 

târingsstôd 

tärd och allien service 

Fysisk p lanering, an liggn. 

Ekoncai oc h f örvaltning 

Ej p rioriterat 

Näringsstöd 

tärd o ch plkän sarvice 

Fysisk p lanering, a nläggn. 

Granoni och förvaltning 

Ej p rioriterat 

Mringsstöd 

\6rd o ch n lloän srfvice 

Fysisk p lanering, an lägyn. 

Ckonwri oc h f örvaltning 

0 0 5,9 5,6 0 0 

târingsstôd 

tärd och allien service 

Fysisk p lanering, an liggn. 

Ekoncai oc h f örvaltning 

Ej p rioriterat 

Näringsstöd 

tärd o ch plkän sarvice 

Fysisk p lanering, a nläggn. 

Granoni och förvaltning 

Ej p rioriterat 

Mringsstöd 

\6rd o ch n lloän srfvice 

Fysisk p lanering, an lägyn. 

Ckonwri oc h f örvaltning 

5,6 7,2 0 0 0 0 

târingsstôd 

tärd och allien service 

Fysisk p lanering, an liggn. 

Ekoncai oc h f örvaltning 

Ej p rioriterat 

Näringsstöd 

tärd o ch plkän sarvice 

Fysisk p lanering, a nläggn. 

Granoni och förvaltning 

Ej p rioriterat 

Mringsstöd 

\6rd o ch n lloän srfvice 

Fysisk p lanering, an lägyn. 

Ckonwri oc h f örvaltning 

târingsstôd 

tärd och allien service 

Fysisk p lanering, an liggn. 

Ekoncai oc h f örvaltning 

Ej p rioriterat 

Näringsstöd 

tärd o ch plkän sarvice 

Fysisk p lanering, a nläggn. 

Granoni och förvaltning 

Ej p rioriterat 

Mringsstöd 

\6rd o ch n lloän srfvice 

Fysisk p lanering, an lägyn. 

Ckonwri oc h f örvaltning 

6,7 25,0 6,7 6,7 25,0 80,0 

târingsstôd 

tärd och allien service 

Fysisk p lanering, an liggn. 

Ekoncai oc h f örvaltning 

Ej p rioriterat 

Näringsstöd 

tärd o ch plkän sarvice 

Fysisk p lanering, a nläggn. 

Granoni och förvaltning 

Ej p rioriterat 

Mringsstöd 

\6rd o ch n lloän srfvice 

Fysisk p lanering, an lägyn. 

Ckonwri oc h f örvaltning 

80,1 37,5 66,7 53,3 50,0 20,0 

târingsstôd 

tärd och allien service 

Fysisk p lanering, an liggn. 

Ekoncai oc h f örvaltning 

Ej p rioriterat 

Näringsstöd 

tärd o ch plkän sarvice 

Fysisk p lanering, a nläggn. 

Granoni och förvaltning 

Ej p rioriterat 

Mringsstöd 

\6rd o ch n lloän srfvice 

Fysisk p lanering, an lägyn. 

Ckonwri oc h f örvaltning 

20,0 25,0 20,0 20,0 25,0 0 

târingsstôd 

tärd och allien service 

Fysisk p lanering, an liggn. 

Ekoncai oc h f örvaltning 

Ej p rioriterat 

Näringsstöd 

tärd o ch plkän sarvice 

Fysisk p lanering, a nläggn. 

Granoni och förvaltning 

Ej p rioriterat 

Mringsstöd 

\6rd o ch n lloän srfvice 

Fysisk p lanering, an lägyn. 

Ckonwri oc h f örvaltning 

13,2 0 6,6 20,0 n 0 

târingsstôd 

tärd och allien service 

Fysisk p lanering, an liggn. 

Ekoncai oc h f örvaltning 

Ej p rioriterat 

Näringsstöd 

tärd o ch plkän sarvice 

Fysisk p lanering, a nläggn. 

Granoni och förvaltning 

Ej p rioriterat 

Mringsstöd 

\6rd o ch n lloän srfvice 

Fysisk p lanering, an lägyn. 

Ckonwri oc h f örvaltning 

0 12,5 0 0 0 0 

târingsstôd 

tärd och allien service 

Fysisk p lanering, an liggn. 

Ekoncai oc h f örvaltning 

Ej p rioriterat 

Näringsstöd 

tärd o ch plkän sarvice 

Fysisk p lanering, a nläggn. 

Granoni och förvaltning 

Ej p rioriterat 

Mringsstöd 

\6rd o ch n lloän srfvice 

Fysisk p lanering, an lägyn. 

Ckonwri oc h f örvaltning 

târingsstôd 

tärd och allien service 

Fysisk p lanering, an liggn. 

Ekoncai oc h f örvaltning 

Ej p rioriterat 

Näringsstöd 

tärd o ch plkän sarvice 

Fysisk p lanering, a nläggn. 

Granoni och förvaltning 

Ej p rioriterat 

Mringsstöd 

\6rd o ch n lloän srfvice 

Fysisk p lanering, an lägyn. 

Ckonwri oc h f örvaltning 

0 9,1 19,1 14,3 0 95,2 

târingsstôd 

tärd och allien service 

Fysisk p lanering, an liggn. 

Ekoncai oc h f örvaltning 

Ej p rioriterat 

Näringsstöd 

tärd o ch plkän sarvice 

Fysisk p lanering, a nläggn. 

Granoni och förvaltning 

Ej p rioriterat 

Mringsstöd 

\6rd o ch n lloän srfvice 

Fysisk p lanering, an lägyn. 

Ckonwri oc h f örvaltning 

64,3 63,7 52,3 71,5 54,5 4,8 

târingsstôd 

tärd och allien service 

Fysisk p lanering, an liggn. 

Ekoncai oc h f örvaltning 

Ej p rioriterat 

Näringsstöd 

tärd o ch plkän sarvice 

Fysisk p lanering, a nläggn. 

Granoni och förvaltning 

Ej p rioriterat 

Mringsstöd 

\6rd o ch n lloän srfvice 

Fysisk p lanering, an lägyn. 

Ckonwri oc h f örvaltning 

7.1 27,1 19,1 7.1 45,5 0 

târingsstôd 

tärd och allien service 

Fysisk p lanering, an liggn. 

Ekoncai oc h f örvaltning 

Ej p rioriterat 

Näringsstöd 

tärd o ch plkän sarvice 

Fysisk p lanering, a nläggn. 

Granoni och förvaltning 

Ej p rioriterat 

Mringsstöd 

\6rd o ch n lloän srfvice 

Fysisk p lanering, an lägyn. 

Ckonwri oc h f örvaltning 21,4 0 0 7,1 0 0 

târingsstôd 

tärd och allien service 

Fysisk p lanering, an liggn. 

Ekoncai oc h f örvaltning 

Ej p rioriterat 

Näringsstöd 

tärd o ch plkän sarvice 

Fysisk p lanering, a nläggn. 

Granoni och förvaltning 

Ej p rioriterat 

Mringsstöd 

\6rd o ch n lloän srfvice 

Fysisk p lanering, an lägyn. 

Ckonwri oc h f örvaltning 

7,1 0 0 0 0 0 Ej pr ioriterat 
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När resultatet av prioriteringsfrågan studeras, är det angeläget påminna sig, 

att den inte gör anspråk på att mäta demands » Med den Eastonska terminologin 

sagt, försöker frågan fånga in något av aktuella wants. 

(1) - Är "apparatens människor" mäktiga att prioritera? 

(2) - Om (1), vilka önskningar och förväntningar kännetecknar de olika 

delpopulationerna och enheterna? 

9.1 Förstahandsprioritering 

Det första huvudintrycket är iögonfallande: 

(1) i ett retarderande samhälle pressar strukturomvandlingen på mot 

vitala grundförutsättningar för, utkomsten, nämligen möjligheten 

att få arbete 

(2) åsiktsöverensstämmeisen kan för delpopulationerna i Jokkmokk närmast 

betecknas som total 

En detaljerad analys av materialet ger klart besked om att en mycket stor 

andel av de åtgärder "apparatens människor" föreslår ligger långt utanför 

gränserna för kommunal kompetens. 

Det andra huvudintrycket är också det mycket klart framträdandes 

(1) i ett expanderande samhälle pressar strukturomvandlingen på mot vård-

och servicesektorerna 

(2) åsiktsöverensstämmelsen mellan delpopulationerna i Upplands-Bro är 

inte framträdande 

Det tredje huvudintrycket avspeglar sig även detta omedelbart» 

(1) i ett befolkningsstabilt samhälle är behoven visserligen differentie

rade men systemet intar i stort sett en mellanställning i de flesta 

anspråken 

(2) åsiktsöverensstämmelsen mellan delpopulationerna i Ovanåker är inte 

framträdande 

Intervjumaterialet rymmer på den här punkten ett enormt material med många 

aspekter på de olika kommunemas tillstånd. Jag ska endast gå in på några 

behovsområden, vilka ger relief åt förhållandena i varje enhet. 
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9.2 Sammanvägd prioritering 

En större överskådlighet ges materialet i tabell 4-0» De "t re prioriteringarna 

sammanvägs till en genom ett poängsystem. Det kan anföras många invändningar 

mot att ge de olika angelägenhetsgraderingarna så statiska vikter som här 

görs. Syftet är att ge en mera samlad framställning. 

Även om materialet enligt denna bearbetning ger ett intryck av större mått

fullhet i de bedömningar "apparatens människor" gör av kommunens tillstånd, 

behöver detta inte ge anledning till att fästa mindre vikt vid den akuta si

tuationen enligt förstahandsprioriteringen. 

Även efter sammanvägningen av de tre prioriteringarna kommer sambanden mycket 

klart fram. 

I Jokkmokk är tillståndet sådant att sysselsättningsbefrämjande åtgärder 

upplevs såsom mest angelägna. Vård och allmän service kommer därnäst. Det är 

såväl åldringsvård som barn- och ungdomsverksamhet man skulle vilja satsa 

mera på. På vill satsa mera på socialvård. Fysisk planering och anläggnings

verksamhet är inte särskilt påträngande. Inte heller förvaltningsapparaten 

anser man sig i rådande situation vilja satsa mera på. 

I Ovanåker är tillståndet sådant att sysselsättningsproblemen inte träder i 

förgrunden. Inom vård och allmän service anmäler sig följande behovs baro-

och ungdomsverksamhet, miljö- och naturvård, idrott och fritid. Den fysiska 

planeringen och anläggningsverksamheten utgör ett jämförelsevis angeläget 

prioriteringsområde. Två behov är särskilt framträdande, nämligen kommunika

tioner och vatten och avlopp. Nästan ingen vill satsa mera på ekonomi och 

förvaltning. 

I Upplands-Bro är tillståndet sådant att sysselsättningsproblemen nästan inte 

alls förekommer i prioriteringen. Behovet av barn- och ungdomsverksamhet do

minerar helt vård- och service i alla delpopulationerna. Även idrott och fri

tid ligger högt i angelägenhetsgrad. I den fysiska planerings- och anlägg

ningsverksamheten är kommunikationer och markköp det som upplevs som mest 

angeläget. En ganska stor del av tjänstemännen (inte de förtroendevalda) 

prioriterar olika åtgärder i förvaltningen redan som ett förstahandsbehov» 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att spridningen över antalet behovs

områden är störst i den expanderande enheten och minst i den retarderande. 



Tabell 40. Prioritering av resursanvändning: relativ procentandel IP 

som vill satsa resurserna på fyra olika användningsområden 
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5,0 14,1 50,9 Näringsstöd 

60,6 49,6 35,2 Vård och allmän service 

19,1 33,9 6,7 Fysisk planering, anläggn. 

10,0 1,0 2,2 Ekonomi och förvaltning 

5,? 4,0 5,0 Ej prioriterat 

0,9 14,3 51,0 Käringsstöd 

61,2 44,1 36,4 Vård och allmän service 

26,0 35,6 4,9 Fysisk planering, anläggn. 

4,7 0 4,9 Ekonomi och förvaltning 

7,4 6,0 2,9 Ej prioriterat 

6,7 22,9 44,4 Näringsstöd 

55,6 41,8 42,1 Vård och allmän service 

21,0 25,0 8,9 Fysisk planering, anläggn. 

14,4 4,2 2,2 Ekonomi och förvaltning 

2,2 6,3 2,2 Ej prioriterat 

8,3 7,6 55,5 Näringsstöd 

65,5 54,5 29,2 Vård och allmän service 

8,4 37,9 6,5 Fysisk planering, anläggn. 

11,9 0 0 Ekonomi och förvaltning 

6,0 0 8,7 Ej prioriterat 

I + II + III-handsalternativen sammanvägda. 

Förstahands = 3 P» 

Andrahands = 2 p. 

Tredjehands = 1 p. 
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Det föreföll av intrycken vid intervjun vara lättast för "apparatens männi

skor" att prioritera i Jokkmokk och svårast i Upplands-Bro. De högre tjähste-

männen hade lättast att prioritera i Jokkmokk och Upplands-Bro, svårast i 

Ovanåker. De lägre tjänstemännen hade lättast att prioritera i Ovanåker och 

svårast i Jokkmokk. De förtroendevalda hade lättast att prioritera i Jokk

mokk och svårast i Upplands-Bro. Intrycken avspeglas också i resultaten. 

Att grupptillhörigheten, dvs. egenskapen att vara förtroendevald, högre 

eller lägre tjänsteman, konstituerar skillnader i prioritering kan konsta

teras. Potentiella orsaker kommer att diskuteras senare i avhandlingen. 



10. STRESS - STRESSINDUKTION - MOTÅTGÄRDER 

105. 

Redovisningen av resultaten från protokollstudierna visar att strukturom

vandlingen påverkar kommunala beslut. Kraven, initiativströmmarna, konver

teringsprocessen och själva besluten undergår förändringar, som ger upp

hov till påfrestningar. 

Varje politiskt system utsattes alltid för påfrestningar. Det antagandet 

är rimligt, att dessa påfrestningar blir starkare ju snabbare förändringen 

sker. I ett par kapitel har jag påvisat olikheter hos "apparatens männi

skor" i deras attityder till vissa förändringar i samhället. Omvandlings

situationen, antingen den är för handen eller förväntas, skapar ett tryck 

på det politiska delsystemet. Hela det framförliggande fältet måste be

dömas såväl i ett kort som långt perspektiv. Det gäller för beslutsfattar

na att vid en given tidpunkt ha uppmärksamheten riktad på de viktigaste 

förändringarna i omgivningen. Beslutsapparaten skall ha kapacitet att 

mÄta kraven med tillräcklig output, relevant output och output i tid. 

Samtidigt skall osäkerheten om beslutens konsekvenser minimeras. Om be

slutskapacitet saknas i ett system och systemet icke är i stånd att 

mönstra sådan - alternativt förmöget att hejda eller avvisa de krav som 

ställs - inträder starka påfrestningar. Sådana tillstånd i systemet leder 

till vad Easton kallar stress och stresstillstånd. 

I vissa avsnitt i kapitlen 2 och 3 har jag redogjort för hur stressen 

systemanalytiskt verkar i Easton's modell. Easton gör en grov indelning 

av stress. Bl.a. talar han om "demand stress" av två slag : 

(1) direkt stress uppkommer då kraven blir så många och omfattande 

att systemet med hänsyn till den tid och de kana

ler som står till förfogande ej kan åstadkomma 

önskad output. 

(2) indirekt stress uppkommer då kraven blir sådana att systemet 

exempelvis p.g.a. bristande ekonomiska resurser 

e.i förm år producera önskad output. 

Båda dessa slag av stress (under inverkan av ett stort antal delstresser 

och stressymptom) kan medföra brist på stöd - t.ex. support failure -

l) Easton: B s 58 ff 
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också detta ett slags stress. Bristande stöd underminerar systemets kapa

citet att fatta auktoritativa beslut och utgör således ett hot mot sy

stemets livskraft. Jag återkommer senare i olika sammanhang dels till 

de olika specifika termer och begrepp, som det finns anledning till och 

dels till stressens fortplantning i systemet. 

I anslutning till mina grundantaganden (se avsnitt 3.l) har jag låtit 

förstå, att strukturomvandlingens påfrestning kan leda till stresstill-

stånd. Men med samma motiveringar, vilka framhölls vid modifieringen av 

systembegreppet har jag vidtagit en modifiering av begreppet stress. 

Vad jag egentligen gör med den Eastonska begreppsapparaten i det här 

ledet av tillämpningen är följande: 

(1) att jag bildligt talat i allt väsentligt sänker tröskeln för 

de påfrestningar, som medverkar till att allvarligt hota ett 

systems livsbetingelser, vilket i stort sett innebärj 

(2) att stress enligt min mening inträder redan då ett system har 

en färdriktning mot den punkt på vilken Easton's persistence-

problematik har relevans 

I detta sammanhang vill jag ta upp en kritisk invändning mot Easton's 

stressresonemang. Det kan ifrågasättas om inte stress och konsekvenserna 

av stress givits en alltför ensidig innebörd. Kan inte stress också verka 

befrämjande? På ett ställe hos Easton lägger man iaärke till en viss am

bivalens till stressinducerande fenomen. Det är när han talar om 
2) 

"cleavages". När vi i vardagslag talar om stress, är vi inte sällan be

nägna att se på stress som något som mönstrar aktivitet, kraft och re

surser. Så länge vi kan kanalisera stressen ökar vår förmåga. 

Som allting annat här i världen har stressen två sidor. "Also the principle 

of stress, so often involved in psychology, psychiatry and psychosoniatics, 

needs some réévaluation. Stress is not only a danger of life to be 

controlled and neutralized by adaptive mechanisms; it also creates higher 

life. If life, after disturbance from outside, had simply returned to the 

so-called homeostatic eqvilibrium, it would never have progressed beyond 

the amoeba which, after all, is the best adapted creatures in the world 

1) Easton: B s 59 

2) Ibid s 236 ff 
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it has survived billions of years fron the primeval ocean to the present 

day"Den här typen av invändningar är vanliga mot den systemanalys, 

som arbetar ned öppna system. 

Avsiktligt har jag i min undersökning talat om påfrestningar i samband 

med undersökningarna av protokollmaterialet. Därefter för jag över dis

kussionen till "apparatens nänniskor", deras attityder och perception av 

beslut och beslutsfattandets problem - att tillgodose medborgarnas krav 

och önskemål. Det är sä stressfenomenet kan påverka verklighetsföreställ-
2) 

ningar, känslor och handlingsberedskap. Jag använder ändå överförda be

teckningar, såsom: "systemets beteende" och "regionen är tidsstressad". 

Ibland använder jag beteckningen "en terms egenskapsrymd". "De förtroende

valdas bedömning huruvida stress förekommer i systemet" betyder således 

. . . förekommer bland människorna i systemet. 

I kapitel 3 berördes undersökningens validitet. Det behöver än en gång 

framhållas, vilka svårigheter, som möter undersökningar av denna karak

tär. En speciell svårighet vid intervjuerna är att få IP att exkludera 

den värdeallokering, vilken företas av andra system än det kommunal

politiska. Problemet framhölls speciellt för IP före och under intervjun. 

Det är en illusion tro att man kan gå ut till folk i allmänhet och genom 

långa och invecklade definitionsangivelser erhålla exakta mätningar. Genom 

1) Bertalanffy: s I9I - 192 

2) Problemet med att använda analogier är ett allmänt intressant teo

retiskt problem. Det diskuteras ibland om inte t.ex. Easton genom an

vändningen av analogier blir offer för det som brukar kallas "reifi-

kationsproblemet". (Se Levy: s 93 och Kaplan: s 61, 8l). I korthet inne

bär detta att det som definierats som abstrakt (analytiskt) göres kon

kret. Ett analytiskt system upphör definitionsmässigt om det till-

skrives liv. Medawar ställer sig tvivlande till att samhällsforskare 

har någonting att hämta metodologiskt från biologer och fysiker. 

Lika litet som det går att "översätta" samhället och studier om sam

hället till individens biologi, lika litet kan biologi reduceras till 

fysik och kemi. Man finner inte fruktan, sexualitet, minne etc. i 

fysikens värld. Men hur många, säger Medawar, har inte vunnit trium

fer pä detta. Däremot förnekar han givetvis inte att socialveten

skaparna måste finna förklaringar i det biologiska systemet (Medawar: 

s 15 - 16). 
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den snävare definition och gränsdragning, vilken angavs som utgångspunkt 

och för vilket ovan redogjorts, har förhoppningsvis en större renodling 

varit möjlig än utan åtgärder. Intervjuer på det allmänna medborgarplanet 

hade verkligen varit önskvärda. Nu skapar intervjudelens uppläggning i 

metodologiskt avseende visserligen en intressant infallsvinkel, men den 

är långt ifrån problemfri. Data hänför sig till de bedömningar "appara

tens människor" gjort och bygger således på deras referensgrund. Visser

ligen består intervjupopulationen av en elit, som är väl förtrogen med 

just kommunala angelägenheter och vårdandet av sådana. Härigenom åstad-

konmes god kvalitet på data åtminstone i ett led. Snellertid är det en 

omöjlig uppgift att genom särskilda instruktioner korrigera för brister 

i ett annat led, det led på vilket eliten bygger och gör sina utsagor, 

nämligen opinionsyttringarna från delsamhällets medborgare. När man nu 

diskuterar problem av det här slaget får man komma ihåg, att sannolikt 

en mycket stor del medborgare i allmänhet vare sig skiljer mellan de 

olika huvudmännens (systemens) ansvar för olika behovsområden eller ut

skiftar sin kritik speciellt till dem den med rätta borde drabba. På 

dessa grunder kan det ifrågasättas, hur stor vinsten blivit utifrån det 

speciella syfte undersökningen har. Det får anses vara en styrka att 

iakttagelserna centreras till "hjärtat" i den apparat, som har att kon

vertera kraven till åtgärder. "Apparatens människor" handskas med be

slutsmassan under såväl initieringsstadiet som under konverteringspro

cessen och då besluten går i verkställighet. 

Antaganden: 

1:1 att stress förekommer i våra undersökningsenheter 

II:I att stressen varierar med avseende på den typ av områden våra 

enheter representerar: retarderande, befolkningsstabila och 

expanderande 

III:I att i en retarderande enhet förekommer: 

a) en viss dock inte sä stark direkt stress 

b) en relativt stark indirekt stress 

IV:I i en befolkningsstabil enhet förekommer: 

a) en obetydlig direkt stress 

b) en obetydlig indirekt stress 
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V:I att i en expanderande enhet förekommer: 

a) en relativt stark direkt stress 

b) en viss dock inte så stark indirekt stress 

Det som nu sagts illustreras i nedanstående figur: 

Figur 15» Illustration av strukturomvandlingens påverkan på kommunala 

beslut. 

KAPACITETSBEGRÄNSANDE STRUKTUROMVANDLING 

Demands 

STRESS Outputs -

EXPANDERANDE 
ENHET 

BEFOLKNINGSSTABIL 
ENHET 

RETARDERANDE 
ENHET 

BEHOVSPÂDRIVANDE STRUKTUROMVANDLING 

Alltså har son grundantagande ställts upp att i de undersökta enheterna 

förekommer såväl kvantitets- som kvalitetsskillnader i de störningar som 

kallas stress. 

I nedanstående skiss ges en översikt av de termer och begrepp, som 

operationaliseringarna behandlar och anknyter till. Frågorna har ordnats 

osymmetriskt i formuläret för att dämpa effekten av slentrianmässigt av

givna svar. 

\ 
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Figur 16. översikt av operationaliseringar 
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Frågorna till IP knyter i huvudsak an till: 

(1) inputvariabeln, demands1^ 

(2) konverteringen 

(3) outputvariabeln, , output failure 

(4) återkopplingen 
.2) 

support (5) inputvariabeln, 
.2) 

support 

1) Demands innefattar även wants (förväntningar) 

Easton: B s 71 

2) Support innefattar såväl "supportive actions" son "supportive 

attitudes". Easton: B s 41 - 47, 159 - 160. 

Se vidare figur 2 s 21 
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Frågorna gäller bedömningen av delsystemets beteenden och kapaciteter 

att av demands åstadkomma outputs. I de frågor, som anknyter till 1, 2 

och 5 ovan, har IP ombetts bedöma den situation, vilken råder i kommunen. 

I de frågor, som aknyter till 3 och 4 ovan, har det gällt för IP att be

döma den kritik som förekommer mot kommunens sätt att agera (d.v.s. att 

tillgodose medborgarnas krav och önskemål). Förutom försöken att se i 

vilken grad gjorda antaganden har relevans, kommer analysen att uppe

hålla sig vid en diskussion utifrån följande frågeställningar: 

(1) Vilken grad av homogenitet föreligger hos beslutsaktörema vad 

avser deras perception av delsystemets problemstruktur? 

(2) Vilken grad av homogenitet föreligger hos beslutsaktörerna vad 

avser deras perception av medlemmarnas tilltro till delsystemet? 

(3) Vilken är effekten av några essentiella restriktioner på vårdandet 

av delsystemets egna angelägenheter? 

10.1 Demand stress 

IP förelades följande påstående, vilket IP ombads noga tänka över och 

avge svar på hur detta överensstämde med IP:s bedömning av situationen 

i kommunen: 

"Det kommunalpolitiska Svarsalternativ: 

systemet i (kommunens namn) .. 0, „,  
* v ' Stammer Stammer Stammer 
har problem med att till- , n . . . . .. .. 

* absolut i stort sett inte 
godo se kommunmedborgarnas (2) (3) 

krav och önskemål". 
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Tabell 41* Intervjupopulationens bedömning huruvida stress förekommer 

i systemet 

Kommun A] 

Absolut 

adel som an 

I stort 
sett 

ser att pås 

Inte 

tåendet stä 

Tveksam 

mmer: 

Vet ej 

Jokkmokk 17,0$ 

(9) 

73,6$ 

(39) 

7,6$ 

(4) 

0$ 

(0) 

1,9$ 

(D 

Ovanåker 9,1$ 

(3) 

72,7$ 

' (24) 

12,1$ 

(4) 

6,1$ 

(2) 

0$ 

(0) 

Upplands-Bro 23,4$ 

(11) 

66,0$ 

(31) 

8,5$ 

(4) 

o
 

o
 
'
 

2,1$ 

(1) 

Totalt 17,3$ 

(23) 

70,7$ 

(94) 

9,0$ 

(12) 

1,5$ 

(2)' : 

1,5$ 

(2) 

Summeras kol. 1 och 2 "absolut" + "i stort sett" blir resultatet: 

Jokkmokk 90,6%, Ovanåker 81,8$ och Upplands-Bro 89,4$. 

Med storleken av procentandelen IP som verifikation dras slutsatsen om 

graden av stress. Om skillnaderna framträder i svarsalternativet "stämmer 

absolut" tolkas detta som starkare indicier på skillnader i graden av 

stress än om skillnaderna framträder i svarsalternativet "stämmer i stort 

sett". I åtskilliga fall summeras svarsalternativen. i) 

l) En ringa andel har avgett svaret "vet ej". Detta gäller hela materialet, 

emellertid redovisas även dessa svar för fullständighetens skull. Till 

kategorin "tveksam" har hänförts svaren i de fall då IP antingen sagt 

sig vara tveksam eller velat placera sitt svar mitt emellan "stämmer i 

stort sett" och "stämmer inte". Däremot har, i de fall IP velat pla

cera sitt svar mitt emellan "absolut" och "i stort sett", svaren vid 

kodningen hänförts till den senare kategorin 
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Bn mycket stor andel IP bedömer att stress förekommer i respektive en

het, Ett klart indicium påvisar skillnader i graden av stress i de olika 

undersökningsenheterna. Stress förekommer i större utsträckning i den 

retarderande och den expanderande enheten än i den befolkningsstabila. 

Frågan är med avsikt allmänt formulerad för att fånga in bedömningen av 

situationen i det politiska delsystemet. Giltigheten av att redan i det 

här skedet tala om stress kan ifrågasättas. Det räcker inte med att säga 

att en anhopning av demands hindrar eller distraherar beslutsfattarna. 

Medborgarna kanske nöjer sig med en mindre output än beräknat och ändå 

upprätthåller det stöd son behövs. Det är inte alls säkert att output 

failure inträffar. Problemet ligger framför allt i konverteringen. Tills 

vidare betraktas demands som en potentiell stress. Jag skall senare åter

komma till de determinanter, som bestämmer tendenser hos input of demands, 

vilka blir möjliga slag av påfrestningar på systemet. Innan dess ska jag 

uppehålla mig vid frågan om graden av homogenitet hos "apparatens 

människor" beträffande perceptionen av delsystemets problem. 

Tabell 42. De förtroendevaldas bedömning huruvida stress förekommer i 

systemet 

Kommun And 

Absolut 

el son anse: 

» I stort 
sett 

r att påstå 

Inte 

.endet stamm 

Tveksam 

er: 

Vet ej 

Jokkmokk 23,5$ 

(4) 

70,6$ 

(12) 

5,9$ 

(1) •—
*s

 
O
 
o
 O

 
o
 

Ovanåker o$ 
(o) 

78,6$ 

(11) 

21,4$ 

(3) 

0$ 

(o) 
0$ 

(o) 

Upplands-Bro 27,8$ 

(5) 

55,5$ 

(10) 

16,7$ 

(3) 

0$ 

(0) 

0$ 

(o) 

Totalt 18,4$ 

(9) 

67,3 $ 

(33) 

14,3$ 

(7) 

O
 
O
 

O
 
O
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Summeras kol. 1 och 2 blir resultatet: Jokkmokk 94,1$, Ovanåker 78,6$ 

och Upplands-Bro 83,3$« 

Slutsatsen angående förekomst av stress och skillnader i stress står 

sig vid en analys utförd på varje delpopulation för sig. 

Tabell 43« De högre tjänstemännens bedömning huruvida stress förekommer 

i systemet 

Kommun And« 

Absolut 

;1 som ansei 
I stort 
sett 

r att påståe 

Inte 

ndet stämm 

Tveksam 

er: 

Vet ej 

Jokkmokk 20,0$ 
(3) 

66,7$ 
(10) 

13,3$ 
(2) 

o
 
o
 

o
 
o
 

Ovanåker 0$ 
(0) 

87,5 $ 
(7) 

0$ 
(0) 

12,5$ 
(1) 

o
 
o
 

Upplands-Bro 33,3$ 
(5) 

66,7$ 
(10) 

0$ 
(0) 

—
 

O
 
o
 

0$ 
(o) 

Totalt 21,1$ 
(8) 

71,1$ 
(27) 

5,3$ 
(2) 

2,6$ 
(1) 

0$ 
(o) 

Summeras kol. 1 och 2 blir resultatet: Jokkmokk 86,7$, Ovanåker 87,5$ 

och Upplands-Bro 100$. 

Indicierna tyder på att de högre tjänstemännen i Ovanåker och Upplands-Bro 

i större omfattning än de förtroendevalda bedömer att stress förekommer. 

Perceptionen av delsystemets problem är mycket homogen i jämförelse 

grupperna emellan. De lägre tjänstemännen i Ovanåker avviker något och 

bryter därmed den påvisade homogeniteten i bedömningsmönstret (tabell 44)» 

Avvikelsen får tills vidare lämnas utan förklaring. Huvudtendensen håller 

dock i sig även i denna grupp: stress förekommer och skillnader mellan en

heterna föreligger. 
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Tabell 44. De läfcre tjänstemännens bedömning huruvida stress förekommer 

i systemet 

Kommun Andel 

Absolut 

som anser 

I stort 
sett 

att påståei 

Inte 

adet stämme: 

Tveksam 

r: 

Vet ej 

Jokkmokk 9,5$ 

(2) 

81,0$ 

(17) 

4,8$ 

(1) 

-r
> 
o

o
.
 

4,8$ 

(1) 

Ovanåker 27,3$ 

(3) 

54,6$ 

(6) 

9,1$ 

(1) 

9,1$ 

(1) 

0$ 

(O) 

Upplands-Bro 7,1$ 

(1) 

78,6$ 

(11) 

7,1$ 

(1) 

0$ 

(0) 

7,1$ 

(1) 

Totalt 13,0$ 

(6) 

i . : 

73,9$ 

(34) 

• 

6,5$ 

(3) 

2,2$ 

(1) 

4, 4$ 

(2) 

Summeras kol. 1 och 2 blir resultatet: Jokkmokk 90,5$, Ovanåker 81,9$ 

och Upplands-Bro 85,7$. 

Slutsats : 

Materialet verifierar antagandena 1:1 och 11:1, stress förekommer och 

stressen varierar. Graden av homogenitet hos "apparatens människor" vad 

avser deras perception av delsystemets problemstruktur kan sägas vara: 

HÖG HÖGRE HÖGST 

Ovanåker ' Upplands-Bro Jokkmokk 

10.2 Restriktioner för konvertering 

I detta avsnitt ska jag närmare diskutera vilka determinanterna i 

demand-stressen är och omständigheterna kring hur de verkar som stress

faktorer. 

Demand-stressfrågan var allmänt formulerad och förutsattes därför fånga 

in såväl aktuell som potentiell stress. Den aktuella stressen skulle 
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vara sådan stress, som "apparatens människor" upplever såsom varande 

för handen redan när demands är registrerade. Erfarenhetsmässigt vet 

de flesta av "apparatens människor" att .just dessa krav brukar åstad

komma konverteringsproblem. Den potentiella stressen skulle kunna vara i 

huvudsak av två slag: 

(1) dels den stress som "apparatens människor" anteciperar:"^ 

- vi vet vilka prejudicerande effekter ett bifall till detta 

krav kommer att få för effekt på det aktuella behovsområdet 

- vi vet vilka effekter ett bifall får för andra behovsområden -

då får vi inte råd med ... (prioriteringsstress) 

- vi vet vilken kritik, som blir följden av vilket beslut som 

än tas 

(2) dels den stress som verkligen blir föl.iden i form av kritik, 

urholkat stöd etc. 

Skulle det i denna undersökning vara fallet, att kritik inte förekommer, 

att output failure inte förekommer och ej heller support stress, ja då 

faller giltigheten i vårt antagande att demandfrågan fångade in sttess-

determinanterna och överhuvud vad som inducerar stress. Intill dess 

är det en arbetshypotes att stressituation föreligger och att 

stressen varierar såväl till sin omfattning och art med avseende på 

retardations-expansionsskalan. 

Olika slag_av stress 

Easton menar att man kan bestämma olika slag av stress utifrån demands. 

Återigen på ett annat ställe menar han att olika slag av stress fast-
2) 

ställes utifrån konverteringen. ' Knyter man stressbestämningen till de

mands anser jag att man därmed implicerar att det är något fel med kraven. 

Om man däremot knyter stressbestämningen till konverteringen implicerar 

1) Om antecipation se kapitel 11 

2) Easton: B s 57 jfr s 70 
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man att det är denna som utgör hindret. Systemet kan i båda fallen värja 

sig mot att räka i stresstillstând genom att: 

(1) förebygga stress"^ 

(2) reglera stress 

Jag skall senare i framställningen återkomma till dessa skyddsmekanismer. 

Låt mig för att åskådliggöra stressinduktionen i ett antal tänkta situa

tioner ta några exempel. 

1) Krav framställs—^ ingenting hindrar konverteringen —förväntad 

output fortsatt support ingen stress 

2) Krav framställs —> konverteringen hindras av: 

brist på pengar ] 

tekniska resurser i-^output failure 

personella resurser {—^urholkad support 

tid för beslut ]—^stress 

3) Samma som 2 fortsatt support —^ ingen stress 

4) Krav framställs —konverteringen hindras av: 

kompetensrestriktioner output failure 

—^ urholkad support 

stress 

Det visar sig vara svårt att upprätthålla distinktionen mellan direkt 

och indirekt stress. Vid den direkta stressen arbetar systemet under 

hotet av att kollapsa därför att apparaten inte orkar med på grund av 

anhopningen. Vid den indirekta stressen vacklar systemet på grund av 

att de ekonomiska resurserna är för små eller att t.ex. röststödet för 

de politiker som är innehavare av "apparaten" dras undan. 

Jag har tagit fasta på två dimensioner i förhållandet mellan demands och 

l) Easton: B s 73 ff jfr s 147 ff 
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konvertering, nämligen volume och content variation. Bägge kan inducera 

stress: volume stress beroende på mängden, storleken av vad kraven av

ser, content stress beroende av spännvidden över olika behovsområden. 

Till volume har jag knutit konverteringshinder av resursskäl. Till 

content har jag knutit konverteringshinder av kompetensskäl. Det sagda 

kan illustreras på följande sätt: 

Figur 17. Konverteringshinder - Output failure - stress 

Kommu-

res 

jKrav 
1 
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! 
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v Krav 3 
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Konverter- \ 
ingshinder 
p.g.a. kom
munal kom
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Konverter
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! OUTPUT ! 
• FAILURE i 

Konvertering 
7 

ÅSTAD

möjligfiöres X KOMMES 

OUTPUT 

' OUTPUT I 
FAILURE 

VOLUME 

STRESS 

Jag går i följande avsnitt över till en redovisning av de mer specifika 

frågorna angående stress, stressinduktion och förslag till motåtgärder. 

l) En liknande figur används av Jörgen Westerståhl i "Ett forsknings

program" s 53 
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10.3 Voltine stress 

Volume stress betraktas i detta avsnitt som en undertyp av stress till 

demand stress.Emellertid ska jag, innan jag går vidare, beröra en del 

Eastonska termer cch begrepp, vilkas egenskapsrymd i detta sammanhang 

behöver diskuteras. 

Work load är ett tillstånd kännetecknat av hårt arbete. En "apparat" som 

arbetar under ett sådant tillstånd går med andra ord "för full maskin". 

Om det politiska systemet eller den politiska beslutsapparaten under ett 

sådant tillstånd utsätts för ytterligare krav skulle Easton m.fl. karak

terisera tillståndet som work overload. Det är i ett sådant tillstånd 

"apparatens" kapacitet prövas. För att föra detta synsätt närmare den 

konkreta verkligheten tror jag att begreppet elasticitet (vilket är nytt 

i detta sammanhang) kan vara till hjälp att reda ut en del oklarheter. 

Volume och volume stress ställer mängden av krav i blickpunkten. Emeller

tid har mängd i detta blickfält olika betydelser. Mängd kan exempelvis 

betyda antingen att kraven är av stor mängd (antalet krav är många) 

eller att det begärs mycket (antalet krav är få). Vi kan kalla denna 

egenskap volymnyans 1. En annan volymegenskap, som ett enskilt krav 

eller ett komplex av krav kan sägas ha,är att påfrestningen riktas i 

huvudsak mot själva handläggningen eller hanteringen av'beslutsunderlag 

och beslutsmassa. Denna egenskap ställer stora krav på konverterings-

potentialen processuellt. Vi kan kalla denna egenskap volymnyans 2 

(processuellt anknuten). En tredje egenskap, som aktualiseras i anslut

ning till volymaspekten kallas här volymnyans 3» Denna egenskap äger en 

substantiell anknytning till konverteringspotentialen, t.ex. penning

utgiften för att bygga en simhall och att hålla den i drift. Konverte

ringspotentialen betraktas således som en mängd möjligheter eller hand

lingsutrymme inom vars begränsningar beslut vanligen tillkommer och 

verkställes. Sammanfattningsvis illustreras volumes egenskapsrymd i 

nedanstående listning: 

l) Easton: B s 59 
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Volymnyans 1 

antalet krav är 
många och av 
samma slag 

- antalet krav är 
många och av 
olika slag 

Volymnyans 2 

processuellt anknuten 

ii _ 

Volymnyans 3 

substantiellt an
knuten 

» _ 

- antalet krav är 
få och av 
samma slag 

antalet krav är 
få och av olika 
slag 

- kraven kommer - "- "-
vid en och 
samma tidpunkt 

- kraven är ut- - "-
spridda över 
en längre tid 

Om vi ytterligare vill dimensionera konverteringspotentialen kan vi 

specificera den i fyra delkomponenter av viss volym, d.v.s. utrymmen 

inom vilka speciella resurser inrymmes. Dessa delkomponenter är: tid, 

skicklighet, pengar och kompetens. 

Komponenterna belastas eller utnyttjas olika för att konvertera olika 

krav. Beslutsmassan tar i anspråk varje delkomponents potential i olika 

omfattning från ett minimum till ett maximum."^ I en situation, då en 

delkomponents potential tas i anspråk till sitt maximala utrymme, upp

kommer frågan huruvida och i vilken omfattning delkomponenterna är substi-

tuerbara. Graden av substituerbarhet kan kallas för systemets förmåga 

att vara flexibelt eller rättare elastiskt. "Tid är pengar", lyder ett 

gammalt ordspråk. Det betyder att dessa komponenter i viss utsträckning 

ömsesidigt kan ersätta varandra. För pengar kan mera personal anskaffas. 

Omvänt kan en ökning av personella resurser betyda att penningresurser 

sparas. Skicklighet kan ersätta såväl tid som pengar. Kompetens däremot 

l) Jfr Easton: B s 24 - 25 ("the critical range") 



119. 

kan knappast ersätta någon eller ersättas av någon av de tre andra del

komponenterna. Möjligen kan beslutsfattarnas skicklighet hjälpa dem att 

kringgå de lagar och bestämmelser, son begränsar handlingsutrymmet. 

Elasticitet står således för systemets eller beslutsapparatens förmåga 

att utan att det tillföres nya resurser utifrån öka beslutskapaciteten. 

Kapacitet står för iystemets eller beslutsapparatens förmåga att tillföra 

nya resurser utifrån. T.ex. öka skatteuttaget eller få till stånd ändrade 

författningar om kompetensen. 

Här kan det vara lämpligt att återknyta resonemanget till en distinktion 

mellan direkt och indirekt stress. 

Om systemet eller beslutsapparaten har stor förmåga att genom substitu-

ering tänja ut en viss potential, d.v.s. har elasticitet, induceras inte 

den direkta stressen i samma omfattning som om systemet saknar elasti

citet. På samma sätt påverkar kapaciteten induktionen av indirekt stress. 

Givetvis inducerar de olika arterna av stress varandra. 

Elasticitet lika väl som kapacitet kan tänkas begränsade av en minimi-

respektive maximitröskel. Om systemet närmar sig eller passerar dessa 

trösklar inträder ett kritiskt tillstånd. I sådana tillstånd kan syste

mets existens allvarligt hotas. 

Systems maintenance (stabilitet) och persistence (förmåga att bestå -

existera) uppträder ofta som två oskiljaktiga fenomen. Maintenance be-

skrives ofta som en förutsättning för persistence. När man tillämpar 

detta betraktelsesätt på ett politiskt delsystem under strukturomvand

ling finner man lätt att betraktelsesättet är irrelevant. Särskilt fram

träder detta om man knyter maintenance-begreppet till våra delkomponen

ter."^ Ett delsystem statt i retardation anstränger alla delkomponen

ters potential till det yttersta, d.v.s. ligger under lång tid vid 

elasticitetens maximitröskel. Samtidigt saknas möjlighet att öka kapa

citeten. Ett sådant system har nått sin maximala prestationsgräns. Ett 

delsystem under expansion har i motsvarande situation möjligheten att 

öka kapaciteten, d.v.s. tillföra nya resurser från sin omgivning. Ett 

delsystem som, grovt räknat, varken går framåt eller bakåt närmar sig 

l) Maintenance-synsättet har svagheter som jämviktsresonemang. Jfr 

Bertalanffy: s 191 
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sällan eller aldrig trösklarna. Här vore det skäl i att beröra ytter

ligare omständigheter, vilka kan bidra till att upprätthålla ett system, 

d.v.s. avhålla systemet från att tangera trösklarna till den akuta 

riskzonen. Jag kommer i ett senare kapitel tillbaka till denna problema

tik, då jag behandlar antecipation. 

Läsaren kunde nu efter denna utläggning ha anledning förvänta sig en vid

lyftig operationalisering av volume stress. Ambitionen har dock begränsats 

högst väsentligt. Syftet har endast varit att utröna om man empiriskt 

kan påvisa skillnader mellan olika strukturomvandlingsområden i mycket 

grova drag; t.ex. genom att ställa några frågor till "apparatens männi

skor" . 

Förekomst av volume stress operationaliserades i följande påstående: 

"Problemen består i att kraven är för många - d.v.s. det begärs för 

mycket med hänsyn till resurserna. Alla IP (119), som i den översikts

fråga för vilken tidigare redogjorts instämt "absolut", "i stort sett" 

eller "tvekat", ställdes inför följdpåståendet (tabell 45 )• 

Volymstressen, såsom den upplevs av "apparatens människor" och knuten 

till konverteringsprocessen, är väsentligt större i Upplands-Bro än i 

Jokkmokk och Ovanåker. Lägger man samman kolumn 1 och 2 blir resultaten: 

Jokkmokk 66,7 #, Ovanåker 65,5 # och Upplands-Bro 85,8 #. Alltså är skill

naden ca 20 #. 

Tabell 45* Intervjupopulationens bedömning huruvida volume stress 

förekommer 

Kommun Andel IP som anser att påståendet stämmer: 

Absolut I stort Inte Tveksam Vet ej 
sett 

Jokkmokk 18,8# 47,9# 29,2# 2,1# 2,1# 

(9) (23) (14) (1) (1) 

Ovanåker 27,6% 37,9# 27,6# 3,5# 3,5# 

(8) (11) (8) (1) (1) 

Upplands-Bro 42,9# 42,9# 14,3# 0# 0# 

(18) (18) (6) (0) (0) 

Totalt 29,4# 43,7# ; 23,5# 1,7# 1,7# 

(35) (52) (28) (2) (2) 
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Bedömningen av IP i den expanderande enheten saknar helt reservationer -

ingen är tveksam och ingen svarar "vet ej". 

De olika gruppernas perception av påfrestning är av största intresse. 

Om än talen blir små redovisas materialet grupp för grupp. Grovt räknat 

kan man indela förutsättningarna för perception i dels potentiella möjlig

heter och dels förmåga. Möjligheterna hänför sig till placerfagen eller 

ställningen i apparaten, förmågan till kunskap, registrering och över-
* 

blick. I de flesta fall torde det vara riktigt utgå från att en förtroen

devald har sämre möjligheter till perception än en tjänsteman, om man en

bart tänker på placeringen i apparaten. Detta kompenseras genom den större 

kontaktytan i systemet. Vidare är det rimligt anta att den förtroende-

valde är mera känslig än tjänstemannen för "de vindar som blåser". Han 

har ju sitt.uppdrag, som sätts på spel i valen, att slå vakt om. 

Tabell 46. De förtroendevaldas bedömning huruvida volume stress före

kommer 

Kommun Ande: 

Absolut 

1 som anser 

I stort 
sett 

att påståe 

Inte 

ndet stämme 

Tveksam 

sr: 

Vet ej 

Jokkmokk 25,0$ 

(4) 

43,8# 

(7) 

31,3# 

(5) 

0# 

(O) 

0# 

(0) 

Ovanåker 27,3# 

(3) 

45,5 

(5) 

18,2# 

(2) 

0# 

(O) 

9,1# 

(1) 

Upplands-Bro 66,1% 

(10) 

26,7# 

(4) 

6,7# 

(1) 

0# 

(0) 

O
 
O
 

Totalt 40,5# 

(17) 

38,1# 

(16) 

19,1# 

(8) 

0# 

(0) 

2,4# 

(!) 
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Tabell 47* De högre tjänstemännens bedömning huruvida volume stress 

förekommer 

Kommun Andel 

Absolut 

som anser 

I stort I  
sett 1 

att påståei 

Inte 

idet stämme: 

Tveksam 

r : 

Vet ej 

Jokkmokk 7,7$ 

(1)  

61,5$ 

(8) 

30,8$ 

(4) 

^
 —
 

O
 
o
 

^
 <
—
 

o
 
o
 

Ovanåker 37,5$ 

(3) 

37,5$ 

• (3) 

25,0$ 

(2) 

o
 
o
 

o
 
o
 

Upplands-Bro 33,3$ 

(5) 

53,3$ 

(8) 

13,3$ 

(2) 

o
 
o
 

0$ 

(0)  

Totalt 25,0% 

(9) 

52,8$ 

(19) 

22,2$ 

(8) 

0$ 

(o)  

i 

0$ 

(0) 

Tabell 48» De lägre tjänstemännens bedömning huruvida volume stress 

förekommer 

Kommun And< 

Absolut 

si som anse: 

I stort 
• sett 

r att påstå 

Inte 

endet stämm 

Tveksam 

er: 

Vet ej 

Jokkmokk 21,1$ 

(4) 

42,1$ 

(8) 

26,3$ 

(5) 

5,3$ 

(1) 

5,3$ 

(1) 

Ovanåker 20,0$ 

(2) 

30,0$ 

(3) 

40,0$ 

(4) 

10,0$ 

(1) 

O
 

o
 

- n
 

Upplands-Bro 25,0$ 

(3) 

50,0$ 

(6) 

25,0$ 

(3) 

O
 

O
 

0$ 

(0) 

Totalt 

t 

22,0$ 

(9) 

41,5$ 

(17) 

29,3$ 

(12) 

4,9$ 

(2) 

2,4$ 

(1) 
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Rimligtvis kan det antas föreligga skillnader i tillfällen till registre

ring också mellan de två grupperna tjänstemän. De högre tjänstemännen har 

att förbereda ärendena. De utför ofta utredningar och penetrerar resurs

läget utifrån såväl kort- som långtidsplanering. Deras ställning som före

dragande bör kunna läggas till grund för antagandet att de förmår regi

strera påfrestningarna i större omfattning än de lägre tjänstemännen. 

Den sistnämnda gruppens arbetsuppgifter med sammanställningar och ut

skrifter - den tekniska hanteringen - ger inte samma möjligheter till 

registrering av påfrestningarna. Man bör dock inte negligera att denna 

grupp många gånger utgör en kontaktlänk mellan apparat och allmänhet 

som blir hårt ansträngd. 

I tabell 49 ges sammanfattningsvis en överblick av svaren på frågan. 

Svarsalternativen "stämmer absolut" och "stämmer i stort sett" har 

slagits samman till "stämmer". 

Tabell 49* Delpopulationernas bedömning huruvida volume stress 

förekommer 

Kommun Andel som a 

Förtroendevalda 

nser att påstående 

, Högre tj.män 

t stämmer: 

Lägre tj.män 

Jokkmokk 68,8$ (ll) 69,2$ (9) 63,2$ (12) 

Ovanåker 72,8$ (8) 75,0$ (6) 50,0$ (5) 

Upplands-Bro 93,4$ (14) 86,6$ (13) 75,0$ (9) 

Totalt 78,6$ (33) 77,8$ (28) 63,5$ (26) 

Den expanderande enheten - Upplands-Bro - skiljer ut sig beträffande 

volympåfrestningen. Försiktigtvis bör den slutsatsen kunna dras av 

materialet att Upplands-Bro ligger närmare elasticitetens maximitröskel 

än Jokkmokk och Ovanåker. Utan att ha något mått på var denna tröskel 

ligger i absolut mening för vart och ett system, tyder resultaten på 

att den direkta stressen är större i Upplands-Bro än i de två andra 

systemen. Möjligheten att bestämma arten av stress ska jag återkomma 

till i följande avsnitt. Tre ytterligare iakttagelser av intresse er

bjuder resultaten. 
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För det första är homogeniteten i bedömningen av förekomst av volym

stress större i den retarderande enheten - Jokkmokk - än i de övriga 

två. För det andra synes de lägre tjänstemännen i samtliga tre enheter 

i mindre omfattning än de övriga två grupperna anse att volymstress 

förekommer. För det tredje råder det största gapet i bedömningen mellan 

de lägre tjänstemännen och de övriga två grupperna i den befolknings

stabila enheten - Ovanåker. 

Materialet bör kunna läggas till grund för en allmänt hållen hypotes, 

nämligen: 

Ju större ansvar en grupp har i den politiska beslutsapparaten, ju 

större är dess upplevelse av påfrestningarna. 

En frågeställning som bör diskuteras är: Hur påverkar strukturomvand

lingen åsiktsavståndet mellan politiker och tjänstemän? Med utgångspunkt 

från nu redovisat material är det inte möjligt att besvara den frågan. 

Jag ska senare återkomma till den. Ser man till de lägre tjänstemännen i 

förhållande till de övriga grupperna i "apparaten" tyder resultaten på 

att strukturomvandlingen verkar som en homogeniseringsprocess. 

10.4 Åtgärder mot volume stress 

För att erhålla: (l) kompletterande mått på apparatens tillstånd och 

arten av stress samt (2) slag av konverteringshinder och (3) medel att 

utöka konverteringspotentialens kapacitet, ställdes en följdfråga. "Ni 

angav nyss att det stämde (avgivet svar "absolut" eller "i stort sett") 

att problemen består i att det begärs för mycket med hänsyn till resurser

na. Om man utvecklar det resonemanget finns ju en mängd tänkbara orsaker 

till detta. Vi skall inte nu fördjupa oss i dessa. Vi utgår ifrån att Ni 

vill tillgodose kraven och därigenom minska problemen. Vilket anser Ni 

skulle bidraga mest till att nämnvärt minska problemen - att kommunen 

fick tillgång till ökade ekonomiska resurser eller att kommunen förbätt

rade sin förvaltnings- och administrationsapparat, d.v.s. ökade de 

personella resurserna - eller anser Ni att båda åtgärderna skulle bidra 

lika mycket?" 

I anslutning till att frågan ställdes gjordes det förtydligandet att 

hänsyn icke skulle tas till substituerbarheten. 
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Frågan är hypotetisk. Dess formulering är dock sådan att de avgivna 

svaren tas som indikatorer på systemets tillstånd enligt följande: 

Åtgärd Tyder på: 

indirekt stress 

delkomponentens potential (pengar) är 

ekonomiska resurser nyttjad till sin f.n. maximala tröskel 

och kapaciteten måste öka om verksam

heten skall kunna föras vidare 

direkt stress 

delkomponentens potential (personal och 

personella resurser tid) är nyttjad till sin f.n. maximala 

tröskel och kapaciteten måste öka om 

verksamheten ska kunna föras vidare 

ekonomiska och personella 

resurser bidrar båda lika 

mycket 

både direkt och indirekt stress 

båda delkomponenters potentialer är 

nyttjade till sin f.n. maximala tröskel 

och kapaciteten måste öka om verksam

heten ska kunna föras vidare 

Tabell 50. Intervjupopulationens förslag till åtgärder mot volume stress 

Kommun Andel som velat öka kapaciteten genom: 

Ek.res. Pers.res. Båda Annat svar Vet ej 

Jokkmokk 70,6$ 11,8$ 11,8$ 2,9$ 2,9$ 

(24) (4) (4) (1) (1) 

Ovanåker 60,0$ 10,0$ 25,0$ 5,0$ 0$ 

(12) (2) (5) (1) (0) 

Upplands-Bro 50,0$ 16,7$ 33,3$ 0$ 0$ 

(18) (6) (12) (0) (0) 

Totalt 60,0$ 13,3$ 23,3$ 2,2$ 1,1$ 

(54) 

» 

(12) (21) (2) (1) 

De förtroendevalda känner starkast den indirekta stressen 18,8% mot 57,1$ 

för de högre tjänstemännen och 41,4$ för de lägre tjänstemännen (tabell 51)« 
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Tabell 51. Delpopulationerna fördelade på olika arter av stress 

Förtroendevalda Högre tj.män Lägre tj.män 

Indirekt Direkt Indirekt Direkt Indirekt Direkt 

stress stress stress stress stress stress 

Totalt 78,8$ 

(26) 

9,1$ 51,1% 14,3$ 41,4$ 17,2$ 

(3) (16) (4) (12) (5) 

Direkt o indirekt Direkt o indirekt Direkt o indirekt 

Totalt 9,1$ 

(3) 

28 8,6$ 

(12) 

34,5$ 

(15) 

Tjänstemännen känner starkare än förtroendemännen den direkta stressen. 

Denna art av stress upplevs starkast av de lägre tjänstemännen. Intrycket 

härav förstärkes av den markerade hållning tjänstemännen har till såväl 

indirekt som direkt stress. Graden av åsiktsöverensstämmelse mellan grup

perna är störst i Jokkmokk, därnäst kommer Upplands-Bro och sist Ovan

åker. Tjänstemannagrupperna ligger i alla tre enheterna betydligt närmare 

varandra än någon av dessa grupper i förhållande till de förtroendevalda. 

Så långt får de i detta kapitel gjorda antagandena om stress stöd. 

10.5 Content stress 

Den andra dimensionen i förhållandet mellan demands och konvertering är 

vad Easton kallar content variation, som ger upphov till content stress. 

Det finns anledning att diskutera den egenskapsrymd content variation 

kan ha. 

Content variation kan betraktas som en undertyp till demandé Begreppet 

refererar till kravens innehåll. De kan ha en stor spännvidd över olika 

l) Eastons B s 59 
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behovsområden. De kan vara av mycket speciellt slag och därför vara 

svåra att konvertera. Om under en lång tid samma krav av ett speciellt 

innehåll framställes av många ligger däri en potentiell stress - om 

kraven icke kan tillgodoses. Samma synsätt beträffande delkomponenternas 

potential, vilket framförts i anslutning till volume stress, kan anläggas 

på content stress beträffande systemets och apparatens bemästrande av 

konverteringshinder. 

Är då inte content variation detsamma som volume? Nej, uppenbarligen kan 

det hävdas att innehållet i ett krav kan vara av den karaktären att det 

handlingsutrymme som står till förfogande begränsar möjligheten att för

verkliga detta. Det är för att få fram just denna begränsning, som jag 

knutit an content variation till kompetensen som restriktion. 

Frågan om vad politik skall omfatta eller mera exakt vad politiska beslut 

skall gälla är evigt återkommande. Varför denna fråga är vital i varje 

tid och varje politiskt system kräver ingen närmare motivering. Däremot 

äger det sitt speciella intresse att i det här sammanhanget diskutera 

hur olika gränsförändringar och kompetensförskjutningar går till. Det är 

lätt att föreställa sig att det politiska systemets gränser är rörliga 

över tiden. Under inverkan av olika slag av strukturomvandling ökar på

frestningarna på gränserna. Det politiska systemet ställs inför krav, 

vilka tidigare inte aktualiserats såsom värden att fördelas av systemets 

beslutsfattare. Ett systems kompetens betraktas som en restriktion. 

Restriktionen finns såväl för det politiska systemet (på nationsnivå) som 

för det politiska delsystemet (på lokal nivå). Där råder dock den väsent

liga skillnaden att det förra systemet besitter en exklusiv rätt att 

ändra sin kompetens, vilken rätt saknas i det senare. Den kommunala kom

petensen är given av staten och kan således ses som det handlings- eller 

aktionsutrymme inom vilket de kommunala beslutsfattarna har att röra sig. 

Den kan icke ersättas med andra komponenter. 

Tolkningen av vad som ryms inom den kommunala kompetensen är olika i 

olika system, detta oavsett om man avser KL 3 § eller speciella författ

ningar. Lika väl som att andra delkomponenter väsentliga för det poli

tiska beslutsfattandet är elastiska, kan kompetensen vara det. Tolkningen 

kan m.a.o. förändras. En lång tids press kan få gränsen att tänja ut sig 

för att under en övergångstid eller mera definitivt omfatta nya behovs

områden. Samtidigt kan det konstateras huru nya frågor uppstår som pro
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blem antingen inom eller utom gränsen för vad delsystemet får göra. 

Kompetensen kan betecknas såsom knuten såväl till ett geografiskt som 

ett funktionellt territorium. Det geografiska territoriet är det egna 

delsamhället. Det funktionella avser värdesektorer i detta delsamhälle. 

Mest vanligt förekommande är att kort och gött konstatera att den kommu

nala kompetensen är given av det överordnade systemet - staten. Därmed 

kan man också vanligtvis låta sig nöja. För åtskilliga behovsområden 

- helt givna som-egna angelägenheter - är det föga väsentligt att söka 

grunden till varför gränsen går där den går. Gränsens läge kan ha upp

stått genom lang/arig tradition och sedvänja, vara helt självpåtagen och 

i efterhand sanktionerad som gällande regel.^ 

Ett av de grundläggande incitamenten till utflyttning från vissa områden 

är bristen på arbetstillfällen. När befolkningsunderlaget sviktar för

svåras möjligheterna att på en rad olika områden upprätthålla en fullödig 

samhällsservice. Beslutsfattarna i sådana områden känner sig pressade 

att ibland med alla till buds stående medel söka häva undersysselsätt

ningen och därmed motverka utflyttningen eller åtminstone mildra verk-
2) 

ningarna av den. ' Sådana tillstånd utövar en ständig press på gränserna 

för den kommunala kompetensen, vilken upplevs av beslutsfattarna som 

hinder för handlingsfriheten. Pressen och stressen förstärks bl.a. 

eftersom i allmänhet medlemmen i delsystemet är otillräckligt insatt 

i vad som skall anses vara kommunala angelägenheter. 

1) Kommunalrättskommittén gör i sitt betänkande SOU 1971:84 en översyn 

av borgerlig primärkommuns allmänna kompetens, väsentligen baserad 

på en genomgång av den rättspraxis i kommunalbesvärsmål som utveck

lats sedan 1948, då den allmänna kompetensregeln i 3 § KL fick sin 

nuvarande utformning. De riktlinjer som kommittén hävdar och de för

slag den lägger fram företräder en mindre restriktiv syn på kommuns 

befogenhet i ett antal avseenden bl.a. stöd åt näringslivet, vilket 

stöd dock förutsätter samråd med arbetsmarknadsstyrelsen, som också ut

rustas med talan för överprövning. Länsstyrelserna föreslås få rätt 

att ex officio använda inhibitionsinstitutet (d.v.s. förbjuda verk

ställighet av beslut). 

2) Jfr resultaten, som redovisas i kapitel 9 
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JLsiktsförskjutningaraa om vad politiska beslut skall gälla avser int« 

bara frågor OB sysselsättning ooh åtgärdar för industrilokalisering. 

Prövning från beslutsfattarna om rimligheten i tidigare tillämpad praxis 

tvingas fram av en rad omständigheter, vilka bedöms tvingande för att en

heten Bkall kunna bestå* 

För ett mera påtagligt stöd till här förekommande beskrivning av en poten

tiell i"örändringsmekaniam, orsakad av strukturomvandlingen gällande den 

kommunala kompetensen hänvisas till illustration i figur 16« 

Figur 18« Behovsområden ooh regimnormer 

VILL 

11 . 10 /9 V 
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De numrerade fälten beskriver ett antal sektorer i samhället - behovs

områden. Dessa behovsområden förändras över tiden och kommer» med hänsyn 

till vilken utgångspunkt man väljer för tolkningen av vad kommunal

politiska beslut skall gälla, antingen att falla inom eller utom ramen 

för beslutsfattandet. Dessa behovsområden kan också med hänsyn till sin 

omfattning göra anspråk på en stprre eller mindre del av resurserna. 

. Måste - illustrerar sådana behov som det åligger kommunen att 

besluta om och i rimlig utsträckning tillgodose. Måste-domänerna 

förändras genom nya lagar ex. gymnasiernas kommunalisering = 

utvidgning; polisväsendets förstatligande = krympning. 

I det aktuella fallet omfattas sektorernas 

1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14 och 16. 

. Får - illustrerar sådana behov som kommunen genom att uppfylla sitt 

maximala handlingsutrymme får göra. Det är de "gamla normerna" de

ducerade ur praxis i tillämpningen av KL 3 §, specialbestämmelser 

och rättsutslag. 

I det aktuella fallet omfattas tidigare redovisade måste-sektorer 

+ 5 och 17. 

. Gör - illustrerar omfattningen av vad kommunen i realiteten gör, 

d.v.s. gränsen för den nuvarande tolkningen av vad som är rimligt. 

I det aktuella fallet omfattas tidigare redovisade måste-sektorer, 

får-sektorer +15. 

. Bör - illustrerar nya normer, d.v.s. var gränsen helst borde dras 

genom att konvertera de demands som tillfogats utöver tidigare. 

I det aktuella fallet omfattas tidigare redovisade måste-, får-, 

gör-sektorer + 3» 6 och 10. 

. Vill - illustrerar den yttersta omfattningen, som kan vara och ofta är 

hur stor som helst, d.v.s. att det är fråga cm medborgarnas och 

omgivningens önskningar. 

I det aktuella fallet omfattas tidigare redovisade måste-, får-, 

gör-, bör-sektorer +9. 

Givetvis kan gör-gränsen, bör-gränsen och vill-gränsen ligga i andra 

förhållanden till varandra. Så kan t.ex. gör-gränsen i extremfallet ligga 

innanför måste-gränsen. Kommunen fullgör då inte ens sina åligganden och 
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råkar i en stressituation Just därför. (Jämför minimi- och maximitrösklar

na. ) Sannolikt ligger också gränserna olika för olika medborgare, 

beslutsfattare etc. Måste-gränsen ligger dock alltid innanför får-gränsen. 

Starkt förenklat skulle man kunna säga att området mellan måste-gräns 

och får-gräns representeras av legal oreglerad kommunal självstyrelse. 

Jag har då bortsett från det kommunala självstyre som representeras av 

den individuella utformningen av outputs inom måste-gränsen. 

Easton's essentiella variabler, (l) to make decisions och (2) get allo

cations accepted by most members, är icke utan precisering applicerbara 

på det politiska delsystemet.För det första omöjliggör kompetens

restriktionen i många fall (l). För det andra räcker det inte med att 

värdeallokeringen accepteras av de flesta medlemmar - det måste vara 

alla, Iannat fall föreligger en potentiell risk för överklagning. Om 

besvärsgrund i reell mening föreligger och en medlem av systemet ut

nyttjar sin rätt att överklaga, röjes beslutet ur vägen = förblir icke 

bindande. ' Dessutom måste vissa får-beslut sanktioneras av överordnade 

system. Såvida gör-gränsen ligger utanför får-gränsen kan överordnat 

system efter hörande tillgripa sanktioner. Besvärsgrunderna kan vara 

knutna antingen till den processuella och/eller till den substantiella 
3) 

konverteringen. 

Jag har valt att betrakta kompetensen som ett konverteringshinder, som 

inducerar indirekt stress. Skälen härför är många. Ett är att delsyste

met icke självt har fastställt den. Ett annat är att en överträdelse all

tid innebär en risk för att supporten urholkas - tilltron till systemet 

försvagas (den kan ju också öka - tron på egenkraften). 

Det nu förda resonemanget om kompetensen som restriktion har beretts 

relativt stort utrymme i denna framställning av flera skäl. För det 

första utgör kompetensreglerna den enda legitima grunden till att kommu

nen är ett eget rättssubjekt. För det andra har den avsiktligt elastiska 

bestämningen av kommunens allmänna kompetens lämnat ett betydande utrymme 
4) 

åt rättstillämpningen att anpassa kompetensen efter utvecklingen. 

1) Easton: A s 82. Jfr Children in the Political System, s 49 

2) I speciell fråga kan även icke-medlem åstadkomma samma verkan 

3) Jfr inhibitionsinstitutet 

4) SOU 1971:84, s 13 ff 
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Då strukturomvandlingen, som vi tidigare sett av denna framställning, 

åstadkommer starka förskjutningar av behovsområden och skapar nya behov, 

borde kompetensen, i sin funktion av att vara ett konverteringshinder, 

utgöra en god stressindikator. Detta för så vitt icke rättstillämpningen 

tillmötesgått alla nya krav. En sådan utveckling av rättspraxis jävas av 

tillgängliga referatfall och notiser. 

I en annan delundersökning inom strukturomvandlingsprojektet behandlas 

gränsförändringar hos det politiska delsystemet närmare. Därför gjordes 

operationaliseringen av content stress mycket allmän. Mätningen utfördes 

i två steg} dels i ett följdpåstående till demand stress och dels i en 

särskild fråga om åtgärd mot content stress. Följdpåståendet till demand-

frågan hade följande lydelse: "Problemen består i att det begärs sådant 

som med hänsyn till den kommunala kompetensen inte kan förverkligas." 

Den här typen av påfrestning upplevs mycket starkt i den retarderande 

enheten (tabell 52 ). 

Tabell 52. Intervjupopulationens bedömning huruvida content stress 

förekommer 

Kommun An< 

Absolut 

lei som ansi 

I stort 
sett 

åg att påsté 

Inte 

ìendet stami 

Tveksam 

ie : 

Vej ej 

Jokkmokk 3 9 , 6 $  
( 1 9 )  

3 3 , 3  $  
( 1 6 )  

1 6 , 7 $  
( 8 )  

8 , 3  $  
( 4 )  

2 , 1 $  
( 1 )  

Ovanåker 3 , 5 $  
( 1 )  

3 4 , 5 $  
( 1 0 )  

5 5 , 2 $  
( 1 6 )  

0 $  
( o )  

6 , 9 $  
( 2 )  

Upplands-Bro 4 , 8 $  
( 2 )  

1 9 , 1 $  
( 8 )  

7 1 , 4 $  
( 3 0 )  

0 $  
( 0 )  

4 , 8 $  
( 2 )  

Totalt 1 8 , 5 $  
( 2 2 )  

2 8 , 6 $  
( 3 4 )  

4 5 , 4 $  
( 5 4 )  

3 , 4 $  
( 4 )  

4 , 2 $  
( 5 )  

Kol. 1 och 2 ger för Jokkmokk ett instämmande av 72,9$» för Ovanåker 

38,0$ och för Upplands-Bro 23,9$. 
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Åsiktshomogeniteten mellan grupperna är stor i Jokkmokk (tabell 53 ). 

I Ovanåker och Upplands-Bro ligger de förtroendevalda och de högre 

tjänstemännen nära varandra i bedömningen. De lägre tjänstemännen av

viker mycket markant. En möjlig förklaring kan vara att kunskapen om 

gränserna för den kommunala kompetensen är lägre i denna grupp. 
\ 

Tabell 53» Delpopulationernas bedömning huruvida content stress före

kommer. Andel som anser att content stress förekommer. 

Kommun Förtro endevaida Högre tj.män Lägre tj.män 

Jokkmokk 75,1g (12) 77,0$ (10) 68,4$ (13) 

Ovanåker 27,3$ (3) 12,5$ (1) 70,0$ (7) 

Upplands-Bro 6,7$ (1) 6,7$ (1) 66,7$ (8) 

Totalt 38,1$ (16) 33,3$ (12) 68,3$ (28) 

Mot bakgrund av vad vi vet om sysselsättningssituationen, t.ex. resul

taten av beslutsmassans förskjutning över åren och prioritering av 

resursanvändning, står det fullt klart att det är kraven i anslutning till 

denna problematik, som utövar den största pressen på systemet i Jokkmokk. 

Vill- och bör-krafterna inducerar en stark indirekt stress i den re

tarderande enheten. 

10.6 Åtgärder mot content stress 

För att utröna om stressen skulle kunna åtgärdas och förebyggas, d.v.s. 

hur pass betydelsefullt konverteringshinder den kommunala kompetensen är, 

ställdes denna följdfråga: 

"Ni angav nyss att det stämde (avgivet svar) att problemen består i 

att det begärs sådant som med hänsyn till den kommunala kompetensen 

inte kan förverkligas. Anser Ni att man skulle bidraga till att nämn

värt minska problemen genom att den kommunala kompetensen vidgades?" 

75$ (45) av dem som bedömer att content stress förekommer anser att en 

vidgning av kompetensen skulle nämnvärt minska problemen. Endast materi

alet från Jokkmokk är av den storleken att vidare analys kan göras. 

Åsiktsöverensstämmelse mellan grupperna föreligger. De förtroendevalda 

är dock den av grupperna, som minst tror på att kompetensvidgningen 

skulle minska problemen. Deras argumentering kommer fram i kommentarer
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na och i annat svar. Resultaten kan tolkas på olika sätt. En möjlig för

klaring är att de förtroendevalda redan prövat och har empiriska belägg 

för att en kompetensvidgning inte löser problemen. Flera av de förtroende

valda säger: "Kompetensen blir vad man gör den till - det är befolknings

underlaget och de ekonomiska resurserna som är de stora problemen." 

10.7 Output failure som stress 

Innan jag går vidare i min redovisning är det för dispositionen av min 

framställning nödvändigt med ett klarläggande. 

När de frågor avklarats, som direkt ankrfttits till demand-variabeln och 

den processuella konverteringen, fördes IP:s uppmärksamhet över till 

outputsidan och inputvariabeln support (figur 1 $  ) .  

Först ställdes frågan om supporten (l). IP "splittrades" därmed i två 

grupper: JA = support för systemet stark 

Till NEJ-gruppen var det i detta läge motiverat att ställa frågor om

kring innehållet i kritiken mot kommunen. JA-gruppen skulle i och för 

sig ha kunnat släppas ut genom JA-utgången. Emellertid fångades denna 

grupp in igen genom en mellanfråga; huruvida kritik någon gång förekom 

mot kommunen (2). Därefter fördes JA- och NEJ-grupperna samman och fick 
ta ställning till ett antal påståenden angående kritik mot kommunen« 

d.v.s. operationaliserinpiar av output failure (3). Ett antal IP, som 
under dessa frågor visade sig antingen helt indifferenta eller icke ha 

registrerat vare sig bristande support eller output failure, avfördes 

genom olika utgångar (4). 

Figur 19« översikt av frågedispositionen kring output failure och 

NEJ H svag 

support stress 

(1) ( 2 )  ( 3 )  ( 3 )  ( 5 )  
SUPPOET-
FRÅGAN 

MELLAN
FRÅGA 

OUTPUT 
FAILURE 

CLEAVAGE 

JA 69 IP } 69 IP 
+ANNAT 

pf SVAR 

^ 67 IP) 

133 IP 
( 

129 IP 

( 4 )  UTGÅNGAR 
(VET EJ) 

2 IP 2 ,IP 
(EJ 
KRITIK) 
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Logiken bjuder att output-failure redovisas i detta avsnitt, därefter 

cleavage och sist support stressj output-failure betraktas som en 

potentiell support stress (figur 20 ).^ 

Figur 20. Översikt av intervjupopulationens hållning till påfrest

ningarna i anslutning till output failure och support stress 

AKTUELL 
SUPPORT 
STRESS 
(SUPPORT 
FAILURE) 

POTENTIELL (97%) 
SUPPORT 
STRESS 
(OUTPUT 
FAILURE) 

• 3,0io 

VARKEN AKTUELL 
ELLER POTENTIELL 
STRESS 

När vi nu går vidare sysslar vi således med 97$ av intervjupopula-

tionen. Dessa ställdes inför tre påståenden knutna till den substan

tiella konverteringen (jfr volymnyans 3 s 118 ). 

Demands operationaliserades i två dimensioner: volym (volume) och 

innehåll (content). Den första dimensionen kan sägas svara på frågan} 

Hur mycket? Den andra dimensionen kan sägas arara på frågan: Vad? 

I studiet av stressinduktionen under konverteringsprocessens första led 
har resurspotentialen operationaliserats som hinder i anslutning till 

volume. Kompetenspotentialen har operationaliserats som hinder i an

slutning till content variation. 

I kap. 15 i "A Systems Analysis of Political Life" tar Easton bl.a. 
upp tre aspekter på output failure. 

(1) meningen av output failure 

(2) orsakerna till output failure 

(3) effekterna av output failure 

l) Easton: B s 159» Jfr s 320 
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Easton postulerar att beslutsfattarnas "ur-stånd-varande" att åstad

komma rätt output är en av determinanterna till att input-supporten 

sjunker, urholkas och/eller uteblir. Även om denna studie inte på långa 

vägar har ambitionen att empiriskt pröva relevansen i Easton's konglo

merat av resonemang och förklaringar, vill jag senare i framställningen 

återkomma till en diskussion kring dessa ting. 

Syftet här begränsas till att söka svar på frågorna: 

(1) förekommer output failure i vara undersökningsenheter 

( 2 )  vilken struktur har output failure 

(3) vilka skillnader i output failure kan iakttagas med hänsyn till 

om enheten representerar en retarderande, befolkningsstabil eller 

expanderande regiontyp 

Operationalise ringarna av output failure som potentiell stress har en 

struktur, som korresponderar med operationaliseringarna av demands 

(jfr figur 16 ). Outputs har såväl volym som innehåll. Outputs har 

också en tidsdimension. 

Av praktiska skäl har jag karikerat medborgarens kritik mot systemet 

genom att överföra de tre dimensionerna till följande enkla uttryck: 

(volym) ? det blev för lite 

(innehåll) det blev fel saker 

(tid) ^ det blev för sent 

Har har vidtagits en nyansering av operationaliseringen av (content) 

innehåll i förhållande till operationaliseringen av de processuellt 

anknutna påfrestningarna. Där knöts content speciellt till den kommu

nala kompetensen. Emellertid är det helt klart att medlemmen lika ofta 

kan få fel saker utan att det är en effekt av kompetensrestriktioner, 

önskvärt hade varit att ha med tidsdimensionen redan i frågorna kring 

demands och den processuella konverteringen. Intervjun fick dock be

gränsas. Tiden som komponent får ändå en viss belysning. 

Strukturen av operationaliseringarna sammanfattas i nedanstående figur. 
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Figur 21. översikt av operationaliseringarna av output failure jämte 

redovisningsdisposition 

OUTPUT FAILURE I 
(VOLUME) FÖR LITE 

OUTPUT FAILURE III 

(TIME) FÖR SENT 

OUTPUT FAILURE II 

(CONTENT) FEL SAKER 

redovisas som nr 1 

- redovisas som nr 3 

- redovisas som nr 2 

10.8 Output failure I - VOLUME 

"Kritiken yttrar sig så att folk tycker att kommunen i största all

mänhet gör för lite." 

Resultaten visar att volymstressen är högst i Jokkmokk och lägst i 

Upplands-Bro (tabell 54)« 

Tabell 54* Output failure I - VOLUME 

Andel IP som anser att kritiken- moi; ̂kommunen är -

det görs för lite 

Kommun Absolut I stort sett Stämmer 
1 2 1 + 2 

Jokkmokk 34,6$ (18) 55,8$ (29) 90,4$ (47) 

Ovanåker 29>0$ (9) 48,4$ (15) 77,4$ (24) 

Upplands-Bro 19,6# (9) 41,3$ (19) 60,9$ (28) 

Totalt 27,9$ (36) 48,8$ (63) 76,7$ (99) 

Åsiktsöverensstämmelse mellan grupperna föreligger i Jokkmokk och 

Upplands-Bro. Den är högst i Jokkmokk. I Ovanåker synes de lägre tjänste

männen bedöma tillståndet kunna karakteriseras som potentiellt volym

stressat. 
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Tabell 55« Delpopulationernas bedömning av Output failure I - VOLUME 

Kosnun Förtroendevalda 

1 2 1 + 2 

Högre tjänsteträn 

1 2 1 + 2 

Lägre tjänst ann 

1 2 1 + 2 

Jokkmokk 35,31 
(6) 

58,8 % 
(10) 

94,1 $ 
(16) 

42,9$ 
(6) 

<2,9$ 
(6) 

85,8 % 
(12) 

28,6$ 
(6) 

61,9$ 
(13) 

90,5 % 
(19) 

Ovanåker 15,4$ 
(2) 

61,5 î 
(8) 

76,9 % 
(10) 

0 i 
(0) 

42,9$ 
(3) 

42,9$ 
(3) 

63,6$ 
(7) 

36,4$ 
(4) 

100$ 
(11) 

Upplands-Bro 22,2 $ 
w 

33,3? 
(6) 

55,6$ 
(10) 

13,3? 
m 

46,7$ 
(7) 

60,0$ 
(9) 

23,11 
(3) 

46,2 $ 
(6) 

09,3$ 
(9) 

Totalt 25,0 % 
02) 

50,0? 
(24) 

75,0$ 
(36) 

22,2$ 
(8) 

44,4$ 
(16) 

CC C d 00,0 o 
(24) 

36,6$ 
(16) 

51,1$ 
(23) 

86,7$ 
(39) 

Anm. 1 = stämmer absolut} 2 = stämmer i stort sett} 1+2 = stämmer. 

10.9 Output failure II - CONTENT 

"Kritiken yttrar sig så att folk tycker det satsas fel". Resultaten har 

samma tendens som output failure I - VOLUME. Innehâllsstressen är högst 

i Jokkmokk och lägst i Upplands-Bro (tabell 56 ). 

Tabell 56. Output failure II - CONTENT 

Andel IP som anser att kritiken mot kommunen är -

det satsas fel 

Kommun Absolut 
1 

I stort sett 
2 

Stämmer 
1 + 2 

Jokkmokk 38,5% (20) 51,9# (27) 90,4# (47) 

Ovanåker 25,8% (8) 48,4# (15) 74,2# (23) 

Upplands-Bro 6,5% (3) 39,1# (18) 45,6# (21) 

Totalt 24,0$ (31) 46,5# (60) 70,5# (91) 
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När man ser resultaten av hela intervjupopulationen för output failure 

I och II grips man av den misstanken att IP avgivit slentriansvar, d.v.s. 

att den som i första påståendet fastnat för ett alternativ också tar 

samma vid andra och tredje påståendet. Misstanken jävas av resultaten, 

då de specificeras på olika grupper (tabell 57 )• 

Enligt gruppen förtroendevalda är skillnaderna mellan de olika region

typerna större vad gäller output failure II i förhållande till output 

failure I. Enligt de båda tjänstemannagrupperna är skillnaderna mindre 

i output failure II än i output failure I. Dessutom föreligger det, 

enligt de högre tjänstemännen i Ovanåker, en högre grad av potentiell 

innehållsstress i denna regiontyp än i de andra. Åsiktsöverensstämmelse 

mellan grupperna föreligger i alla tre systemen. 

Tabell 57* Delpopulationernas bedömning av Output failure II -

CONTENT 

Kommun Förtroendevalda Högre tjänsterän Lägre t jänsteaan 

1 2 1 + 2 1 2 1 + 2 1 2 1 + 2 

Jokkmokk 52,9$ <•7,1 % m t 14,3 > 64,3? 78,6;» 42,9 2 
\ 

47,6 > 90,5 t 
(9) (8) (17) (2) (9) (11) (9) (10) (10) 

Ovanåker 23,1 % <•6,2 5 69,3 % u 85,7 i 85,7$ 45,51 27,3 Î 72,8 % 
(3) (6) (9) (0) (6) (6) (5) (3) (8) 

Upplands-Oro 11,1 i 27,8$ 38,9 i 6,7? 46,7# 53,4? 0% 46,2" 46,2* 
(2) (5) (7) (1) (7) (8) (o) (6) (6) 

Totalt 29,2 i 39,6 % 68,8 3 8,3 $ 51,1 Î 69,4$ 31,H 42,21 73,31 
(14) (19) (33) (3) (22) (25) (14) (19) (33) 

Anm. 1 = stämmer absolut} 2 = stämmer i stort sett} 1+2 = stämmer 

10.10 Output failure III - TIME 

"Kritiken yttrar sig så att folk tycker att satsningarna kommer för sent". 

Resultaten speglar andra tendenser, när det gäller tiden som potentiell 

stresskomponent (tabell 58 ). Samtliga regiontyper är starkt tidsstres-

sade. Volym- och innehållsstressen är starkast i Jokkmokk och svagast i 

Upplands-Bro. Skillnaderna när det gäller tidsstressen är små, om ana

lysen göres på grupperna som en enhet. En antydan föreligger om att 

tidsstressen är starkast i Upplands-Bro och Jokkmokk, svagast i Ovan

åker. 
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Tabell 58. Output failure III - TIME. Andel IP som anser att kritiken 

mot kommunen är - satsningen kommer för sent 

Kommun Absolut 
1 

I stort sett 
2 

Stämmer 
1 + 2 

Jokkmokk 25,0$ (13) 50,0$ (26) 75,0$ (39) 

Ovanåker 25,8$ (8) 45,2$ (14) 71,0$ (22) 

Upplands-Bro 32,6$ (15) 45,7$ (21) 78,3$ (36) 

Totalt 27,9$ (36) 47,3$ (61) 75,2$ (97) 

Denna slutsats får starkt stöd i resultaten av de förtroendevaldas och de 

högre tjänstemännens bedömningar, men ej i de lägre tjänstemännens. 

Liksom när det gällde volymstressen är tidsstressen högst i Ovanåker, 

enligt de lägre tjänstemännen. 

Enligt de förra gruppernas bedömning är skillnaderna mycket markerade : 

Stark tidsstress 

Jokkmokk 

Upplands-Bro 

Måttlig- tidsstress 

Ovanåker 
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Tabell 59* Delpopulationernas bedömning av Output failure III 

TIME 

Kamui Förtroendevalda 

1 2 1 + 2 

Högre tj.oän 

1 2 1 + 2 

lägre tj.nan 

1  2  1 + 2  

Jokknokk 23,5 $ 
w 

52,9$ 
(9) 

76,41 
(13) 

14,35? 
(2) 

57,1 $ 
(8) 

71,4* 
(10) 

33,3$ 
(7) 

42,9$ 
(9) 

76,2$ 
(16) 

Ovanåker 15,42 
(2) 

46,2 % 
(6) 

61,6% 
(8) 

0$ 
(0) 

57,1 % 
(4) 

57,1 $ 
(4) 

54,6 f, 
(6) 

36,4$ 
(4) 

91,0$ 
(10) 

Upplands-Bro 50,0# 
(9) 

38,9 % 
(7) 

88,9$ 
(16) 

26,7 $ 
(4) 

40,0$ 
(6) 

66,7$ 
(10) 

15,4$ 
(2) 

61,5$ 
(8) 

76,9$ 
(10) 

Totalt 31,3 î 
(15) 

45,8* 
(22) 

77, 1$ 
(37) 

16,7* 
(6) 

50,0 $ 
(18) 

66,71 
(24) 

33,3$ 
(15) 

46,7$ 
(21) 

80,0$ 
(36) 

Ann: 1 .= stämmor absolut} 2 « stänaer 'i stort settj 1 + 2 = stämmer 

Åsiktsöverensstänuielsen är relativt god i Jokkmokk mellan alla tre 

grupperna, i Ovanåker mellan förtroendevalda och högre tjänstemän och i 

Upplands-Bro mellan förtroendevalda och lägre tjänstemän. 

10.11 Cleavages 

Att försöka mäta konflikter är ett tämligen vanligt grepp inom den 

politiska vetenskapen. Det kan röra sig om beskrivning och analys av 

mer eller mindre komplicerade fall av oenighet. Merendels är det fråga 

om gruppkonflikter, där kampen mellan olika grupper i samhället om att 

få sin beskärda del av kakan ställs i centrum. Det är i sådana samman

hang som cleavage-begreppet kommer till användning hos Easton m.fl. 

Cleavage skulle på svenska närmast kunna översättas med klyvning eller 

uppdelning.1^ 

Cleavages kan vara såväl positiva som negativa i sina konsekvenser för 
2) 

supporten och för resursmönstringen i ett system. .En dimension hos 

cleavage är hålla med - vara emot. Denna dimension korresponderar van

ligen med opinioner och attityder. En annan dimension är en uppdelad 

population. Denna dimension korresponderar med uppdelningar som: 

socioekonomiska, regionala, religiösa, språkliga, etniska, byggda på 

rasskillnader, partiidentifikation, ledarskapsappeal etc. I vissa stu

dier är utgångspunkten att cleavages existerar (t.ex. rasskillnader) som 

1) Easton: B s 233 ff 
2) 236 ff 
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premisser för krav om värdefördelning. I sådana fall kan man tala om 

att klyvningar medverkar till eller orsakar output failure. En annan 

utgångspunkt är den motsatta, nämligen att output failure sätts i 

rörelse och ger upphov till cleavages. 

Sannolikt är det mycket svårt att göra kausalanalyser i det hänseende, 

som ovan berörts. Mellan cleavages och output failure torde i de flesta 

fall råda symmetriska samband. I denna undersökning har avsikten endast 

varit att utröna huruvida tendenser till uppdelningar förekommer eller 

ej. Utgångspunkten har varit att "apparatens människor" på grund av 

strukturomvandlingen i större eller mindre omfattning finner sig själva 

vara ur stånd att åstadkomma rätt output åt alla. Output failure ger i 

den meningen upphov till cleavages, vilka tolkas som ett slag av stress 

hos systemet. Dessutom finns det skäl ställa sig frågan om inte cleavages 

i det politiska delsystemet på grund av strukturomvandlingen går efter 

andra kriterier än vad vanligen hittills gängse föreställningar gjort 

gällande. Till detta skall jag återkomma i slutet av detta avsnitt och 

avsnittet om support. 

Efter det att frågorna ställts om medborgarnas kritik mot kommunen 

fördes IP genom följande resonemang in på cleavage-problematiken. 

"Sådana här stämningar av missnöjdhet eller kritik, som vi nu talat om 

kan omfatta speciella frågor och behovsområden, exempelvis 'simhalls-

bygget1 eller 'tillgången på bostäder' . De kan omfatta en särskild del 

av kommunen, exempelvis vara ett 'tätortsproblem' eller ett 'lands-

bygds-glesbygdsproblem' . De kan gälla en viss grupp, exempelvis 

pensionärer, ungdomar eller arbetslösa. Ibland kan det här leda till 

att det uppstår vissa läger, d.v.s. klyvningar bland medborgarna. (De 

behöver inte vara efter partier eller partiblock)." 

Efter det att jag på detta sätt förviseat mig om att IP med klyvningar 

förstod djupgående och varaktiga lägerbildningar ställdes den direkta 

frågan: "Har det i Er kommun förekommit -under de senaste åren tenden

ser till sådana här lägerbildningar eller klyvningar?" (tabell 60). 

Totalt sett anger ca 90% i Jokkmokk och ca 70% i Ovanåker respektive 

Upplands-Bro att tendenser till cleavage förekommer. 
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Tabell 60» Delpopulationernas bedömning av förekomst av tendenser 

till cleavage-bildningar 

Kommun Förtroendevalda Högre tj.män Lägre tj.män 

Jokkmokk 100$ (17) 86,7$ (13) 85,7$ (18) 

Ovanåker 58,3$ (7) 100$ (7) 72,7$ (8) 

Upplands-Bro 94,1# (16) 57,1$ (8) 54,6$ (6) 

Totalt 87,0$ (40) 77,8$ (28) 74,4$ (32) 

Som jag tidigare framhållit beträffande intervjufrågornas validitet, 

gäller det att tolka resultaten med största försiktighet. Inte minst 

gäller detta cleavage-frågan. Med beaktande härav synes ändå den slut

sats kunna dragas, att tendenserna till cleavages är störst i Jokkmokk.^ 

Bland de förtroendevalda föreligger mycket klara differenser mellan , 

delsystemen. Tendenserna skulle kunna stödja antagandet att struktur

omvandlingen, vare sig den kännetecknas av att åstadkomma retardation 

eller expansion, ger upphov till cleavage-bildningar. Tjänstemännen 

skiljer dock ut sig från varandra på ett osystematiskt sätt. I Jokkmokk 

är homogeniteten mellan de tre grupperna störst. 

Jag har inte haft ambitionen att i anslutning till de olika frågorna 

mera systematiskt redovisa innehållet i IP;s kommentarer, exemplifieringar 

och annat svar. Emellertid ger materialet på den här punkten vissa, ibland 

mycket goda fingervisningar, som underlättar tolkningen av data. Med stöd 

av sådana "kring-kommentarer" ska jag i det följande beröra de dimensio

ner till vilka cleavage-bildningar i undersökningsenheterna tycks knyta 

an. 

För det första kommer tidigare administrativa gränser att framstå som en 

särskild dimension. Det är här fråga om socken- och kommunindelningar 

av äldre datum. I Upplands-Bro kunde man tydligt lägga märke till exempel

vis tudelningen av preferenserna för å ena sidan det gamla Bro och å 

andra sidan Kungsängen, som tätort uppvuxen ur vad som förut utgjorde 

l) Jfr resultaten av protokollmaterialet 
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Stockholms-Näs. Den senare orten är den son i det inledande skedet 

expanderat kraftigast. Där mötte intervjuarna inflyttade Jokkmokksbor, 

tyskar och stockholmare i samma uppgångar till snabbt hopkomna hyreshus. 

I Ovanåker illustrerades dimensionen av exempelvis Voxna, en gammal 

bruksort i kommunens västra del ned anor i Dalarnas bergslagskultur. 

För det andra, och mycket svår att särskilja från den förra dimensionen, 

kommer tvåkärnigheten till uttryck. Den finns uttalad i såväl Upplands-

Bro som Jokkmokk. I den senare kommunen betingas denna dimension icke 

av någon gammal administrativ gräns. Vuollerim, vilken ort här åsyftas 

som närmast konkurrerande tätort till Jokkmokk, fick en relativt stark 

ställning under vattenkraftexploateringens tillväxtperiod. Medborgarna 

på denna gamla marknadsplats satte i och med den mera tillfälliga 

expansionen kraft bakom kraven att bli jämställda med Jokkmokk i service-

hänseende. Den värdeallokering, som gjordes under den temporära upp

gången, ifrågasätts i en tid av retardation och kan vara svår att upp

rätthålla. Motiven för en annan policy ter sig välgrundade var för sig 

både för "apparatens människor" och för dem på medborgarplanet. De är 

svåra att jämka samman och bildar underlag för en dragkamp mellan orter, 

särskilt i en tid av hårt ansträngda resurser. 

För det tredje kan man särskilja dimensionen tätort-landsbygd. I Upplands-

I Bro möter dels en grupp gamla Bro-bor och dels en grupp nygamla Bro-bor. 

Den gamla Bro-bon var förskräckt över att expansionen störde det be

stående och omöjliggjorde fortsatt jordbruksdrift. Den nygamla Bro-bon, 

som tidigare flyttat ut från Stockholm för att få en fristad, såg med 

oblida ögon hur grävskopan i närheten av villan högg tänderna i jorden 

för ett nytt hyreshus. Storstaden hann upp honom. I Ovanåker väntade vis

sa byar ännu på vatten och avlopp medan tätortsutvecklingen i Edsbyn tog 

i anspråk mycket av resurserna. De stora avstånden i Jokkmokk ger 

bebyggelsestrukturen där ett nät av smärre orter i periferin i stället 

för en utpräglad glesbygd i den meningen att bebyggelsen ligger jämnt ut

spridd. "Varför ska allt till Jokkmokk?" Under den devisen kunde mycket 

av kritiken samlas upp som ett uttryck från de små tätorterna Porjus, 

Murjek och Kåbdalis i deras egenskap av att föra landsbygdens talan i 

skilda angelägenheter. 

För det fjärde kom en klar dimension fram i uppdelningen sysselsatta-

arbetslösa. Den var skarp och otvetydig i exemplifieringen i Jokkmokk. 

Den för vilken utkomstmöjligheterna urholkas eller upphör är starkt 
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kritisk mot det mesta i värdefördelningen., för så vitt den icke mera 

varaktigt är ägnad att befrämja möjligheten till arbete. 

Ytterligare utgångspunkter för cleavage-dimensioner skulle kunra aktua

liseras. T.ex. är det alldeles otvetydigt att den omfattande religiosi

tet, som förekommer i Ovanåker till skillnad från de övriga tvä enheter

na, spelar stor roll."^ 

Sammanfattningsvis, utan att göra anspråk på fullständighet, skulle de 

grundläggande dimensionerna efter vilka cleavages rör sig i våra struk-

turomvandlingsområden sägas vara: 

- tidigare administrativa gränser 

tvåkärnighet 

tätort kontra landsbygd 

- sysselsatta kontra arbetslösa 

Karaktären av den stress som utvecklas, liksom de konsekvenser för 

supporten som dessa cleavages kan få, beror i stort av den färdriktning , 

i strukturomvandlingshänseende ett område har. 

10.12 Support stress 

I de närmast föregående avsnitten har jag uppehållit mig vid hur syste

mets medlemmar reagerar på systemets oförmåga att tillgodose framställda 

krav och önskemål. Avsnittet 10.7 (se s 134 ) inleddes med en översikt 

av hur frågorna disponerats. Vidare gavs en översikt i figur 19. 

som jag nu vill referera till. 

Inte mindre än 97% av de intervjuade bedömde att delsystemen tillsamman

tagna var utsatta för potentiell stress. Huruvida den potentiella stres

sen utlöses eller stegvis övergår i aktuell stress beror av de olika 

tillståndens intensitet och varaktighet. Något av förutsättningarna här

för har jag berört i samband med redovisningen i avsnitt 10.11 om 

cleavage-bildning. 

Ett försök att mäta omfattningen av den underminering av supporten för 



146. 

delsystemen, vilken kan betecknas som aktuell stress redovisas i detta 

avsnitt. Samma problem som vid övriga försök att operationalisera stress

begreppen och ge dem en konkret och distinkt egenskapsrymd kan iakttagas 

här. Det är en praktisk orimlighet att i en intervju ge sig in pä långt

gående resonemang i definitionstermer. Jag har valt samma teknik i denna 

fråga, som de övriga, nämligen att genom en allmän tillståndsbeskrivning 

skapa en indikator. 

Följande tillståndsbeskrivning användes: 

"Alla system och alla beslutsfattare är beroende av axt känna stöd från 

medlemmarna i systemet - i det här fallet från allmänheten i (kommunens 

namn). Om ett sådant stöd finns eller inte finns, liksom om stödet är 

starkare eller svagare, det brukar man känna. Det utbreder sig en stäm

ning av tillfredsställelse och tilltro eller en stämning av missnö.idhet 

och kritik. För att få en uppfattning om hur Ni bedömer den situation, 

som råder i Er kommun, vill jag ställa en serie frågor". 

IP tilläts få svar på frågor intill den grad att en rimlig återförsäkran 

erhölls att uppenbara missförstånd ej förelåg beträffande frågans karak

tär. 

I mitt försök att göra mätningen av support stress så valid som möjligt 

eftersträvade jag två effekter: 

(1) att skärpa frågan för att "slå ut" så många som möjligt 

(2) att ge frågan ett positivt innehåll för att minska risken av att 

IP skulle överdriva omfattningen av det som skulle mätas 

Frågan gavs följande formulering: 

"Skulle Ni vilja säga att stämningen i Er kommun främst kännetecknas av 

tillfredsställelse och tilltro till kommunen?" 

Följande tilläggsinstruktion meddelades: 

"Jag vill att Ni ska försöka svara JA eller NEJ på den här frågan, men 

Ni kan också avge ANNAT SVAR". 

Resultatet redovisas i tabellerna 61 och 62. 
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Tabell 61. Intervjupopulationens bedömning huruvida aktuell support 

stress förekommer 

Kommun And( 

Ja, tilltro 

si som ansåg att påståe: 

Nej, måssnö j e j Annat svar 
i 

ndet stämde 

Vej ej 

> : 

Totalt 

Jokkmokk 30,2$ (16) 
j 

60,4$ (32) 
i 
7,5$ (4) 1,9$ (l) 100,0$ (53) 

<)vanåker 63,6% (21) 36,4$ (12) c$ (0) 

O
 

o
 100,0$ (33) 

Upplands-Bro 44,7$ (21) 

LJ11 ' ' 

38,3$ (18) 14,9$(7) 2,1$ (l) 100,0$ (47) 

Totalt 43,6$ (58) 46,6$ (62) 8,3$ (11) 1,5$ (2) 100,0$ (133) 

Tabell 62. Delpopulationernas bedömning huruvida aktuell support stress 

förekommer 

Kommun Förtroende 

Ja, till
tro 

svalda 

Nej, miss 
nöje 

Högre tj. 

Ja, till
tro 

män 

•Nej,miss
nöje 

Lägre tj. 

Ja, till
tro 

v 
män 

Nej ,miss-
nöj.e 

J okkmokk 23,5 $ 

(4) 

70,6$ 

(12) 

33,3$ 

(5) 

53,3$ 

(8) 

33,3$ 

(7) 

57,1$ 

(12) 

Ovanåker 92,9$ 

(13) 

7,1$ 

(1) 

75,0$ 

(6) 

25,0$ 

(2) 

18,2$ 

(2) 

81,8$ 

(9) 

Upplands-Bro 33,3$ 

(6) 

38,9$ 

(7) 

h ,3$ 
(11) 

20,0$ 

(3) 

28,6$ 

(4) 

57,1$ 

(8) 

Totalt 46,9$ 

(23) 

40,8$ 

(20) 

57,9$ 

(22) 

34,3$ 

(13) 

28,3$ 

(13) 

63,0$ 

(29) 

Det var mycket intressant att iaktta IP:s reaktioner pä denna fråga. I 

samtliga fall tog IP mycket god tid på sig för att överväga svaret. Sär

skilt gällde detta gruppen förtroendevalda. Mycket ofta förekom att IP 

"tänkte högt". Detta gav bedömningen atmosfär och kvalitet, som med bi

behållen fräschör inte kan förmedlas till läsaren av denna framställning. 

För författaren gav dessa omedelbara intryck must och märg åt upplevelsen 

av de olika systemens tillstånd. Man kände stressen. Efter att noga ha 

överlagt med sig själv, sa en av kommunalmännen i Jokkmokk: "Ja, det 

svider i mitt eget skinn och känns bittert, men jag måste ändå svara nej". 
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Det var mycket intressant att iaktta IP:s reaktioner på denna fråga. I 

samtliga fall tog IP mycket god tid på sig för att överväga svaret. Sär

skilt gällde detta gruppen förtroendevalda. Mycket ofta förekom att IP 

"tänkte högt". Detta gav bedömningen atmosfär och kvalitet, som med bi

behållen fräschör inte kan förmedlas till läsaren av denna framställning. 

För författaren gav dessa omedelbara intryck must och märg åt upplevelsen 

av de olika systemens tillstånd. Man kände stressen. Efter att noga ha 

överlagt med sig själv, sa en av kommunalmännen i Jokkmokk: "Ja, det 

svider i mitt eget skinn och känns bittert, men jag måst© ändå svara nej". 
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Endast XI avgav ANNAT SVAR och 2 VET EJ av inalles 133 IP» Samtliga dessa 

svar avgavs i Jokkmokk och Üpplands-Bro. I Ovanåker föreföll bedömningen 

vara lättare för IP, vilket också avspeglas i svaren. 

Skillnaderna mellan de tre delsystemen är klart markerade. Den minsta 

omfattningen av aktuell support stress föreligger i Ovanåker - den 

befolkningsstabila enheten - och den största i Jokkmokk - den retarderan

de enheten. Denna tolkning förstärks vid en detaljgenomgång av ANNAT SVAR. 

I Jokkmokk är de tre delpopulationerna tämligen ense i sin bedömning. 

Gruppen förtroendevalda synes kraftigare än tjänstemännen vilja beteckna 

systemet såsom stressat. Emellertid kan de tre grupperna sägas beskriva 

en höggradig åsiktshomogenitet. I Ovanåker karakteriserar de förtroende

valda och de högre tjänstemännen systemet såsom fyllt av tilltro och 

tillfredsställelse. Support stress föreligger i ringa omfattning. Bland 

de lägre tjänstemännen är förhållandet det rakt motsatta. Deras bedöm

ning kan likställas med utsagorna av populationerna i Jokkmokk och 

understryks ännu starkare. I Upplands-Bro följs de förtroendevalda och 

de lägre tjänstemännen åt i sin bedömning att systemet är relativt 

starkt stressat, medan de högre tjänstemännen representerar en motsatt 

uppfattning. 
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11. ANTECIPATION 

I modern politisk vetenskap, liksom i många andra vetenskaper, florerar 

ibland användningen av en mängd termer, vars empiriska innebörd kan vara 

mångtydig och diffus. En sådan term är antecipation«"^ 

Att antocipera betyder, om man försöker översätta det till svenska, att 

föregripa. T.ex. skulle man kunna tala om antecipation i en nominerings

process, då man för upp ett antal kvinnor på valsedeln utan att krav 

därom direkt ställs. Ledningen i partiets nomineringsarbete strävar på 

detta sätt efter att göra valsedeln attraktiv bland väljarna genom att 
2) 

tillgodose krav och önskemål, vilka man "vet" finns. ' Närvaron av ante

cipation i den politiska beslutsprocessen kan å ena sidan vara reell, 

d.v.s. initiativ i t.ex. en kommunal fråga har sin upprinnelse hos en 

beslutsfattare utan att krav framställts. Å andra sidan kan antecipa

tion vara falsk eller om man föredrar beteckningen skenbar. I det senare 

fallet kan den då antingen stå för de fall då den som forskar har svårig

heter för att finna och identifiera det verkliga initiativet eller då 

initiativet tillskrives en viss beslutsfattare av andra skäl. Emellertid 

är det i empirisk mening tämligen ointressant att försöka sig på de hår-

klyverier det innebär att i varje enskilt fall söka ursprunget till 

initiativ, varom fakta icke kan uppbringas. Verkligheten erbjuder i 

ytterst få fall möjligheter att skilja på huruvida en beslutsfattare 

lyssnat sig till ett medborgarkrav i butiken och på gatan eller om det 

är fråga om ett formellt initiativ. Lika litet kan forskaren skilja 

mellan det som är resultat av ett väl utvecklat "politiskt luktsinne" 
3) 

och det som är produkten av kreativitet. 

Dels av det som tidigare i denna framställning redovisats, som tangerat 

antecipationsfenomenet, och dels av vad som nu sagts, framgår att ante

cipation här användes i mycket vid mening. Det betyder att termen står 

för såväl reellt som skenbart föregripande, när det gäller beslut och åt

gärder som vidtas för att tillgodose kommunala behov. Jag har med dessa 

1) Easton: B s 385 - 386 

2) Brändströms s 14 

3) I sin kritik av Stimulus-Eesponse-schemat, säger Bertalanffy, att det 

lämnar t.ex. spontan aktivitet, lekar och annat explorativt beteende 

åt sidan. Det är möjligt att just S-R-schemat också många gånger leder 

till ett för kraftigt betonande av att kraven kommer utifrån 

(Bertalanffy; s I9I - 192) 
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strödda reflexioner i anslutning till användningen av termen anticipation 

velat aktualisera vissa funderingar kring att antecipation egentligen 

avser en betydligt mera komplex komponent i beslutsfattandet än vad van

ligen den politiska vetenskapen ger sken av. Det är möjligt att antecipa-

tionen studerad som en delkomponent i beslutskapaciteten hos ett system 

utsatt för strukturomvandling kunde väsentligt vidareutvecklas. Om än 

starkt begränsat, skall jag dock i det följande skissera ett schema över 

några studerbara komponenter - kallade antecipationskomponenter. Schemat 

bygger på försök att systematisera något av de huvudintryck som materialet 

hittills lämnat. I anslutning härtill redovisas resultat av ett par in

tervjufrågor avsedda att mycket löst söka ange antecipationsbenägenheten 

i de tre delsystemen. 

Förutsättningarna för att ett beteende som antecipation skall förekomma, 

vara olika omfattande och intensivt, eller inte alls förekomma, kan med 

hänsyn till det politiska delsystemets tillstånd antas variera. Framför

allt är det tre komponenter, som därvid är av intresse, nämligen tillgång 

på tid och rådrum, kunskap om behov och åtgärdsrelevans. 

I ett system, där tillståndet kännetecknas av snabba förändringar, krävs 

snabba beslut. I ett system, där tillståndet kännetecknas av stilla

stående eller endast långsamma förändringar, har beslutsfattarna mera 

tid på sig. Tiden är helt naturligt i alla system och i alla tillstånd 

en väsentlig politisk resurs. Emellertid blir tiden i system under akuta 

förändringstillstånd i högre grad väsentlig som politisk resurs. Om detta 

gäller för beslutsfattarna, kan det också sägas gälla medborgarna. I det 

system, som befinner sig i akut förändring på en mängd behovsområden, 

hinner inte de aktörer som enligt gängse demokratiuppfattning sköter 

artikulerings- och aggregeringsfunktionen med ett reguljärt initierings-

förfarande. Under inverkan av de rollförväntningar, som uppträder i ett 

sådant tillstånd, antas benägenheten öka också hos "apparatens människor" 

att föregripa formella initiativ, d.v.s. antecipera. Kunskapen om vilka 

behoven är förutsättes verka i två varandra motsatta riktningar. Om be

hoven är kända främjas utlösningen av antecipationen. Däremot motverkas 

utlösningen av denna mekanism, om behoven är okända eller svåra att över

blicka. I ett system, där tillståndet kännetecknas av akuta förändrings

til Istånd, antas kunskapen om föreliggande behov vara betydligt osäkrare 

än i ett system i icke-förändring. Inte enbart tid och kunskap beträffan

de behoven bidrar till att utlösa antecipation, bl.a. bör kunskapen om 

vad som är åtftärdsrelevant påverka utlösningen. I ett retarderande sy

stem, där strukturomvandlingen tar sig uttryck i tillbakagång på många 

områden och där utflyttningen är stark, antas osäkerheten vara stor an
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gående vilka åtgärder, som skall sättas in även on behoven är kända. 

Även en läkare kan känna sig ställd om vilken ordination han skall Ut

färda trots att han är i stånd att ställa en rätt diagnos. I ett expan

derande system, där strukturomvandlingen tar sig uttryck i utökning på 

de flesta områden och där inflyttningen är stark, antas säkerhet före

ligga angående vilka åtgärder, som skall sättas in. I ett sådant system 

har man också "råd" att t.ex. avböja osäkra projekt t.ex. sysselsätt-

ningsbefröiajande lokaliseringar. En mycket stor del av den kommunala 

beslutsmassan består i sådana system av planering och uppbyggnad av nya 

bostadsområden med tillhörande serviee, t.ex. gator och vägar, kommunika

tioner, skolor och barndaghem m.m. Beslutsmassan och behoven är här av 

repetitiv karaktär, där samma modeller och rutiner tillämpas återkomman

de. M.a.o. "man vet vad folket behöver". Framförallt gör man bedömningar 

huruvida det förefaller finnas ekonomiskt utrymme för objektet. Om så är 

fattas beslutet t.ex. att lägga ut en plan på en stadsdel. Sådana beslut 

leder i sin tur till automatiska följdinitiativ inifrån apparaten. Det 

befolkningsstabila systemet antas utveckla ett tillstånd, där största 

förutsätbingen för en kunskap om vad som är åtgärdsrelevant föreligger. 

Slutligen finns det skäl med anknytning till tidigare förda resonemang 

erinra om ytterligare ett par komponenter, som förutsättes aktivt påverka 

förekomsten av antecipation. De kan rubriceras som restriktioner, näm

ligen ekonoiairestriktionen och kompetensrestriktionen. I ett retarderande 

system tänkes resursrestriktionen verka starkast och i ett oförändrat 

system svagast. I ett expanderande system antas ekonomirestriktionen 

verka starkt, men svagare än i ett retarderande system. Kompetensrestrik

tionen antas vara svagast i det expanderande systemet, d.v.s. besluts

fattarna löper minsta risken i detta system att komma i konflikt med den

na restriktion. 

Sammanfattningsvis hänvisas nedan till ett försök att i anslutning 

till urvalets tre administrativa enheter och deras situation med hänsyn 

till sitt tillstånd systematisera närvaron av olika slag av antecipa-

tionskomponenter. Ytterligare komponenter skulle kunna tillföras, såsom: 

värdestruktur, taktik/strategi etc. 
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Fifçur 22* Några komponenter i besluts tekniken antecipation 
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Mot bakgrund av det förda resonemanget gjordes följande antagande: 

Systen 

Retarderande (Jokkmokk) 

Befolkningsstabilt (Ovanåker) 

Expanderande (Upplands-Bro) 

Antecipations-

benägenhet 

Hög 

Mycket hög 

Hög 

För att utröna huruvida IP själv upplevde sig ha deltagit i eller bi

dragit till antecipation ställdes följande fråga: 

Frågan föregicks av följande distinktion: 

"I kommunala sammanhang kan man tala om initiativ, som har formen av 

åläggande - exempelvis från statliga myndigheter. Vi skall bortse från 

dem i det här sammanhanget. Men man brukar i övrigt skilja mellan 

initiativ, som sker genom skrivelser från medborgare och partier till 

kommunen och initiativ, som tages av kommunala tjänstemän och förtroende

män direkt". 

Eftersom jag själv på några undantag när utförde intervjuerna, kan jag 

försäkra att IP fick den direkta frågan först sedan vederbörande ordent

ligt förstått betraktelsesättet på den systemegenskap, som frågan avsåg 

att mäta. 

Därpå ställdes frågan: 

"Försök så gott det går att se på Ert personliga agerande. Anser Hi att 

Ni under 60-talet genom Ert personliga agerande har åstadkommit beslut 
* 

som - om de inte hade fattats - inom de närmaste åren skulle ha aktuali

serats som formella initiativ från medborgarna eller partierna?" 

I anslutning till svaret ombads IP kommentera och ge exempel på beslutets 

tillkomst och innehåll. 

Betraktar man "apparatens människor" som en enhet förefaller antecipa-

tionsbenägenheten vara högre i Ovanåker och Upplands-Bro än i Jokkmokk. 

Skillnaden ut^öres av 20 procentenheter. 

I tabell 65 redovisas antecipationsbenägenheten per delpopulation, 

vilka företer vissa skillnader, som nyanserar det första intrycket. 
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Tabell 63. Antecipationsbenägenhet i var och en av delpopulationerna 

Kommun Förtroendevalda Högre tj.män Lägre tj.män 

Jokkmokk 88,2$ (15) 66,7$ (10) 23,8$ (5) 

Ovanåker 85,li (12) 75,0$ (6) 63,6$ (7) 

Upplands-Bro 100$ (.18) 86,7$ (13) 28,6$ (4) 

Totalt 91,8$ (45) 76,3$ (29) 34,8$ (16) 

Resultaten verifierar att antecipationsbenägenheten är hög hos de för

troendevalda i alla tre enheterna. Benägenheten att antecipera bland 

högre tjänstemän stiger med 10 procentenheter från det retarderande 

systemet till det befolkningsstabila och ytterligare 10 procentenheter 

från det befolkningsstabila till det expanderande systemet. 

Hos de lägre tjänstemännen är antecipationsbenägenheten låg i de båda 

systemen under förändring, och hög i det befolkningsstabila systemet. 

Det sistnämnda resultatet förefaller vara det mest anmärkningsvärda. 

Att antecipation i så stor omfattning förekommer bland lägre tjänste

män i Ovanåker stöder antagandet om att den högsta benägenheten att 

antecipera skulle föreligga i det system, som enligt våra definitioner 

kallats befolkningsstabilt. 

För att erhålla en nyansering på utsagan om antecipationsbenägenheten 

ställdes följdfrågan: 

"Anser Ni att det här är en utbredd företeelse bland de kommunala 

tjänste- och förtroendemännen." (tabell 64). 

Det är sannolikt att IP närmast avsett den egna gruppen vid besvarandet 

av frågan. 
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Tabell 64. Delpopulationernas bedömning om förekomst av antecipation 

i âet politiska delsystemet 

Kommun Förtroendevalda 

1 

Högre tj.män Lägre tj.män • 

Jokkmokk 100$ (15) 80,0$ (8) 100$ (5) 

Ovanåker H
 
O
 
O
 

H*
 

ro
 

100$ (6) 42,9$ (3) 

Upplands-Bro 94,4$ (17) 92,3$ (12) 75,0$ (3) 

Totalt 97,8$ (44) 89,7$ (26) 68,8$ (ll) 

Noterbart är att de förtroendevalda anser sig nästan hundraprocentigt 

bidra till antecipationen, därnäst placerar sig de högre tjänstemännen 

och sist de lägre tjänstemännen. 

En rimlig tolkning av resultaten är att de verifierar dot gjorda huvud

antagandet om högsta antecipationsbenägenheten i det befolkningsstabila 

systemet. Tolkningen får också, rimligt stöd av den omständigheten att i 

detta system det största föreningsengagemanget förekommer bland "appa

ratens människor". En högre grad av involvering i ett socialt kommu

nikations- och kanalsystem, som föreningarna utgör, befrämjar säker

ligen möjligheterna att antecipera, D.v.s. att erhålla de förutsätt

ningar, vilka är nödvändiga för att föregripa de krav och önskemål som 

annars skulle komma att framställas. 
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12. AVSLUTNING 

Mitt syfte med denna undersökning var att studera hur strukturomvandlingen 

påverkar det politiska delsystemet. Endast vissa sidor av systemets till

stånd valdes ut, nämligen kommunala beslut och genom dem kommunal besluts

kapacitet. På systemets beteenden ville jag lägga några speciella aspekter 

utifrån en särskilt vald "approach"« 

Undersökningen är fullföljd. Resultaten är redovisade. I anslutning till 

behandlingen av olika ternata har jag ömsom fört en dialog och ömsom en mono

log kring frågeställningar och problem inriktade på politiska roller och roll

mönster. De olika avsnitten och kapitlen avslutas som regel med de resultat 

jag fiinnit vara påtagliga. Därför avstår jag från att räkna upp dem ännu en 

gång. I stället väljer jag att summera några huvuddrag» Subtilitete* av 

olika slag har ett begränsat intresse} en helhetsbild är det väsentliga. 

Grundantagandena i anslutning dels till undersökningen av protokollmateria

let och dels till intervjun stöds i allt väsentligt av resultatens 

I»I Stress förekommer i de undersökta enheterna 

lisi Stressen varierar i det politiska delsystemet med avseende på 

om delenheten retarderar, är befolkningsstabil eller expanderar 

III»I - Vsl 

Eftersom ett antal delstresser (visserligen klart urskiljbara) 

griper in i varandra är det vanskligt driva försöken att diffe

rentiera slutsatserna mycket långt. Stressens huvudsakliga 

karaktär och styrka är fastställd. 

Tre stressnivåer kan illustrativt beskrivas med stressmönster i olika varian

ter med giltighet för de undersökta delsystemens stark stress, måttlig stress 

och svag stress. 

Figur 23» Stressmönster 

Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 

Stark 
Måttlig 

Svag 

% 7A 

% 
7a 7A 

m 

w: 

W/ 

% 
Var. 6 

m 

J o u J o u J o u J o u J o u 
m 
J o u 

Anm: J = Jokkmokk, 0 = Ovanåker, U = Upplands-Bro 
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Variant 1 för ekommer mest. Variant 6 förekommer minst. 

Mellan variant 1 och 6 förekoaner varianterna 2-5 i den följd de ordnats 

i figuren. 

Beträffande det politiska delsystemet i den befolkningsstabila enheten 

leder resultaten fras till en nyanserad slutsats i förhållande till anta

gandet. 

Resultaten ger underlag för följande slutsatser: 

I Strukturomvandlingen påverkar koninunala beslut och bo3l\itskapACitet 

i retarderande enheter på sådant sätt och i sådan omfattning att 

stress uppkommer och utgör ett allvarligt hot laot det politiska del

systemet. 

II. Strukturomvandlingen påverkar kommunala beslut och beslutskapacitet 

i befolkningsstabila enheter så att stress uppkommer i det politiska 

delsystemet 

III Strukturomvandlingen påverkar konnunala beslut och beslutskapacitet 

i expanderande enheter på sådant sätt och i sådan oafattning att 

stress uppkonmer i mycket stor utsträckning i det politiska del* 

systeiaet 

En fortsättning av ôgnna undersökning skulle kunna inrymmas 

(1 ) en systematisering och katalogisering av komunor med särskild 

referens till den situation och det tillstånd, son orsakas av 

strukturomvandlingen 

(2) ett försök att fastställa det minsta och det högsta befolkningstal 

för respektive typ av delsystem, son med avseende på situationella 

omständigheter konstituerar gränser för "the critical range" 

Undersökningar tied sådan inriktning skulle kunna visa på medel, vilka kunde 

hejda strukturomvandlingen son en stressinducerande faktor i det politiska 

delsystemet. Detta skulle säkert vara av praktiskt politiskt intresse. 
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This thesis deals with structural transformation and the political system 

in the communes. The main question is: 

How does the structural transformation affect the decisions and the decision

making capacity of the commune? 

The origin, contents and effects of the decisions are considered from some 

special aspects. The starting-point is chosen with a view to providing in

formation about "the condition of the communal apparatus" in a society under 

transformation. 

The investigation is part of a project called "Structural Transformation and 

Political Decision-Making". The project, which is not completed as yet, is 

sponsored by the Swedish Council for Social Science Research. The work is 

carried on at the Department for Political Science at Umeå University. 

The account which follows requires a brief introduction about communal self-

government in Sweden and about the plan of the investigation. 

Communal selfgovernment can be said to have two sources: one is a local 

autonomous administrative unit called "parish", the other is a series of 

state decisions, where the communal statutes of 1862 mark an essential stage. 

If a functional division is applied, communal selfgovernment can be said to 

fulfil two functions: on the one hand it is a spontaneous social formation 

in order to solve certain local affairs for its members, on the other it is 

an instrument for the achievement of goals set by a national unit - usually 

the state. 

Industrialization, communications, migration and the development of education 

are some of the factors which have contributed to changing the conditions of 

communal selfgovernment. Compared with earlier times it now plays an entirely 

different part and exists on other terms. 

The public sector has increased rapidly in later years. In the latter half 

of the 1960's expenses have risen above all in the communes. In Sweden the 

increase of public expenditure has thus directly or indirectly taken place 

chiefly in the communes. As hitherto the communes have kept their unlimited 

right of imposing rates, communal selfgovernment plays a decisive part in 

the allocation process - whether this state of affairs can persist or not is 

a main question in Swedish politics. However, the debate on the political 



Probiens of local selfgovernment has earlier centered on how to increase 

the capabilities of the communes. A means to this end has been amalgamation. 

The number of the communes has decreased step by step through the reforms in 

1952 and in 1962. In 1970 the number of units was about 850, in 1971 474 and 

the final goal of the reform is 282 (275) in 1974. 

Territorial changes of communal organization and a general rise in the powers 

of the communes have led to changes of conpetenc^ Throughout the years the 

theme : 

How to balance democracy against efficiency 

has frequently found expression in general debates and investigations. During 

the last decade the problems of participation, representation, communication 

and information have been accentuated, due to changes in economic realities 

and technological development. In this thesis the fundamental changes in the 

structure of the communes - their powers as well as their area - will be re

lated to general changes in the society, called "Structural transformation". 

The structural transfomation has not left any community intact, although it 

has struck very differently. In some regions it has led to retardation with 

reduced employment in basic industries and difficulties in maintaining a satis

factory service. In certain regions it has been possible to mitigate these 

effects, relatively speaking. Here surplus labour has been given other employ

ment and in the whole development has been less rapid. In other regions there 

has been a concentration of population and settlement resulting in a strong 

expansion. It is the dimension: 

retardation - expansion 

the project has focussed on as the main design of the investigations. The 

approach of the investigation consists in considering the commune as a poli

tical: subsystem lying in an environment. This environment includes not only 

the society but also the national political system. The political subsystem 

is looked upon as the dependent variable and the environment as the indepen

dent. The relationship between these variables will be studied by a compara

tive method. David Easton's systems theory forms the basis of this way of 

studying the Communes. It has proved necessary to modify the theory on a 

number of points, because Easton's concepts are here applied to a political 

subsystem. The technique and method of the investigation can be summed up in 

the following points: 

1) "Competency" means the communal competency as defined in the communal law. 
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(1) Conparison of Regions 

Three administrative units^lre compared. Each unit represent a type of 

unit called "region" distinguised by a set of characteristics. Each set 

is summarized in the following variables: retardation (Jokkmokk), stag

nation (Ovanåker) and expansion (Upplands-Bro). The size and the densi

ty of the population are the same in these communes. 

(2) Comparison of Time 

Three measuring points, viz. 1961, 1969 and 1970, constitute comparisons 

with regard to time. A study of the intensity and duration of the change 

is rendered possible. 

(3) Comparison of People 

The same questions are put to "the people of the apparatus": appointed 

représentatives (i.e. chairman and vice chairman in councils and in 

boards and committees), higher officials (i.e. heads and their assistants), 

lower-grade officials (office staff) (N=133). The system within which they 

work is thereby illustrated from different positions. The interview was 

made in 1970. 

(4) Comparison of Materials 

Two different types of material are combined, interview material (see 

above 3) and record material. Thereby measuring instruments and measuring 

techniques are complementary to each other and give optimum reliability 

and validity. The contents of all the paragraphs in the records of the 

communal board and the council from the years 1961 and 1969 have been 

analysed (ïT=3223). 

(5) Comparison of Part Projects 

The study is compared to the three other parts of the project and provides 

a basis for later conclusions about the effects of the structural trans

formation on the political subsystem. 

There is reason to assume that the structural transformation (1) gives rise 

to a number of disturbances in the political subsystem and that (2) these dis

turbances propagate in various ways and produce effects on the behaviour of 

the subsystem. The basic assumption is that the amount of disturbances, their 

character and duration vary according to the state of the region: retardation 

2 )  "Unit" refers to a concrete system defined by membership criteria and ad
ministrative criteria. Sometimes however the term is used to refer to the 
political system in the concrete system. So, instead of speaking of the 

< systen in the retarding unit I shortly speak of the retarding unit. The 
context determines uniquely the reference. 



161. 

or stagnation or expansion. Disturbances occur to a greater extent in the 

retarding and the expanding region than in the stagnant one. The aere tra

velling direction of the subsystem towards the point where the disturbance 

become so great that the subsystem is seriously threatened is characterized 

as stress. Furthermore it is assumed that the obstacles to the conversion of 

demands can be removed by the subsystem making use of its elasticity, e.g. 

through the substitution of resources. The increase by the subsystem of its 

capacity is another means of making conversion possible. "Capacity" has been 

defined so as to imply: on the one hand the ability of the subsystem to keep 

off demands on the other its ability to supply new resources. The structural 

transformation is assumed to have the effect that the retarding and the ex

panding unit cannot remove the obstacles to conversion and that various kinds 

of stress arise. 

The results arrived at in this investigation are sunned up in the following 

order: 

(I) an account is given of the differences between the subsystems which 

appear from record material 

(II) an account is given of the differences between the subsystems emerging 

from an interview with the people in the decision-making apparatus 

(I) 

How are demands affected? 

The number of matters relating to the sector communal organization and adminis

tration has increased strongly in all three units. If the sectors are ranked 

according to the amount of matters this sector was second and third on the 

lists in 1961. In 1969, however,it came first. In the retarding unit there 

is the greatest increase of demands in the sector employment and localization 

policy, culture and spare time/tourism. In the static unit demands have in

creased in the following sectors: streets, roads and traffic, spare time/tou-

rism. In the expanding unit the increase is dominated by family policy (e.g. 

day care centres) and housing problems. Housing is the sector which in the 

retarding and the stagnant unit has above all lessened its relative propor

tion of the total number of matters. 
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It should be pointed out that the measurement has been carried out in such 

a way that every paragraph (for definition, see the thesis) has been consi

dered a matter. Thus in the ranking no attention ia paid to the share of a 

sector in the budget. Due to the approach such a construction is a more ade

quate measure of the effects of the structural transforation than traditional 

measures where the economic aspect is emphasieed. 

How are the flows of initiative affected? 

A more rational administrative organization is reflected m the records of 

1969 than in those of 1961. It has been easier to establish the initiator by 

means of the paragraphs in the latter measuring point than in the foraer. The 

initiatives of the representatives have decreased in the retarding and the 

stagnant unit, whereas they have increased in the expanding one. The initia

tives of the private citizens have diminished very strongly in all three units. 

This category of initiative is smallest in the expanding unit, only 1/3 of 

the corresponding category in the other units. Associationst concerns and  

groups have taken over much of the initiatives in the retarding and the stag

nant unit, whereas their initiatives in the expanding unit have declined. 

The largest amount of initiatives comes from within the administrative appa 

ratus. The number has increased during the period investigated. The increase 

is great, particularly in the stagnant and the expanding unit. In the latter 

nearly half of all the initiatives come from within the administrative appa

ratus in 1969. The interaction with other systems, whether these are on a par 

or at a higher level, seems to be greatest in the retarding unit. 

How is the distribution of decisions among the communal board and the 

council affected? 

This measure has been constructed in the following way: as all the matters 

are dealt with at the first level - in the board - the number of matters that 

go up to the second level - the council - has been given as the relative 

proportion of the sum total of decisions. The interpretation of these results 

requires certain detailed knowledge of the several communal units. In the 

retarding unit the proportion of the council has decreased, in the stagnant 

and the expanding unit it has increased. In the stagnant unit it has increa

sed by 15 % in 1960's. The explanation of the increase is that a structural 

differentiation in these systems has taken place in the interval. The in

crease in the expanding unit is 6 However, there is the essential diffe

rence between the retarding and the stagnant unit on the one hand and the 

expanding unit on the other: in the former 30 - 35 * of the matters go up 
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to the council whereas in the latter the corresponding figure is 65 - 70 #. 

As the reason why a natter should be decided by the council is often the 

allocation of funds to unforeseen wants, the difference in the distribution 

of decisions nay to sone extent be accounted for by the rapid expansion. 

How is the number of institutionalized roles (role-structures) affected? 

Por every sector and natter the nunber of institutionalized roles where the 

natter has been dealt with has been registered. Only the roles which appear 

fron the records have been counted. The average nunber of roles has decreased 

sonewhat in the retarding unit and increased somewhat in the other two units. 

/ On an average the nunber of roles is lower in the stagnant unit lhan in the 

others. Other observations provide further confirmation of the statement that 

a simpler preparation process is applied in the stagnant unit. 

How is the level of conflict affected? 

The measure for the level of conflict has been constructed in the following 

way: Potential conflict refers to occasions for decision-making when there 

has been more than one proposal, strife refers to occasions when voting and 

reservation have occurred. The results show: 

(1) The higher the conflict level in the board, the lower in the council and 
the larger the proportion of not pursued conflict in the council. 

(2) The lower the conflict level in the board, the higher in the council and 
the smaller the proportion of not pursued conflict in the council. 

(3) In all three subsystems the tendency to conflict has become stronger in 
the council and weaker in the board from 1961 to 1969. 

(4) The conflict level is lowest in the stagnant unit and highest in the 
retarding one - the differences are pronounced. 

(5) Only in the expanding unit is there a rj.se in the level of conflict from 
1961 to 1969. 

How are the contents of the decisions affected? 

The decisions have been studied with regard to if in relation to the demand 

they have been (1) quite positive; (2) quite negative; (3) modified; (4) 

other way of dealing. 

The largest relative proportion of positive decisions and the smallest propor 

tion of negative decisions occur in the stagnant unit. The snailest relative 

proportion of positive decisions is to be found in the two other units* The 

largest relative proportion <rf negative decisions occurs in the retarding uni 
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and the largest proportion of modified decisions in the expanding unit. In 

all the units except one the proportion of negative decisions is larger on 

the lower decision-level, i.e. in the board. In the two units which have 

undergone great change the proportion of negative decisions has increased 

fron 1961 to 1969, whereas the proportion of negative decisions has decreased 

in the stagnant unit. 

The results should be interpreted in the following way: in a unit, whether 

retarding or expanding, the denands are so numerous and of such a kind that 

the political subsystem cannot convert enough demands to desired outputs. 

The base assumption that the political subsystem in the retarding and the 

expanding unit is affected by the structural transformation to a greater ex

tent than in the stagnant unit is strongly confirmed by the studies of mat** 

t ers. 

(I) 

The results now described concern the comparison of regions and of time (see 

above (l) and (2))."In the continued account two more dimensions are added to 

the analysis, viz. the comparison of people and of materials (see above (3) 

^d (4)).As the interview with "the people of the apparatus" was made in 

1970, one more measuring point in time is provided. 

(II) 

The object of the interview can be summed up in the following points: 

(1) to collect indications, among "the people of the apparatus" in the poli

tical subsystem about the condition and behaviour of the system as regards 

current communal wants, stress and symptoms of stress in the decision process 

and the decision-making capacityj 

(2) to ascertain the degree of agreement of opinion among "the people of tbe 

apparatus" within the same subsystem as well as between the subsystems; 

(3) to describe the social and political composition of the central decision

making body. 

The number of men in the apparatus amounts to 60 - 66 the number of women 

to 34 - 40 %• The percentage of women is highest among lower-gfade official», 

about 80 $. In Jokkmokk and Ovanåker, each with one exception, the represen

tatives are over 40 years old. In Upplands-Bro 1/3 of them are under 40. 



The structure of the higher-grade officials as regards age is also the sanie 

in Jokkmokk and Ovanåker, about 1/3 of then being under 40 years of age, 2/3 

over 40. In Upplands-Bro the proportions are inverse, 2/3 under 40 years of 

age, 1/3 over 40. One of the most striking results is that in Jokkmokk and 

Ovanåker about 60 $ of "the people of the apparatus" were born and bred in 

the commune. The corresponding figure for Upplands-Bro is about 10 $. 

The willingness of the officials to answer the questions about their political 

adherence is greatest in the unit with a, äbable population. The greatest homo

geneity between the officials and the representatives as regards party adhe

rence occurs in the retarding unit (80 % of the officials are social-democrats). 

The representatives undertake tasks in the party apparatus to the least ex

tent in the unit with the stable population. On the other hand all three 

groups of "the people of the apparatus" are engaged in other associations to 

a very great extent here. 

In order to distinguish special patterns of attitude which can be assumed to 

indicate different kinds of response to the structural transformation, a ques

tion was asked about urbanization. A connection between expansion and posi-

!.. tive attitude to migration can be discerned. About half of the people inter

viewed in the retarding unit accept concentration within the commune, but hard

ly anyone approves of the moving out fron the commune. Only 10 % of the total 

number of those interviewed are of opinion that migration should be more ra

pid, 30 % that it is rapid enough and 60 % that it should be less rapid. About 

70 % consider it possible to prevent migration. 

Those interviewed were asked a hypothetical question about the preferential 

use of strengthened economic resources in the commune. Their preferences show 

in a striking way which wants have been considered the most urgent in the 

different units (see Table 1). 

Table 1. Preferential use of resources 

Support to 
industry 

Care and 
general 
service 

Physical 
planning 
and con
struction 
activities 

Economy and 
administra
tion 

No priority 

Jokkmokk 88,8 11,2 0 0 
i 

0 

Ovanåker 12,1 45,4 42,5 0 0 

Upplands-Bro J 6,4 59,6 23,4 10,6 0 

Relative proportions of the people interviewed in per cent. 
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The results confirm the hypothesis that the structural transformation in

creases the stresses on the political subsystem. In the retarding unit such 

measures as are designed to provide more employment are given the highest 

priority. In the expanding unit the service sector comes to the fore. The 

conclusions of these results can be expressed as follows: 

(1) a retarding unit is exposed to demands and wants which are difficult to 

meet owing to the lack of economic resources and the lack of competency 

to make decisions 

(2) an expanding unit is exposed on the one hand to a great variety of 

demands, on the other hand to a great many demands in each sector. 

An attempt has been made in a number of questions asked in interviews to 

operationalize Easton's concept stress. A system is stressed either if the 

people of the apparatus have certain attitudes personally, or if they regard 

themselves as the object of heavy criticism on the part of the citizens. 

The conclusions are also confirmed by the comparison of materials, i.e. the 

studies of the records. 

The questions have chiefly been linked up with: 

(1) the input variable where demands, support failure and support stress 

have been operationalized. 

(2) the conversion variable, where the central measures to remove the two 

most important conversion obstacles had to be mentioned: economic re

sources and communal competency. 

(3) the output variable, where output failure has been studied in a number 

of dimensions: too little output, output too late and no or irrelevant 

output. 

(4) the feedback variable, where its relation to a number of dimensions of 

cleavages have been in focus. 

Stress is considered to occur without the system being directly threatened 

in its life-process. Demands also include wants. Support includes chiefly 

supportive attitudes. 

A dichotoHizatiDn of the degree of stress to a high level of stress and a 

low level of stress gives the following summary picture of the state in the 

three subsystems. 
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The retarding unit is the most stressed, then comes the expanding unit and 

last the stagnant unit, the last-mentioned, too, with a certain degree of 

stress. The time stress is in some respects greater in the expanding unit than 

in the others. 

Direct stress defined as shox-tage of personnel is experienced more strongly 

by the officials than by the representatives. Indirect stress defined as lack 

of economic resources is felt more strongly by the representatives than by 

the officials and is most pronounced in the expanding unit. Indirect stress 

defined as lack of scope of action, juridically defined, is experienced most 

strongly in Jokkmokk, only half as strongly in Ovanåker and veiy weakly in 

Upplands-Bro. Cleavages, are weaker in Ovanåker than in the other two sys

tems. The same applies to support failure. In Jokkmokk the supportive atti

tudes are characterized to a very great extent by an atmosphere of discon

tent with and criticism of the political system. The same applies to Upplands-

Bro, though not at all to the same extent. In Ovanåker the supportive attitu

des are characterized by confidence in and satisfaction with the system. 

So far as this investigation corresponds to reality, our results seem to con

firm the assumption that the structural transformation causes considerable 

stress on the political subsystem in Sweden. The character of the stress 

seems to vary depending on whether the unit retards, stagnates or expands. 

From our results it would appear that the possibility of anticipating the 

demands and wants of the citizens varies according to the scale expansion-

retardation. The components of anticipation is for the subsystem as well 

as the national political system: (1) Time (2) Knowledge of wants (3) Rele

vance of measures (4) Economy as restriction and (5) Competency as restric

tion. 

According to our results the tendency to anticipate prevails among represen

tatives as well as officials in all three units. The greatest tendency to an

ticipate seems to occur in the stagnant system.Even if it is not quite free 

from stresses it is characterized by having a stable population. If this 

system is compared with the retarding and the expanding system, the following 

survey can be made: time (compared to the expanding system) and competency 

(compared to the retarding system) seldom come to the fore as restrictions for 

the decision-capacity. The potential of economic scope often comes to the fore, 

though it is relatively solid. There is great knowledge of the wants of the 

citizens. The potential of demands is known and does not fluctuate very much 

or at any rate slowly. There is great certainty with regard to what measures 

are relevant at a certain time. 
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To continue the research described in this thesis would involve: 

(1) The cataloguing of communal units with special reference to the situa

tion created by the structural transformation 

(2) The establishing of the smallest and the largest number of inhabitants 

respectively which for each type of subsystem constitute points for 

"the critical range". 

An investigation along these lines could devise the means to check the struc

tural transformation as a stress-inducing factor on the political subsystem. 

This would certainly be of practical political interest. 
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Bilaga 1 

Medelbefolknings- och medelmigrationsförändring 1962-1968 

avseende kommuner med 25.000-50.000 invånare och 

71 io - 100 io av befolkningen boende i tätort. 

Komun 

Msdelbe folk-
ni ngs föränd
ring 1962-1968 
i procent av 
befolkningstalet 
196B 

Riedel föränd
ring ifråga on 
migration 1962-
1968 i procent 
av befo lknings
tal (jt 1968 

+ 9$ 

+ 8* 

Jakobsberg + 7 % + 53 

• 6 $ 

Tlby + 5 $ • 3* 
Sollentuna + h %-. + 3? 

Lidingö + 3?, * 2 %  

+ 2 $ 

Karlshan) •  15 5  

Karlskoga + 11 t o i  

Landskrona 
+ 11 

t o *  

Pitså ' t o *  
Avesta *  n ef -  0  p  - i i  

Gällivare 
Härnösand - 1 g - 2 %  

- i i  
-2 t 

-3 7, 

- h î  

- 5 g  

- 6 *  

- 1 $  

• 8 %  

- 9 5 1  



Bilaga 2 

Medelbefolknings- och medelmigrationsförändring 1962-1968 

avseende kommuner med 10.000-25*000 invånaré och 

71 1o - 100 io av befolkningen boende i tätort. 

Kommun 

Hedelbefolk
ningsföränd
ring 1962-1968 
i procent av 
befolkningstalet 
1968 

Medelföränd
ring ifråga on 
migration 1962-
1968 i procent 
av befolknings-
talat 1968 

Boll«ora + 9$ + 8% 

+ 83 

• 7 % 

+ 6$ 

Upplands-Väsby + 5* 

Lomma * k $  +3% 

Oxelösind 
Partili e 

+ 31 + 13 
+ 2 ? » 

+ 2i 

HHllsberg 
OlofströM 
Tranås 

+ 12 Ui 
*-0i 

Degerfors 
Fagersta 
Kuala 
Oskarsham 
Skoghall 
Skutsiâr 
Visbv 

* 0 %  

ln 
t o $  
-0% 

ln 
- Q Î  
- Ì Ì  

Hudeœora 
Hällefors 
Surahannar 

-1 % 
- 2 *  
-K 
- i î  

- i i  

« 3 %  

-4 % 

" i i  

- 6 $  

-n 

-8 i 

-9 i 



Bilaga J 

Medelbefolknings- och medelmigrationsförändring 1962-1968 

avseende kommuner med 0 - 10.000 invånare och 71 Ì<> - 100 ̂  

av befolkningen boende i tätort. 

Koranun 

Medelbefolk-
ningsföränd
ring 1962-1968 
i procent av 
befolkningstalet 
1968 

delföränd
ring ifråga om 
migration 1962-
1968 i procent 
av befolknings 
talet 1968 

+ 9 S  

+ 83 

+  7  i  

+ 6 $ 

+ 5 % 

Perstorp + 3$ • I Î  

Vaxholm 
Öckerö 

+ 2$ • lì 
• 1 % 

Laxå 
Sölvesborg + 1 % - ose 

* Q %  

•  O *  

Munkfors - \ %  • M 

'2% 

- 3  i  

Kopparberg - h i  

- 5  %  

-6%  

- 7  %  

-  8  %  

- 9 $  



Bilaga 4 

Medelbefolknings- och medelmigrationsförändring 1962-1968 

avseende kommuner med 0 - 10.000 invånare och 31 $ - 70 Ì<> 

av befolkningen boende i tätort. 

Kommun 

Medelbefolk-
ningsforänd-
ring 1962-1968 
i procent av 
befolkningstalet 
1968 

:"edel föränd
ring ifräga om 
migration 1962-
1968 i procent 
av bjföl knings-
talet 1968 

+ H 

+ 8$ 

*1% , 

Upplands-Bro + 6$ 

+ 5* 

*3$ 

Osi 

Tjörn 
Gnosjö • ì% 

+ 1 Î 
t  H 

Ovanlker 
Höör 
VSrglrda 
Älvsbyn 

+ o i 
-1% 
- 0 *  
to % 
-M 

Anuby 
Haparanda 
Nora 
Rättvik 
Strömstad 
ödeshög 
Östhammar 

-1 % 

XA
. 

V s- 
tA 

*v"T 
 ̂

i 
• 

• 
i 

i 
• 

t 

Arjeplog 
Arvidsjaur 
Högsby 
Nordmaling 
Skirwskatteberg 
Storfors 
Vilhelmina 
Övertorneå 

-2 % 

-3 % 
-3% 

1 ** • 1 4 j 
• Ii 
• li 
• 2% 
- l . t  
• 3% 

Sorsele 
Vindein • 3% 

L 4 - fo 
-3* 

iWkalix - M 

Jokkmokk - 5 ?  -H 

- 5 *  

-Vi 

- 8 $  

-9% 
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DE UNDERSÖKTA KOMMUNERNAS GEOGRAFISKA BESTÄMNING 

OJO km 

18 144 ton 

Jokkmokk 

Ovanåker 

UpplandsXBro 

10 km 

238 km' 
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Befolkningsutveckling 1950 - 1969 

Jokkmokk ^ 

inv 

Ovanåker 

-5.000 

Upplands-Bro 

är 

1969 1960 

Näringsstruktur 

JOKKMOKK 

) UPPLAHDS-BHO 

» jordbruk industri service 
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#• 

DE UNDERSÖKTA KOMMUNERNAS ABSOLUTA OCH RELATIVA INKOMSTUTVECKLING 

1961 - 1969 

(-1000 kr) 

Kommun 1961 1963 1965 1967 1969 

Jokkmokk 

T 14 678 
S 4 785 
E 9 893 

RB 100 % 

T 19 549 
s 5 320 

E 14 229 

HB 143 £ 

T 19 354 
S 6 618 
E 12 736 

HB 129 i» 

: T 25 578 
S 7 435 
E 18 143 

HB 183 # 

T 30 519 
s 5 907 
E 24 612 

HB 249 £ 

Ovanåker 

T 6 258 
S 2 230 
E 4 028 

HB 100 i» 

T 7 562 

s 2725 

E 4 837 

HB 120 io 

T 9 006 

S 2 904 

E 6 102 

HB 151 i 

T 13 937 
S 6 057 
E 7 880 

HB 196 i» 

IT 20 877 

s 5 992 
E 14 885 

HB 370 Ì> 

Upplands -

Bro 

T 3 322 
s 903 

E 2 419 

HB 100 % 

T 4 877 
s 1 217 

E 3 660 

RB 151 fo 

T 7 804 
S 2 357 
E 5 447 

HB 225 # 

T 14 168 
S 4 513 
E 9 655 

RB 399 $> 

T 29 272 
S 3 971 
E 25 301 

HB IO46 io 

T * totala inkomsten 

S » statsbidrag 

E » interna inkomsten 

HB = - Eje storlek relativt "basåret 196I 

—— « Upplands-Bro 

Ovanåker 

—» Jokkmokk 

> * 

'-1000 

- 900 

- 8 00 

• 7O O 

- 600 

• .500 

* 4O O 

• 100 

« i 
år 196I 1963 19I5 19^7 Î969 
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Schema för kodning av ärendekategori vid genomgång av protokoll kolumn 5-4 

Kategori Ärende 

Kategori 01: Mark- och planfrågor 

Köp av mark, fastighet, markbyte, expropriering av fastig

heter. Försäljning av mark, fastighet. Upplåtelse av mark 

för visst ändamål. Planfrågors region-, general-, stads-, 

byggnads- och skogsvårdsplaner. Namnfrågor på gator, vägar, 

kvarter. Nybyggnadsförbud. Utnyttjande och ej utnyttjande 

av förköpsrätt» Vattenregleringsfrågor. Tomträttsavtal. 

Kategori 02: Bostadsfrågor 

Planer för bostadsförsörjning. Byggande av bostäder. Bostads

förvaltning och revision i kommunalt bolag eller stiftelse. 

Kommunal bostadsförmedling. Kommunal borgen, lån för byg

gande av hus, förbättringslån och småbrukarlån, lärarbostäder 

Bostadsbyggnadssubventioner. Taxa: husutsättningar, nybygg

nadskartor och ritningar. 

Kategori 03: Gator, vägar, trafik 

Anläggande av vägar, gator, offentliga platser och park

områden. Gatuunderhåll, gatubelysning. Finansiering för ut

förande av vägarbeten, parkarbeten. Bidrag, lån och borgen 

till vägföreningar och vägsamfälligheter. Busstrafikärenden, 

(ej kommunala bolag) 

Kategori 04: Vatten och avlopp 

Anläggning av vatten och avlopp. Byggande av reningsverk. 

Taxefrågor, vattenavgifter och anslutningsavgifter. 

Kategori 05: Sysselsättnirres-och lokaliseringspolitik 

Lån och borgen till företagare. Stiftelser för bygganèe av 

hantverkshus, industribyggnader m m. Statskommunala bered

skapsarbeten. Omskolningsverksamhet. Beredskapsarbeten. Ut

hyrning av lokaler till företag. Regleringsmedel till syssel-

sättningsbefrämjande åtgärder. Vattenkraftsutbyggnadsärenden. 

Utseende av revisorer till företag. Deltagande i industri

mässor. 
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Kategori 06 : Åldringsvård 

Byggande av ålderdomshem. Kommunala bostadstillägg. Pensio

närsbostäder« Särskild sjukvård för åldringar. Hyressubven-

tioner. Bidrag till pensionärsföreningar. 

Kategori 07s Familjepolitik 

Bamkolonier, daghem, lekskolor, fritidshems byggande och 

drift. Barnavård, social hemhjälp, husmoderssemester, ferie

resor för barn och mödrar. Bostadstillägg barnfamiljer, 

lekplatser. Bidrags lekskole-, förskoleföreningar och barn

koloni verksamhet . 

Kategori 08» TJ t s känknings ärenden 

Tillstånd till ölutskänkning, ölförsäljning. Förnyad oktroj. 

Kategori 09s Socialvård 

Socialhjälp, åtgärder för att hjälpa handikappade, hem för 

missanpassade, skyddade verkstäder, nykterhetsbefrämjande 

åtgärder. Kommunal färdtjänst. Bidrags nykterhets- och handi

kappsorganisationer. 

Kategori 10» Hälso- och sjukvård 

Kommunal renhållning, hälsovårdsnämndens verksamhet, provinsial-

läkarorganisationen, sluten kroppsvård, folktandvård, byggande 

och drift av kommunala sjukvårdsanläggningar, veterinär, apo

tekslokaler, besvär över sanitära förhållanden, hälsokontrol

ler, köttbesiktning, tjänstebostad åt läkare, tandläkare, 

distr.sköterska. Kommunala toaletter. Bidrag» blind-, hörsel-, 

reumatikerorganisationer. 

Kategori 11 s Skolfrågor 

Byggande, utrustning och drift av skolanläggningar, skol

måltider, inskrivning av elever och skolmognadsprov. Fria 

hemresor för elever. Yttranden i skolfrågor. Skolindragningar. 

Skolskjutsar. Föräldraföreningsanslag. Vuxenutbildning. 

Interkommunala skolfrågor. 
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Kategori 12 Kultur 

Populär-föreläsningsverksamhet, folkbildningsverksamhet, 

medborgarhus, museer, teatrar, folkbibliotek, konserthus, 

studiestipendier, konstnärlig utsmyckning av allmänna platser, 

hembygdsgårdar, utgivning av "stadshistorieverk". Bidrag: 

Studiecirklar, orkester-, teater-, musik-, religiösa föreningar, 

Vuxenskolan, Medborgarskolan, ABF, Folkets Hus, vävstugor, 

Rädda Barnen o d, studentnationer. 

Kategori 15: Fritid och turism 

Anläggningar för idrott och friluftsliv- idrottsplatser, 

badhus, friluftsbad, ungdomsgårdar, ungdomsverksamhet, jakt 

och fiske, främjande av turism, Liksom bidrag till organisa

tioner bedrivande dylik verksamhet och fritidsverksamhet, 

utom studieverksamhet. Folkparker. Borgens restaurang och 

hotellbyggen, allmän kommunal PR, kommunala jubileer, fester 

för nyinflyttade, samt bidrag till flera olika typer av 

föreningar i samma paragraf. 

Kategori 14s Kommunal organisation 

Byggenskap och rep. och underhåll av kommunala organs förv. 

lokaler. Tillsättande av permanenta organ. Personfrågor: 

kommunala förtroendemän, alla kommunala tjänstemän, avtal, 

löner m m. Inrättande av alla slags tjänster. Alla organisa

tionsfrågor. Alla val till förtroendeposter. Utseende av 

borgerlig medlare. Styrelsers och nämnders inrättande liksom 

avskaffande. Delegationslistors fastställande. Polis- och 

brandväsende. Kommunala förrådslokalers byggande och under

håll. Obsl Ad Hoc-kommittéer föres till respektive sakområde 

liksom tillfällig delegation. 

Kategori 15 s Kommunalt samarbete 

Samarbetsfrågor mellan kommunerna, som ej kan föras till 

annan kategori, samarbetsnämndsfrågor, gränsdragning av 

församlingar. Resultatet av samarbetet föres till respektive 

sakområde. Yttrande: gränsdragningar: länsgränser, landstings

områden. 
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Kategori 16s Kommunala verk 

Såväl organisation som verksamhet inom kommunala bolag och 

verk t ex industriverk. Tvättstugors, värmeverks elverks

drift och underhåll. Taxefrågor inom dessas verksamhets

område. Skogsavverkning. 

Kategori 17 s Mil.i övård 

Fridlysning av områden, oljeutsläpp, buller, vattenför

oreningar, bilskrotningsanläggningar. 

Kategori 18: Kommunal ekonomi 

Utgifts- och inkomststatbesluten, långtidsbudgeter, 

redovisning av budgetutfall, omdisponering av anslag, investe

ringsplanering, aktieteckning, reservationer av anslag, till-

läggsanslag med ej utsatt sakområde. Upptagande av lån, av

skrivningar av skulder, fordringar, borgen och lån utan ut

satt sakområde. Skatteutjämn.bidrag. Skatteuttag, kommunal 

nöjesskattebefrielse och yttranden statlig dylik. Revisions

berättelser. Förvaltning av fonder. 

Kategori 19: Övrigt 

Val av tidningar för kommunal annonsering, mottagande av 

donationer, torghandel, butiksöppethållande, civilförsvars

frågor. Kommunalt partistöd. Valdistrikts- och valkretsin

delning, Blockledarorganisation. Rättsväsendets organisation 

och lokaler. Yttrandes tågtidtabeller och hållplatsindrag

ningar och dessutom allt som inte går in under någon annan 

kategori. 
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Schema för kodning av karakteristika för beslutsprocess och beslut vid 

genomgång av protokoll 

Organ. Kolumn 1 

1. Kommunens styrelse (öl/DK) 

2. Fullmäktige 

Kommun. Kolumn 2 

1. Jokkmokk 

2. Ovanåker 

3* Upplandsbro 

Schema för kodning av ärendekategori. Kolumn 5-4. Se bilaga 7• 

•initiativ i ärenden. Kolumn 5 

0. Initiativ saknas/framgår ej av protokollet. 
. . .  K* 

1. Motion/interpellation/skrivelse eller övrig framställning från för

troendevalda inom den egna kommunen. 

2. Annan enskild person(er) inom kommunen gör framställning. 

3r Förening/företag/"grupp" inom kommunen gör framställning. 

4. Initiativ inifrån, dvs. taget av tjänstemän inom den egna förvaltningen. 

Även AU, KU, KF + alla styrelser och nämnder liksom "kommunen" och 

ordf. i styrelser och nämnder, därest annan initiativtagare ej framgår 

av protokollet. 

5. Initiativ utifrån, dvs. framställningar, begäran om yttranden, expe

ditioner etc. från statlig myndighet, länsorgan, annan kommun, samman

slutning av kommuner, samarbetsnämnd, kommunförbund m m även tjänste

män på denna nivå. 

6. Övriga initiativ. 

Kommentart Om förtroendevald eller tjänsteman gör framställning i sin 

egenskap av privatperson kodas 2. Om förtroendevald represen

terar förenij]£i_företa£-e3^ (fackl. org., U-grupp, 

miljögrupp, FNL-grupp el. motsvarande) kodas 3» 

Anställd förtroendevald (ex. kommunalråd + ordf. i styrelser 

och nämnder) kodas 4« 
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Antal t.iänsteställen. Kolumn 6-7 

00 Absoluta tal. 

Beslut i ärende« Kolumn 8 

0. E.j beslut; allmänt omnämnande, rapporter, delgivningar, meddelanden, 

ärendet lägges till handlingarna etc. 

1. Helt positivt beslut; tillstyrkan och bifall till inkommet förslag. 

(Med inkommet förslag avses den ursprunglige 

initiativtagarens förslag) 

2. Helt negativt beslut; avstyrkan och avslag till inkommet förslag. 

(Med inkommet förslag avses den ursprunglige 

initiativtagarens förslag). 

3. Modifierat beslut; delvis positivt och/eller delvis negativt beslut 

i förhållande till inkommet förslag. 

4. Ärendet remitteras, återremitteras. 

5» Ärendet bordlägges; även om inte strikt bordläggning framgår av pro

tokollet. (Förhandlingar upptas, uppdrages åt 

person eller tillsätts kommitté att undersöka e d). 

6. Övrig handläggning av ärendet, som ej kan hänföras till någon av 

ovanstående kategorier (göres så liten som möjligt). Beslutsrätt 

delegeras. 

7. Delegeringsbeslut. (Beslut i delegation, anmäles och godkännes). 

Enighet. Kolumn 9 

1. Endast ett yrkande kvarstår vid beslutsfattandet 

2. Två eller flera yrkanden ... 

3. Votering 

4» Reservation 

5. Både votering och reservation 

- ej reservation 

- ej votering, 
ej reservation 
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Schema för kodning av sakområde vid genomgång av intervjufråga 

om prioritering av resursanvändning 

01. Industrit Sysselsätta.skapande åtgärder, industrihus, industri-

etablering, industristöd, varaktig sysselsättning, 

indus tri område, indus trilokali s ering. 

02» Turismt Hotellbyggen, fritidsbyar, fiske och jakt, sportstuge-

områden, turism, camping, 

03« Jord- o« skogsbruk; Grundnäringama, bidrag till skogsbilvägar, 

bidrag till småbruk, jordbruk etc. 

04« Bostäder» Uppförande av bostäder (ej pensionärs-åldringsbostäder). 

05» Vatten o. avlopp: Utbyggnad av va-anläggningar (ej reningsverk). 

06. Kommunikationer: Gator, vägar, bidrag till enskilda vägar, asfalte-

ring, stöd åt allmänna trafikföretag, flygfält. 

07. Idrott o. fritid: Sådant som ej hänföres till turism eller barn-

o. ungdomsverksamhet. Sporthall, simhall, bad

anläggning, bollplaner, golfbana, folkpark, skid

lift, stöd åt föreningsliv, samlingslokaler. 

08. Skolor: Byggande av skollokaler, undervisningsmedel etc. 

09. Barn- o. ungdomsverksamhet: Daghem, lekskolor, ungdomsledare, 

ungdomslokaler. 

10. Åldringsvård: Pensionärshem, ålderdomshem, social service för 

pensionärer, kommunala bostadstillägg för pensionärer. 

11. Socialvård; Sjuka och handikappade, handikappbostäder, hemhjälp, 

sociala miljön, socialvård, skyddad verkstad. 

Sociala sektorn i glesbygden, sociallöner. 
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12. Mil.iö- o. naturvård: Fysiska miljön, reningsverk, sanering, 

uppsnyggning, upprensning, parkanläggningar, 

grönområden, försköna orten, boendemiljön. 

13. Landsbygdsservice: Landsbygdsservice, allmän service, glesbygds

service, bidrag till elbelysning i byarna, 

kommunal service. Förbättra för glesbygden 

inom kommunen. Vill inte satsa på tätorten. 

14. Kultur: Trivselj bibliotek, hembygdsvård, kulturhus, studier, 

religiösa föreningar (stöd åt), 

15« Markköp: Köp av mark. 

16. Förvaltning: Uppförande av förvaltningsbyggnad, planering, offentlig 

information, anställning av mera personal. 

17. Kommunal ekonomi: Skattesänkning, bibehålla skattenivån, ej skatte

höjning, betala lån, skattesänkning, minska låne

upptagning, avsättning till investeringsfonden. 

18. Ej prioriterat. 

19. Ej svarat. 



STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN 

UMEÅ UNIVERSITET 
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KONFIDENTIELLT 

(8) 

PERSONINTERVJU 1970 INOM STRUKTUROMVANDLINGSPROJEKTET 

Intervju den / 1970» 

Kommunens namn 

IP:s namn adress telefon 

IP:s yrke (befattning) födelseår boendetid i kommunen 

1 .  

2. 

5. 

4. 

5. 
6. 

IP:s kommunala uppdrag sedan vilket år 

1 .  

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

IP:B partiuppdrag sedan vilket år 

1 .  

2. 

3. 

4« 
5. 
6. 

IP:s övriga föreningsuppdrag sedan vilket år 

Vilket parti röstade Ni i senaste val? ..... 
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I kommunala sammanhang kan man tala om initiativ, som har formen av 
åläggande - exempelvis frän statliga myndigheter. Vi skall bortse 
från dem i det här sammanhanget. Men man brukar i övrigt skilja 
mellan initiativ, som sker genom skrivelser från medborgare och 
partier till kommunen och initiativ, som tages av kommunala tjänste
män och förtroendemän direkt. 

1. Försök så gott det går att se på Ert personliga agerande. 
Anser Ni att Ni under 60-talet genom Ert personliga agerande har 
åstadkommit beslut, som - om de inte hade fattats - inom de närmaste 
åren skulle ha.aktualiserats som formella initiativ från medborgar
na eller partierna? 

Annat svärj-Ange vilket i 

Kommentar: 

Om ja 

Anser Ni att det här är en utbredd företeelse bland de kommunala 
tjänste- och förtroendemännen? 

Annat svärj j Ange vilketl 

Den här frågan är verklighetsfrämmande, men det finns ett visst motiv 
till att jag ställer den. Den avser att ge en allmän bild av den i Er 
kommun rådande situationen. Observera att frågan är formulerad utifrån 
en tänkt situation. 

2. Låt oss antaga, att Er kommun fick en inkomstförstärkning motsvarande 
en kommunalskattehöjning av - säg 5-4 kr - utan att de kommunala be
hoven i övrigt ändrades, Vad anser Ni att denna inkomstförstärkning 
borde användas till? 

Ange de tre mest angelägna användningsområdena i den ordning som Ni 
vill angelägenhetsgradera demi 

JafZIi 
H e d D  

NajQ 

1 . 

2. 

3. 
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3. Anser Ni att Ni i Era värderingar och attityder till samhället, poli
tik, beslutsfattande osv. blir nämnvärt påverkad av den unga genera
tionen - dvs. personer under 25 år? 

Ja Q 

Nej • 

Annat svar • Ange vilket 1 

Kommentars 

Om ja 

I vilka frågor påverkas Ni och hur förändrar det Era ställnings
taganden? 

> 
Svar: 

Jag vill nu ställa några frågor om sådant som livligt diskuterats 
under senare år. 

Anser Ni att löneskillnaderna är för stora i dagens svenska sam
hälle? 

Ja • 

Nej f~~l 
Annat svar Ange vilket: 
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5. Anser Ni att mödrar som har barn, som inte har börjat skolan, skall 
stanna hemma och ta hand om barnen även om de vill yrkesarbeta och 
barnpassningen kan ordnas på annat sätt? (Förklara att hänsyn inte 
skall tagas till om det finns arbete för kvinnor på orten eller ejl) 

Ja i ) 

Nej Fl 

Annat svar [3 Ange vilketi 

6. Anser Ni att den pågående flyttningen från glesbygd till mindre tät
orter och större städer är bra eller anser Ni irtte det? 

Den är bra • 

Den är inte bra • 

i ta inte bra 
Anser Ni att det är möjligt att hindra flyttningen eller ej? 

Den är möjlig att hindra LZ) 
Den är omöjlig att hindra | J 

Om bra 

Anser Ni att flyttningen går lagom fort eller att den bör gå lång
sammare eller fortare? 

Den bör gå fortare Cl 

Den går lagom fort lJ 

Den bör gå långsammare U 
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Nu kommer en serie frågor, som jag ställer för att få en uppfattning 
om hur Ni bedömer den situation som råder i Er kommun. 

7. Jag gör nu ett antal påståenden, vill Ni vara vänlig och ta ställning 
till demi 

Visa frågekort i 

A 

Påståenden Stämmer 
absolut 

Stämmer 
i stort 
sett 

Stämmer 
inte 

Vet ej 
(får ej 
nämnas) 

1. Det kommunalpolitiska sy
stemet i (kommunens namn) 
har problem med att tillgo
dose kommunmedborgarnas krav 
och önskemål 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

Om svaret är kod 1 el ler 2 

1 2 3 4 2. Problemen består i att kra
ven är för många - dvs. det 
begärs för mycket 

1 2 3 4 

3. Problemen består i att det 
begärs sådant som med hän
syn till den kommunala kom
petensen inte kan förverk
ligas 

1 2 3 4 

B Ni angav nyss att det stämde att problemen be
står i att det begärs för mycket. Om man utvecklar det resonemanget 
finns ju en mängd tänkbara orsaker till detta. Vi skall inte nu för-

. djupa oss i dessa. Vi utgår från att Ni vill tillgodose kraven och 
därigenom minska problemen. 

Vilket anser Ni skulle bidraga mest till att nämnvärt minska problemen -
att kommunen fick tillgång till ökade ekonomiska resurser eller att 
kommunen förbättrade sin förvaltnings- och administrationsapparat, 
dvs. ökade de personella resurserna - eller anser Ni att båda åt
gärderna skulle bidra lika mycket? 

Ökade ekonomiska resurser 

Ökade personella resurser 

Båda bidrar lika mycket 

Annat svar 

• 
• 
• 

1 I Ange vilket1 
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Ni angav också nyss att det stämde ................... att problemen 
består i att det begärs sådant söm med hänsyn till den kommunala kom
petensen inte kan förverkligas. 

Anser Ni att man skulle bidraga till att nämnvärt minska problemen 
genom att den kommunala kompetensen vidgades? 

Ja O 

Nej Q 
Annat svar { j Ange vilket i 

Alla system och alla beslutsfattare är beroende av att känna stöd 
från medlemmarna i systemet - i det här fallet från allmänheten i 
(kommunens namn). Om ett sådant stöd finns eller inte finns liksom 
om stödet är starkare eller svagare, det brukar man känna. Det ut
breder sig en stämning av tillfredsställelse och tilltro eller en 
stämning av missnöjdhet eller kritik. För att få en uppfattning om 
hur Ni bedömer den situation, som råder i Er kommun vill jag ställa 
en serie frågor. 

8. Skulle Ni vilja säga att stämningen i Er kommun främst kännetecknas 
av tillfredsställelse och tilltro till kommunen? 

Ja Q 

Hej • 

Annat svar P~| Ange vilket i 

Om nej, gå direkt till B 

Om ja 

A. Förekommer det någon gång kritik mot kommunens sätt att agera? 

Ja O 

Nej Q 
Annat svar | j Ange vilket ! 
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Om nej, gå till fråga 9 

Om ja 

B. Jag gör nu ett antal påståenden, vill Ni vara vänlig och ta ställning 
till demi 

Visa frågekort t 

i. 

Påståenden Stämmer 
absolut 

Stämmer 
i stort 
sett 

Stämmer 
inte 

Vet ej 
(får ej 
nämnas) 

1. Kritiken yttrar sig så att 
folk tycker att kommunen i 
största allmänhet gör för 
lite 

1 2 3 4 

2. Kritiken yttrar sig så att 
folk tycker att det satsas 
fel 

1 2 3 4 

3» Kritiken yttrar sig så att 
folk tycker att satsningar
na kommer för sent 

1 2 3 4 

Sådana här stämningar av missnöjdhet eller kritik, som vi nu talat 
om kan oinfatta speciella frågor och behovsområden, exempelvis "sim
hallsbygget" eller "tillgången på bostäder". Det kan omfatta en sär
skild del av kommunen, exempelvis vara ett "tätortsproblem" eller 
ett "landsbygds-glesbygdsproblem". Det lean gälla en viss grupp, exem
pelvis "pensionärer-ungdomar" eller "arbetslösa". Ibland kan det här 
leda till att det uppstår vissa "läger", dvs. klyvningar bland med
borgarna» (De behöver inte vara efter partier eller partiblock.) 

Jag vill nu ställa några frågor i anslutning till detta resone
mang. 

Har det i Er kommun förekommit under de senaste åren tendenser till 
sådana här lägerbildningar eller klyvningar? 

Ja • 

Nej • 

Annat svar CJ Ange vilketl 
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Oi ja 

A, Vilka frågor eller behovsområden har missnöjdheten och kritiken 
handlat om och vem eller vilka har drivit den? Om det är flera frågor 
nämn de viktigaste1 

Frågor Har drivit kritiken 

1 .  

2. 

3. 

Om IP nämner någon eller några frågor ställ för var och en följande 
fråga 

B. Mot vem eller vilka har missnöjdheten och kritiken riktats och vilken 
orsak har angivits? 

Kritiken har riktats mot Angiven orsak 

2. 

Det här är nu min sista fråga 

10. Skulle Ni vilja säga att medborgarnas krav på information under 
senare år har ökat, minskat eller varit oförändrad? 

Ökad • 

Minskad t I 

Annat svar I I Ange vilketl 
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Beskrivning av frågekortsteknik 

En speciell typ av frågekort konstruerades för den intervju, som genomför

des med "apparatens människor." Tre omständigheter avsågs bli beaktade 

härigenom, 

1. När man intervjuar ute på fältet möter man naturligtvis ofta IP med 

vissa 'handikapp". Jag räknade med att ett antal äldre IP skulle kunna före

komma i min population. Av erfarenhet visste jag att folk inte alltid har 

t ex glasögonen till hands. Därför fick frågekorten A4-format och texten 

skrevs på maskin med s k plakattext. 

2. Ett betydelsefullt moment vid en intervju är bl a att kunna ge klara 

instruktioner om frågetekniken. Ställer man ett antal frågor av samma typ 

gäller det dels att IP påminner sig konstruktionen vid varje fråga och 

dels att intervjuaren slipper ständigt upprepa sin rutin vad gäller frå

geteknik. Därför konstruerades ett frågekort med övertäckande flikar 

för de olika delfrågorna. 

3. Om frågorna är likartade och indikatorerna ligger tätt intill eller 

skär varandra kommer IP lätt in i en slentrian där ett svarsalternativ 

avgives genomgående "av bara farten", även om IP hade för avsikt att ny

ansera svaret. Detta problem brukar man söka undvika dels genom att sära 

på frågorna och dels genom att ha ett kort för varje delfråga. Den ena 

lösningen har delvis tillämpats i denna intervju. Den andra lösningen är 

otillfredsställande av olika skäl. För det första tar det tid med många 

kort och ger ett "tungrott" intryck. Pör det andra uppstår nästan alltid 

svårigheter att behålla IPs s koncentration på korten. IP splittras i sin 

uppmärksamhet efter hand och korten fyller då liten uppgift. 

Här följer ett exempel på frågekort, vilket har till uppgift att illustre

ra den teknik som konstruerats. 
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Moment 1. 

När den första fliken öppnas, "beskrivas f rågeteknikea. Denna flik hålles 

sedan öppen vid. samtliga följande moment. 

P å s t å  e n d « «  
, . , , 

I St mer Stanser f Stimer 
P å s t å  e n d « «  

, . , , j a bsolut stort sett int® 

Moment 2. 

Den andra fliken öppnas, varvid den första delfrågan på frågekortet blir 

synlig för IP. Svaret på frågan avgives». varefter fliken alutee. 

P å s t å e n d e *  
Stäwr 
absolut 

Stanar 1 
stort sett 

Stimer 
Inte 

T. D« t kwwislpolftisk» syst ««t I 
(kommms tam} har prob!« »ed 
att tfllgodos* lw*w*edbocgamas 
kr» odi §*ske«äl. 

1 : 2 3 

Moment 3» 

Den tredje fliken öppnas, varvid den andra delfrågan på frågekortet blir 

synlig för IP. Svaret på frågan avgives, varefter fliken slutea. 

p : s ;. - n n j SöaBir 

1 absolut 
; Stäwr i 

stort Sett 
Stässer 
inte 

i 
! 

fWk «11 delfråga 1 | 

1 
! 

i _  1  . . . . . . .  
2. ProbJaMK b«t år i att kr»«n är i 

för aSoga - dw det begärs för 1 1 
»ycket» j 

2 3 

Moment 4» 

Den fjärde fliken öppnas» varvid den tredje och sista delfrågan på fråge

kortet blir synlig för IP. Svaret på frågan avgives. 

r "  - — — — —  —  
„ .  , ,  ,  S t ä w r  
P å s t å e n d e n  f  .  , ,  

absolut 
Stäeser i 
start sett 

Stämter 
fnte 

Rik till delfråga 1 

1 
i 

Rik till delfråga 2 

3» Proólwen består i att det begär! 
siteit sw sed hsns yn t ill den 
tamiiala kcBpetsrewi in te kan 
ferverti? i gae. 

1 2 3 
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