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Ger uppdraget åsikten? 

Min doktorsavhandling Ger uppdraget åsikten? Positionens betydelse för uppfattningar om 

välfärdsorganisering i finländska kommuner pryds av färgglada schackpjäser. Schackspel brukar få 

symbolisera strategiskt tänkande, men just den här gången får ni tänka bort sådana konnotationer. 

Också de som inte själva spelar schack vet att de olika pjäserna rör sig på olika sätt men på samma 

spelplan. Just här är det kommunen som utgör spelplan och de olika pjäserna representerar olika 

grupper – invånare, personal, politiker på olika nivåer och ledande tjänstemän. De här grupperna 

har olika uppdrag, olika ansvar, olika erfarenheter och därför också olika perspektiv på kommunens 

verksamhet. Utgångspunkten för avhandlingen är nämligen att man i olika position kan förväntas ha 

olika uppfattning, också när man befinner sig på samma spelplan. 

 

Det är ingen hemlighet att den här frågeställningen uppstod ur en ganska djup irritation mot en 

allmän tendens att förklara allt med ideologi. ”Man tummar på partiboken för att möta de 

ekonomiska realiteterna.” skrev en journalist, som intervjuade mig om min avhandling. I den 

meningen tillskrev han mig precis den typ av slentrianmässiga förenklingar jag försökt ifrågasätta i 

avhandlingen. 

 

Inom samhällsvetenskapen, uttryckligen inom statsvetenskapen och i det vetenskapliga studiet av 

politik, finns det en lång och mestadels framgångsrik tradition av att förklara skillnader i åsikter 

med olika ideologi. Partiväsendet och den moderna politiken bygger på uppkomsten av olika partier 

– att personer med liknande åsikter samlas i grupp och gemensamt talar för sin sak och genomför 

sina förslag om de dessutom får stöd för sina synpunkter i val. Genom att placera in partier och 

människor på den ideologiska vänster-högerskalan har man gjort anspråk på att kunna förklara både 

beslut och åsikter. I gråzonen mellan samhällsvetenskapens generaliseringar, allmänhetens kapacitet 

att förstå forskarnas förbehåll och föreställningar om vad som krävs för att föra en effektiv politik 

uppstår så en del förenklingar, till exempel att åsikter enklast eller bäst förklaras med ideologi eller 

att den ideologi partier företräder syns på ett enhetligt sätt i partiernas verksamhet, i alla kommuner 

och på alla nivåer. 

 



Det överensstämmer inte med mina upplevelser. Det är ingen hemlighet att jag hör till ett parti, att 

jag under stora delar av mitt liv också aktivt utövat politik inom Svenska folkpartiet, framför allt på 

kommunal nivå. Det är ofrånkomligt att det har påverkat mitt perspektiv. Att positionen påverkar 

åsikten har alltså en dubbel innebörd i detta fall.  

 

Man kommer ganska långt med vänster-högerskalan och åsikter som formas enligt den, men den 

kan inte förklara politikers hållningar i alla situationer. Det förklarar till exempel inte varför 

representanter för samma parti ibland resonerar helt olika, eller varför ärenden som har godkänts på 

en politisk nivå, plötsligt förkastas på en annan, trots att de politiska styrkeförhållandena är de 

samma. Ur ideologisk synvinkel betraktas sådana situationer bara som ett slags anomalier.  

 

Om man utgår från ideologi förbiser man att politiker också påverkas av den position eller de(t) 

uppdrag de har. Inom ramen för det får politiker information, kunskap och erfarenheter, som man på 

rimliga grunder kan anta påverkar deras attityder. Eftersom politiker i olika position, på olika 

nivåer, får olika information eller erfarenheter betyder det att deras attityder kan utvecklas åt olika 

håll. Det gäller inte bara politiker, på samma sätt påverkas invånarnas åsikter av deras erfarenheter 

från att använda service och tjänstemäns och anställdas åsikter av att organisera den. Det är därför 

olika grupper – i det här fallet politiker i olika uppdrag, invånare, ledande tjänstemän och personal – 

kan ha helt olika perspektiv på samma verklighet, i det här fallet på kommunen och på dess 

verksamhet. På samma sätt som de olika schackpjäserna rör sig på helt olika sätt, fast de rör sig på 

samma spelplan. 

 

Utgångspunkten är således att uppdraget, eller positionen, kan spela en roll för åsikterna.  

 

Föreställningen om att uppdraget ger åsikten är en variant av en lagbundenhet som kallas Miles’ 

Law. Rufus E. Miles Jr. var en amerikansk tjänsteman i senaten som i slutet av 1940-talet myntade 

frasen: ”where you stand depends on where you sit” och den meningen är antagligen mer känd än 

namnet. Iakttagelsen kom sig av att en av de mest nitiska tjänstemännen vid senatens 

budgetavdelning fullständigt bytte attityd, när han bytte arbete. Från att tidigare ha varit känd för sin 

kritik av andra sektorer, var han nu minst lika effektiv, när han kritiserade budgetavdelningen ur 



den nya enhetens perspektiv. Förklaringen till det förändrade beteendet var förstås de erfarenheter 

och perspektiv, som följde med det nya uppdraget. När någon så uppenbart byter åsikt brukar man 

anklaga dem för kappvändning och det tolkas ofta som opålitlighet eller inkonsekvens. Det kunde 

också bero på att en ny situation eller ny kunskap skapat ett nytt perspektiv. Med Miles’ Law avses 

alltså att de uppfattningar man har eller de intressen man driver beror på den organisation man 

verkar inom och den position man har i den organisationen.  

 

I teoretiskt hänseende utmynnar den här problemställningen ur institutionell teori. Den 

institutionella teorin betonar att den kontext man befinner sig i formar uppfattningar, för att de 

formella regler och informella handlingsmönster som finns i en viss kontext skapar en uppfattning 

om vad som är riktigt, normalt eller rimligt. Att uppdraget ger åsikten innebär ur institutionell 

synvinkel att åsikterna i sakfrågor uppfattas som en följd av de(t) perspektiv man har fått genom 

socialisationsprocesser och den institutionalisering som sker inom uppdraget.  

 

Jag har funderat mycket på hur jag skall förhålla mig till det jag ’vet’ eller tror mig veta, baserat på 

mina egna erfarenheter. I klartext – hur påverkar min position min åsikt? Inom sociologin fostrar 

man förmågan att se det generella i det specifika och jag har på senare år insett att det i stor 

utsträckning präglar mitt sätt att resonera. Min avhandling är i allt väsentligt ett försök att i en 

vetenskaplig kontext kodifiera det jag tror att jag vet. 

 

Frågan om positionens betydelse är inte begränsad till den kommunala nivån, den är relevant också 

på nationell nivå. Jag skall bidra med ett exempel: Det var riksdagsval i Finland i april och vi fick 

småningom en ny regering med Antti Rinne som statsminister. Regeringsbildningsprocessen 

inleddes med att representanterna för de partier som Rinne bjudit in till förhandlingar satt och talade 

i olika bord, under olika tematiska rubriker. Under några veckor satt man bara och talade om 

fenomen – arbetslöshet, klimatförändring, invandring – hur man inom olika partier vill se dem 

utvecklas och varför. De ekonomiska realiteterna tog man i beaktande i ett betydligt senare skede. 

Det här är en markant avvikelse från de senaste regeringsbildningsprocesserna, där man oftast börjat 

med de ekonomiska ramarna (eller begränsningarna) och sedan har formulerat innehållet 

regeringspolitiken i förhållande till det. En av de som deltog, som numera är minister i denna 

regering, sade efteråt att ”nu förstår jag faktiskt varför vi hör till olika partier”. Sedan skyndade han 



sig att tillägga att han förstås vetat det också tidigare, men att den här regeringsprocessen mycket 

tydligt visade hur den världsbild som ligger bakom och människors tidigare erfarenheter spelar en 

roll för hur de resonerar. Det vill säga, att tidigare erfarenheter har betydelse, det som vi inom 

samhällsvetenskapen brukar tala om som socialisation eller politisk socialisation ur individuell 

synvinkel, eller institutionalism ur organisatorisk sådan.  

 

Tillbaka till regeringsbildningen. Efter att förhandlingsparterna lyckades enas om ett program, 

samlade man på kort varsel medlemmarna i riksdagsgrupperna för alla de partier som ingår i 

regeringen. Man vistades ett dygn i Korpilampi och där gick man igenom vad man slagit fast, varför 

man gjort det och hur man resonerat, när man gjorde det. Det skall bli mycket spännande att följa 

med om det här – mycket deliberativa – förfaringssättet ger ett annorlunda regeringsarbete och 

annorlunda relationer mellan regering och riksdag, än för de tidigare regeringarna. Den här 

inledande deliberativa fasen borde nämligen i större utsträckning borga för ett gemensamt 

perspektiv på olika omständigheter, dels mellan de olika regeringspartierna och dels mellan 

ministrarna och riksdagsledamöterna inom respektive parti. En del av de problem som till exempel 

den förra regeringen hade, när det gäller att försöka få riksdagen att förstå varför de vill agera på ett 

visst sätt, kunde nämligen förklaras med att regeringen och riksdagen har olika perspektiv på 

ärenden, för att saker ser olika ut, ur olika synvinkel. Behandlingen av vårdreformen är ett sådant 

exempel, där regeringen på allt sätt betonade att en snabb behandling var viktig, medan riksdagen 

betonade granskningen av grundlagsenligheten. Det handlar inte bara om att det delvis var 

företrädare för olika partier som hade dessa olika perspektiv, det handlar också om att man i olika 

position har uppdrag, olika ansvarsområden. 

 

En doktorsavhandling skall bidra med ’gedigen ny kunskap’ och gärna även teoriutveckling. 

Teoriers funktion är att förklara mekanismen för hur X påverkar Y. Det är pretentiöst. När kan man 

göra anspråk på att ge ett teoretiskt bidrag?  

 

Jag anser ändå att jag med trygghet kan säga att min avhandling visar att positionen har betydelse 

för åsikter, när det gäller åsikter om välfärdsorganisering, särskilt inom de partier som inte befinner 

sig på den ideologiska skalans yttermarker. Och jag menar att den socialisation och 

institutionalisering som sker i olika position är den mekanism som formar åsikter, framför allt i 



situationer som inte har någon uppenbar ideologisk betydelse. Att se det generella i det specifika: I 

min avhandling syns detta genom att positionen påverkar åsikten om privat serviceproduktion – 

utom för Samlingspartiet och Vänsterpartiet, längst ut på var sin ideologiska kant.  

 

Essän utgår från Linnéa Henrikssons lectio praecursoria som hölls vid Åbo Akademi den 30.8.2019. Avhandlingens 

titel är Ger uppdraget åsikten? Positionens betydelse för uppfattningar om välfärdsorganisering i finländska 

kommuner. 

 

 


