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Titel  

Title 
 
Gemenskap och makt i alternativ demokrati 
En ideologikritisk analys av platsideologi i Finspångs kommun 
 
Sammanfattning 

Abstract 
 
Denna studie presenterar ett platsideologiskt exempel ur Finspångs kommuns landsbygd. Byaråden i Igelfors, 
Rejmyre och Lämmetorp har utgjort grunden i studiens ideologikritiska analys och bidragit med en tydlig uppfattning 
om just det platsideologiska innehållet. Studien har påvisat att den ideologiska kraften på platsen bestämts av 
bygdens hotbild. Ju större hotbilden varit, ju mer ansvar har byarådet påtagit sig för bygdens framtida utveckling. 
Kommunens flertydiga inställning till byaråden har dock resulterat i otydlighet beträffande byarådens möjliga 
verksamhetsområden. Den kommunpolitiska inställningen har visat ett kollektivistiskt samhällscentrerat perspektiv 
som utgått från kommunens helhet. I detta perspektiv har landsbygden fått göra avkall på tillgång till service till 
förmån för de större eller mer centrala områdena. Landsbygdsprogrammet och landsbygdssamordnaren har istället 
visat på en mer individualistisk inställning till byaråden som istället velat öppna upp möjligheterna för byaråden att 
själva lösa problemen i bygderna. Att det senare alternativet är det som föredragits i det område med mest påtaglig 
hotbild framgick efter en granskning av valresultaten 2006. Möjligheterna till större ansvar i bygderna har dock inte 
inneburit någon större förankring demokratiskt. Rösträtten har endast varit förbehållen medlemmarna i byaråden. 
Eftersom verksamheten mestadels utspelat sig genom styrelsemötena har emellertid också byarådens övriga 
medlemmars möjligheter att delta varit begränsade.  
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 1

Inledning  
 

Lokal kraft och lika villkor i hela kommunen skapar utveckling1

Så lyder undertiteln för det landsbygdsprogram som är framtaget av Finspångs kommun. Det var 
just denna titel som fångade mitt intresse för Finspångs landsbygdspolitik. Vad menades 
egentligen? Menade man att landsbygden skulle få samma möjligheter och tillgångar som 
centralorten fast då med de lokala krafternas medverkan? Fanns det lokala krafter som verkade 
även i centralorten? Kunde man annars tala om lika villkor? Dessa frågor mynnade sedermera ut i 
denna studie om lokala krafter i Finspångs kommuns landsbygd. Studiens har fokuserat på de 
lokala krafternas drivkraft och dessas funktion i kommunen. En förvånande upptäckt var dock 
att relationen mellan stad och landsbygd inte var särskilt påtaglig. Istället har de verksamma 
krafterna fokuserat på sina egna verksamhetsområden.   

Lokala krafter tillskrivs inte bara i Finspång stor betydelse för landsbygdsutvecklingen utan 
överensstämmer också med regionala, nationella och även europeiska riktlinjer.2 Den bild av 
lokala krafter som påvisas i dessas landsbygdsprogram är dock ensidigt positiv.3 Eftersom en 
kritisk inställning till denna utvecklingsmetod har saknats i landsbygdsprogrammen vill jag att 
denna studie skall bidra med en djupare insikt kring lokala krafters verksamhet på landsbygden. 
Vad de verksamma krafterna på landsbygden har gemensamt och hur mycket de kan och vill styra 
är områden som i det följande kommer att behandlas. 
 

Bakgrundsinformation 
Under 1960-talet började staten dela ut ekonomiska medel till landsbygden som motvikt till de 
problem som följt av urbaniseringen.4 Idag menar man istället att det är bäst för bygden om 
tillväxten skapas lokalt. De ekonomiska medlen idag går således till projekt som istället skall täta 
de ekonomiska och sociala läckor som urbaniseringen medfört. Det statliga stödet blir på så sätt 
en möjlighet för bygden att bli självförsörjande och konkurrenskraftig. Målet med 
landsbygdsutvecklingsstöd är att verka för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar 
landsbygd.  

Vanliga aktörer i landsbygdsutvecklingsarbetet är idag lokala utvecklingsgrupper. De flesta 
lokala utvecklingsgrupper i Sverige uppkom som en protest mot nedläggningarna av 

                                                 
1 Finspångs kommun, Landsbygdsprogram för Finspångs Kommun, (Finspång, 2003), omslag.  
2 SOU 2006:101 Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier, (Stockholm, 2006).  
3 Regeringskansliet, Jordbruksdepartementet, Förslag till landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, Östsam, 
Östgötaregionen 2020regionalt utvecklingsprogram.  
4 Helena Johansson, Eva Kaspersson, En levande landsbygd- vad kan politik åstadkomma, Livsmedelsekonomiska 
institutet rapport 2004:3, (Lund, 2004), s. 7. 
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kommunerna på landsbygden för ca 30 år sedan.5 Arbetet med att utveckla de lokala 
levnadsvillkoren yttrar sig inom flera områden såsom tillgången till service, jobb eller bostäder. I 
Finspångs kommun kallas de lokala utvecklingsgrupperna för byaråd, varför jag i fortsättningen 
kommer att använda den benämningen istället. I landsbygdsutvecklingsarbetet är EU-metoden 
leader vanligt förekommande. Genom leader får byaråden stora möjligheter till att för det första 
arbeta fram lokala planer och för det andra också möjlighet att få bistånd till att genomföra 
planerna.6 Den senaste perioden har i Finspångs leaderområde kallats för Våg 21. 

Drivkraften bakom byarådens engagemang omnämns av bland annat statens offentliga 
utredningar, SOU, vara en ideologi relaterad till platsen, en platsideologi.7  Hur engagemanget 
yttrar sig är knutet just till den specifika platsens förutsättningar och behov. Kännetecknande för 
platsideologin är emellertid att lokala krafter såsom byaråd enas för att med andra demokratiska 
metoder än den traditionellt partipolitiska, verka för bygdens fortlevande. Att som Finspångs 
kommun gör, samverka med byaråd har blivit allt vanligare beträffande landsbygden. Eftersom 
allt mer ansvar överlåts på de lokala utvecklingsgrupperna menar SOU att det är angeläget att 
studera hur makt- och demokratiförhållandena yttrar sig i landsbygdsarbetet. Även byarådens 
demokratiska legitimitet lyfts fram som en viktig fråga för den framtida landsbygdsforskningen.8

 

Syfte och frågeställningar 
De lokala krafterna på bygderna är grundstommen i landsbygdens platsrelaterade ideologi.9 
Beroende på vilken platsen är varierar också förutsättningarna, ambitionerna och resultatet av 
platsideologin. Byaråden har i Sverige och tillika Finspång idag möjlighet att spela en väsentlig roll 
för sina bygder vilket också är en orsak till varför jag ansåg det viktigt med en studie av det 
platsideologiska innehållet. Syftet med denna studie var därför att med en ideologikritisk analys 
uppdaga innehållet i den platsideologi som råder i Finspångs kommuns landsbygd. Ideologi enligt 
ideologikritiskt synsätt bygger på att grupper med gemensamma intressen går samman för att 
stärka sin position i samhället.10 För att utläsa platsideologin ur empirin har jag därför utgått från 
följande frågeställningar: 

o Vilka förhållanden på platsen är betydande för gemenskapen? 
o Vilka maktförhållanden kan utläsas? 
o Vilka demokratiska förhållningssätt legitimerar kampen om makten?  

Studiens geografiska område har begränsats till tre landsbygdsområden i Finspångs 
kommun; Igelfors, Rejmyre och Lämmetorp. Dessa områden är av olika storlek och har olika 
                                                 
5 SOU 2006:101, s. 49.  
6 SOU 2006:101, s. 49, 205. 
7 Ibid., s. 49, 205.  
8 SOU 2006:104, En strategi för landsbygdsforskning, (Stockholm, 2006), s. 19-20. 
9 SOU 2006:101 s. 49, 205. 
10 Göran Bergström och Kristina Boréus, Textens mening och makt, metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, (Lund, 2000), 
s. 151-152. 
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förutsättningar för utvecklingsarbetet. Eftersom studien inte innefattat samtliga 
landsbygdsområden i Finspång statuerar resultatet snarare som ett platsideologiskt exempel för 
Finspångs kommun än en beskrivning av en generell platsideologi. Studien är emellertid kvalitativ 
och har därmed inte till syfte att resultera i någon generell slutsats.11  
 

Urval och avgränsningar 
 Omfånget av dokument i byarådens dokumenttillgångar skiljde sig mellan byaråden, men var 
ändå så pass innehållsrika att en analys med utgångspunkt från de alla tidigt uteslöts. Av en 
tillfällighet påbörjades analysarbetet med dokumenten från Igelfors byaråd. Detta kom sedermera 
att vara till stor hjälp för avgränsningen av materialet. Igelfors, den mellanstora bygden i analysen, 
var tillräckligt stor för att viss kommunal service fanns i området, men tillräckligt liten för att 
samma service skulle vara hotad. Närliggande byarådet Rejmyre arbetade däremot under helt 
andra förutsättningar. Tillgången till service i Rejmyre var god och utan överhängande 
nedläggningshot. Inte långt från Rejmyre finns det byaråd som blev intressant just för att det 
skiljde sig från de två andra. Lämmetorps bygdeområde saknade en tätort vilket funnits i de två 
andra bygderna. Inte heller fanns eller önskades kommunal service i området. Ordföranden 
uppgav att eftersom servicen försvunnit från bygden för så länge sedan hade man vant sig vid att 
vara utan.12  

Urvalsmetoden kan betraktas som en form av kedjeurval.13 I ett kedjeurval leder kontakten 
med den första informanten i forskningen vidare till andra informanter som kan vara intressanta 
för underökningen. Kedjeurval resulterar ofta i ett intressant material men kan inte betraktas som 
representativ för så stor massa att resultatet leder till några generella slutsatser. Eftersom en 
platsideologisk studie är så pass förankrad vid en specifik plats har det inte heller varit intressant 
att generalisera. För att samtliga byaråd skulle ha varit verksamma under perioden avgränsades 
studiens tidsrymd till att behandla dokument aktuella för åren 2005 och 2006.  
 

Empiriskt material  
Dokument hämtade från kommunala förvaltningar och från byaråden i Igelfors, Rejmyre och 
Lämmetorp har legat till grund för denna analys. Analysen har utgått från några huvuddokument 
och därifrån slussats vidare i aktiviteten mellan byaråd och kommun. Om till exempel ett 
byarådsprotokoll påtalat att en bygdefråga behandlats av en nämnd har det för analysen inneburit 

                                                 
11 Alan Bryman, Samhälls- vetenskapliga metoder, (Malmö, 2001), s. 273. 
12 Telefonsamtal med ordförande för Lämmetorps fritdsförening, 200703. 
13 Alan Bryman, (Malmö, 2001), s. 115-117. 
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att följa upp frågan även utifrån nämndens dokument.  Förankringen i kommunala dokument har 
varit särskilt viktig beträffande textens relation till verklighet och kontext.14  

Huvuddokumenten har varit byarådens styrelseprotokoll och verksamhetsberättelser för 
2005 och 2006. Även Finspångs kommuns landsbygdsprogram har fungerat som ett 
huvuddokument och av mig betraktas som byarådens och kommunens styrdokument för 
landsbygdsutvecklingen i kommunen. Landsbygdsprogrammet har arbetats fram av 
representanter från fyra byaråd, en tjänsteman och en kommunpolitiker. Slussningen från dessa 
huvuddokument styrde analysen mot fler dokumentvarianter. Inom den kommunala 
förvaltningen så blev dokument från humanistiska nämnden aktuella, både nämndprotokoll 
innehållande den partipolitiska verksamheten och tjänsteskrivelser. Även humanistiska nämndens 
verksamhetsplan för 2006 blev aktuell för analysen. Finspångs kommuns hemsida15 och resultat 
från valmyndigheten16 har också innehållt information som varit intressant för att sätta 
platsideologin i förbindelse med kontexten. Vad gäller byarådens övriga dokument styrdes 
analysen till projektansökningar, brev, byarådens stadgar och en lokalt utarbetad utvecklingsplan. 

Beträffande det empiriska materialet så har innehållet varit av skiftande karaktär. Byarådens 
protokollföring har varit olikartad, framförallt kvantitativt. Igelfors byaråd har en strukturerad 
och detaljerad protokollföring medan de två andra byarådens protokoll inte bestått av så mycket 
text. Vid textanalys är det dock inte alltid den text som står som är betydande utan också vad som 
inte står.17  
 

Metodologiska och teoretiska utgångspunkter 

Ideologikritisk analys 
Empirin har analyserats utifrån ideologikritisk analys. Denna metod var passande för studien dels 
eftersom den utgått från ett kritiskt förhållningssätt och dels för att dess förhållningssätt till 
empirins kontext. Enligt ideologikritiker baseras ideologi främst på föreställningar om 
gemenskap. Dessa föreställningar sammanför medlemmar då dessas gemensamma intressen 
hotas.18 Den ideologikritiska traditionen hävdar därför att ideologiers syfte är att återskapa eller 
att upprätthålla makt i samhället. Byarådens framväxt på landsbygden efter 
kommunsammanslagningarna förklaras enligt detta synsätt som ideologiska rörelser. Även det 

                                                 
14 Kontexten är en viktig del av ideologikritisk innehålls analys. Göran Bergström och Kristina Boréus, (Lund, 2000), 
s. 165-169. 
15 Finpångs kommuns hemsida:
http://www.finspong.se/, 2007-04-10, kl 18:00. 
16 Valmyndighetens hemsida:
http://www.val.se/, 2007-04-10, kl 18:01. 
17 Göran Bergström och Kristina Boréus, (Lund, 2000), s. 165-169. 
18 Ibid, s. 151-152. 
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maktcentrerade perspektivet som metoden innehåller var relevant för studien med tanke på 
byarådens utökade möjligheter att verka i bygderna.19  

Att bedriva ideologikritisk analys innebär att ur texter göra det osynliga synligt.20 Särskilt 
utmärkande för ideologikritisk analys är att texten relateras till en kontext. Den kontextuella 
betydelsen har varit viktig för att uppfatta innehållet i och effekterna av platsideologin i Finspångs 
kommun. Analysen i ideologikritik delas upp i tre steg. I det första steget analyseras textens 
innehåll. I den andra lyfts det underliggande i texterna fram genom att relatera innehållet till den 
verklighet som texterna beskriver. I det tredje och sista steget fullbordas analysen genom att 
redogöra för texternas kontext. Detta kan vara att till exempel relatera innehållet i en text till 
avsändaren eller till mottagaren av texten.  
 

Metodreflektion 
Eftersom kritisk teori är ställningstagande kan forskare vid kritiska studier behöva redogöra för 
de värderingar man bär med sig i forskningen.21 För att denna studie skall mottas som saklig vill 
jag därför redan nu undanröja möjliga tvivel. Min handledare Anders Härnbro tjänstgör som 
socialdemokratisk ledamot i just Finspångs kommunfullmäktige och sitter även med i 
kommunstyrelsen som ersättare. Denna koppling har emellertid inte haft någon påtaglig betydelse 
för resultatet. Studien har inte ändrat inriktning utan har hela tiden följt de spår som jag från 
början avsett att följa. Handledd har jag blivit vad gäller de metodologiska och teoretiska 
frågorna, dock har jag själv stått mig bi vad gäller informationssökandet om 
landsbygdsutvecklingen i Finspångs kommun. Härnbro började också sin tjänstgöring i 
fullmäktige först i januari 2007 och har därför inte heller medverkat i de beslut eller i det politiska 
arbete som ingår i empirin. Också jag är aktiv medlem i socialdemokraterna, emellertid inte i 
Finspång. Inte heller mitt eget engagemang har inverkat på studiens resultat. Det kritiska 
perspektivet och analysmetoden medförde istället att jag förhöll mig kritiskt till samtliga aktörer. 
Den ideologikritiska analysen har annars kritiserats just för dess generösa tolkningsmöjligheter.22 
Det är framförallt analysens andra steg då texten relateras till verkligheten, som lämnar utrymme 
för forskarens tolkning. Samma förlopp anses emellertid också vara styrkan med analysmetoden i 
och med att den också möjliggör avslöjanden i relation till en politisk eller social kontext.  

För att närma mig fältet kontaktade jag i ett tidigt skede både yrkesverksamma och ideellt 
verksamma krafter i landsbygdsutvecklingsfrågor. Kontaktpersonerna informerade om 
landsbygdsutvecklingen på det regionala, det kommunala och det lokala planet. Den kommunala 
representanten bistod mig också med kontaktuppgifter till byaråden i Finspångs kommun. Via e-

                                                 
19 SOU 2006:101, s. 49, 205. 
20 Göran Bergström och Kristina Boréus, (Lund, 2000), s. 165-169. 
21 Ibid., s. 171-172. 
22 Ibid., s. 173-174. 
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post tillfrågades därefter byaråden om de var villiga att låta mig ta del av de dokument som fanns 
i deras ägo.  
 

Platsrelaterad gemenskap  
Byaråden och andra lokala utvecklingsgrupper består av lokala krafter vars gemenskap består i ett 
intresse för bygden. Platsrelaterad gemenskap som begrepp används i forskning för att påvisa den 
samhörighet som enar människor inom ett och samma område.23 Den platsrelaterade 
gemenskapen skapas och reproduceras av fysiska, ekonomiska, biografiska och kulturella 
mönster. Även föreställningar om platsen och dess invånare är en del av skapandet och 
reproducerandet i gemenskapen.   
 

Utbytes- och maktrelationer 
Byaråden har ett pågående utbyte med Finspångs kommun i arbetet mot det gemensamma målet 
landsbygdens fortlevnad. För det platsideologiska resultatet finner jag det därför viktigt att lyfta 
fram vilken betydelse utbytet har för aktörerna och vilka effekter det kan medbringa. Oskar 
Engdal och Bengt Larsson framför i boken Sociologiska perspektiv- grundläggande begrepp och teorier 
Peter Blaus sociologiska teori om utbytesrelationer och maktförhållanden.24 Blau menar enligt 
författarna att samspel kan liknas med ett utbyte av nyttigheter. En förutsättning för utbytet är att 
båda parterna besitter resurser som båda kan ha användning för. Nyttan kalkyleras av parterna, 
både medvetet och omedvetet, i form av intäkter och utgifter. Om en av parterna förväntas 
besitta resurser som kan vara den andra parten till nytta menar Blau att det uppstått en social 
attraktion. Huruvida attraktionen består eller inte beror på den totala kostnaden, men också på 
den andra partens förmåga att leva upp till förväntningarna. Den part med mest tillgångar är den 
som blir mest attraktiv och därmed tilldelas mest status i utbytesrelationen.  

Utbytesrelationer kan dock leda till beroendeförhållanden präglade av makt. Den med mest 
makt är den som lyckats bli mest oberoende av den andra parten. För att ta sig ur beroendet 
måste parten bli än mer attraktiv för den andre. Detta beroendeskapande är inte någon ovanlighet 
då makt står på spel. Genom att skapa ett beroende som inte tidigare funnits säkrar man makten 
över den andre. Parter som istället för att söka skapa ett beroende hos den andre arbetar med att 
tillfredställa sina egna behov blir oberoende av den andra.  

Detta makt- och utbytesspel kommer i analysen att appliceras på byarådens agerande men 
även i viss mån kommunens. Jag menar att det är möjligt att utifrån innehållet och resultatet av 
den samverkan som pågått mellan framförallt byaråd och kommun påvisa om det uppstått någon 
form av beroende eller inte. Beroendestatusen är väsentlig för att förstå maktförhållandena i 

                                                 
23 Anna-Karin Berglund, Lokala utvecklingsgrupper på landsbygden, (Uppsala, 1998), s. 63. 
24 Oskar Engdahl, Bengt Larsson, Sociologiska perspektiv- grundläggande begrepp och teorier, (Lund, 2006), s. 89-103.  
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relationerna. Att förstå maktförhållandena är i sin tur en viktig del för att upptäcka innehållet i 
platsideologin.25   
 

Demokratiska förhållningssätt 
För att förklara byarådens och kommunens agerande gentemot demokratin presenterar jag i det 
följande demokratiska förklaringsmodeller till hur parterna agerar. I forskning om demokrati 
framgår ofta två perspektiv, dels det individualistiska perspektivet och dels det kollektivistiska 
samhällscentrerade perspektivet.26 Det senare perspektivet menar att demokratins grundstomme 
är att bygga ett samhälle i gemenskap. Bygget skall resultera i ett välfärdssamhälle präglat av 
solidaritet och rättvisa. Samhället enligt det individualistiska perspektivet är istället liberalt och 
präglas därför av det privata framför det offentliga, avregleringar till förmån för privatiseringar 
och en misstro mot kollektiva samhällslösningar. Sammanslutningar som vill stärka sin egen makt 
gentemot politiken har ofta en individualistisk syn på demokratin. Privatisering och 
decentralisering används av dessa grupper som verktyg i maktkampen.  

För att samhällsbeslut skall betraktas som legitima måste de fattas i demokratiska 
sammanhang. Med detta menas bland annat att beslutsfattarna skall ha erhållit mandat från dem 
som berörs av beslutet, berörda skall ges möjlighet att delta vid beslutsfattandet och att de 
berörda även skall få tillgång till information om förfarandet. Beslutsförfarandet för 
medborgarsammanslutningar sker därför vanligen vid stormöten.  

Ett direktdemokratiskt styrningssätt betraktas ofta som en lösning på elitstyrningsproblem. 
Dock har tidigare forskning visat på negativa konsekvenser med ett direkt styre. Till följd av 
gruppers olika resursstillgångar, materiella som sociala, och systematisk utestängning av vissa 
samhällsgrupper har resultatet istället blivit att endast vissa gruppers intressen tillgodosetts i 
styrningsprocessen. Sociala rörelser spelar en betydande roll i demokratiska sammanhang för 
både stat och medborgare. Rörelserna fungerar som demokratiföräldrar, vilka fostrar medborgare 
i fri- och rättighetsfrågor. Dock har även sociala rörelser negativa effekter på demokratin.  Ett 
problem som påvisats är när rörelser blivit för mäktiga gentemot andra grupperingar men också 
gentemot staten. Många rörelser har också efterhand visat sig för beroende av staten och därför 
fått för stort avstånd till sina medlemmar. 
 

Disposition 
Följande delar i uppsatsen redovisar och diskuterar studiens resultat. Analysdelen inleds med den 
platsrelaterade gemenskapen, ett avsnitt som behandlar en av grundpelarna i en ideologi, den 
gemensamma nämnaren. I denna ideologistudie är det just platsen som sammanfogar 
medlemmarna i byaråden och avsnittet redogör därför vilka förhållanden på platsen som stärker 

                                                 
25 Göran Bergström och Kristina Boréus, (Lund, 2000), s. 151-152. 
26 Anna-Karin Berglund, (Uppsala, 1998), s. 86-95. 
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eller försvagar grupperna. Det följande avsnittet, maktrelationer, synliggör kampen om makt. Detta 
avsnitt handlar om vilket behov aktörerna i studien har av varandra och härleder aktörernas 
agerande i maktrelationer till demokratiska förhållningsmodeller.  För att förstå legitimiteten av 
byarådens ageranden placeras den sista delen i analysen maktrelationerna till den demokratiska 
kontexten. Analysen åtföljs av en sammanfattande diskussion som just sammanfattar och 
diskuterar resultatet Detta avsnitt avslutas med en redogörelse av de uppslag som analysresultatet 
frambringat för vidare forskning inom området landsbygdsutveckling.  
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Analys 
Studiens ideologikritiska angreppssätt har varit intresserat av dels den platsrelaterade 
gemenskapen och dels hur maktkampen i landsbygdsfrågorna tagit sig uttryck. Studiens 
frågeställningar utgick från den ideologiska stommen och analysen har därför resulterat i följande 
delar: den platsrelaterade gemenskapen, maktförhållanden och den demokratiska legitimiteten.  
 

Den platsrelaterade gemenskapen 
Byarådens sammanlagda verksamhet kan grovt kategoriseras i tre verksamhetsområden: trivsel, 
service och turism. Alla byaråd bedriver dock inte verksamhet inom alla tre områden. För 
Lämmetorps byaråd har det till exempel inte varit intressant att engagera sig i fler verksamheter 
än de arrangemang som skapar gemensam aktivitet i området:  

Lämmetorps Fritidsförening, LFF, är en ideell förening som har till uppgift att främja intresset 
för gemensamma aktiviteter i Lämmetorp…27

Syftet med trivselaktiviteterna är därför inte heller desamma för alla byaråd. Igelfors och Rejmyre 
vill utöver att skapa trivsel i bygden också vill marknadsföra orten för att locka turister och 
potentiella inflyttare.28 Dessa olikheter är inte så förvånande med tanke på bygdernas olikhet både 
vad gäller folktäthet och den offentliga servicen, arbetstillfällen m.m. Igelfors och Rejmyre 
betraktas i översiktsplanen som tätorter medan Lämmetorp istället faller under kategorin by.29 I 
folktäthet är ändå inte glappet så stort mellan Igelfors med omnejds 453 invånare och 
Lämmetorp med omnejds 358 invånare. Desto större blir glappet i tillgången till offentlig service. 
Rejmyre är i detta sammanhang det största området med totalt 1390 invånare. Dessa siffror avser 
emellertid år 2002 så vissa befolkningsförändringar har troligen skett sedan dess. Min analys har 
alltså påvisat att det i de större och folktätare bygderna varit viktigt att utöver trivselarrangemang 
komplettera verksamheten med marknadsföring av bygden. Så var alltså inte fallet med den 
mindre byn Lämmetorp. Kommunen intar en positiv, men svagt motiverad inställning till 
byarådens aktiviteter. Man menar i landsbygdsprogrammet att det lokala deltagandet är bra för 
hälsan: 

Möjligheten att vara med och utforma framtiden för bygden i samverkan med andra och ett 
aktivt deltagande i bygdens sociala verksamhet är grundläggande positiva faktorer för 
folkhälsan.30

                                                 
27 Lämmetorps fritidsförening, Stadgar för Lämmetorps fritidsförening. 
28 Igelfors bygde- och utvecklingsråd, Lokalt utvecklingsprogram, Rejmyre byaråd, Stadgar för Rejmyre byaråd.   
29 Finspångs kommuns hemsida: 
http://www.finspong.se/op/tatorter/Igelfors/Igelfors.htm, 2007-03-27, kl 13:42. 
30 Landsbygdsprogram för Finspångs Kommun, (Finspång, 2003), s. 4. 
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Eventuella nackdelar eller påfrestningar för trivseln eller hälsan är dock inget som lyfts fram i 
landsbygdsprogrammet. Det finns dock forskning som menar att för intensiva sociala nätverk 
också kan vara av ondo.  

Sören Olsson har forskat på grannskapets betydelse för individens trivsel.31 Olsson delar 
upp de sociala relationerna i omgivningen, i tre sfärer: den privata, det lilla grannskapet och den 
lokala offentligheten. Den sfär som jag bedömer vara av mest vikt för sammanhanget är den 
tredje sfären, den lokala offentligheten. Enligt Olsson finns det tillfällen då lokal offentlighet inte 
alltid är av godo, till exempel när personer blir ensamma i offentligheten eller om den blir alltför 
kravfylld. Eftersom kommunala riktlinjer tydligt visar att till exempel ett lokalt engagemang är 
önskvärt32 finns dock en påtaglig press på deltagande och prestation i bygderna. I 
landsbygdsprogrammet saknas dessa reflektioner kring de lokala sociala nätverkens baksida. 
Anna-Karin Berglunds forskning om lokala utvecklingsgrupper har också påvisat att vissa 
kategorier hämnar utanför grupper som byaråd.33 I och med att kommunen inte uppmärksammat 
denna möjlighet saknas det också förslag på förebyggande insatser. Min analys har emellertid inte 
påträffat någon aktivitet som påvisat att oron för negativa effekter av det sociala nätverkandet i 
landsbygden är befogad. En trolig anledning till detta kan dock vara att analysen inte inkluderar 
övriga boende.  

Service på landsbygden menas i denna studie innehålla både kommersiell och offentlig 
service såsom lanthandel, bibliotek, skola och förskola. Denna definition är ett resultat av en 
sammanslagning på hur kommunen och bygdegrupperna använder begreppet service i sina 
skrivelser. Trots att service i Lämmetorps bygd inte existerar finns inte någon vilja från byarådet 
att verka för att frambringa service i byn. I Igelfors tätort har det istället funnits flera former av 
service såsom lanthandel, skola, förskola och bibliotek. Ändå har byarådet arbetat intensivt med 
att utöka servicen på bygden genom projektet centrumhuset34, men också verkat för servicens 
kvarvarande genom att överta det nedläggningshotade biblioteket. Under 2006 påbörjades i 
Igelfors ytterligare ett projekt för övertagande, ett lokalt övertagande också av skolan. Detta 
projekt har ännu inte vunnit acceptans hos vare sig kommun eller skolstyrelse. Precis som med 
biblioteksövertagandet påbörjades detta arbete som en reaktion på misstankar och oro för en 
väntad nedläggning av skolan. Huruvida skola, förskola och bibliotek skall finnas på landsbygden 
och vem som bör ansvara för verksamheten är viktiga områden framförallt för den mest 
nedläggningshotade av bygderna, Igelfors. Byarådet är mycket tydligt med sin ståndpunkt vad 
gäller skolan: 

En förestående generationsväxling och befolkningsföryngring har inga förutsättningar att 
lyckas om inte barnomsorg och skola kan erbjudas i bygden. Skola och barnomsorg är därmed 

                                                 
31 Sören Olsson, Grannskapet som socialt ideal och som planeringsidé i Stadsliv och grannskap, red. Bosse Bergman m fl. 
(Gävle, 1991), s. 70-78. 
32 Landsbygdsprogram för Finspångs Kommun, (Finspång, 2003), s. 13. 
33 Anna-Karin Berglund, (Uppsala, 1998), s. 86-95. 
34 Ett omfattande projekt där byarådet arbetat med att överta fastigheten centrumhuset för att där rymma och samla 
ett omfattande serviceutbud varav it café, hårfrisör, massör och bibliotek är några sådana exempel.   
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nyckeln till allt framtida utvecklings-arbete och en nedläggning av dessa verksamheter är 
liktydigt med en långsiktig nedläggning av hela bygden.  

En friskola kan därför bli ett alternativ om kommunen väljer att lägga ner den kommunala 
skolan.35  

En nedläggning av skolan eller barnomsorgen skulle enligt byarådet beröva bygden på det allra 
viktigaste den har, nyckeln till framtiden. För att kämpa för skolans kvarvarande bildade ett flertal 
aktörer en föräldragrupp.36 Byarådet finns med som en samarbetspartner till gruppen och Björke 
skolas framtid är en återkommande punkt på byarådets dagordning både innan och efter det att 
processen satts i gång. För att föregå händelser ansöker föräldragruppen om tillstånd att driva 
friskola vid en förmodad kommunal nedläggning. Byarådets ståndpunkt är att skola måste finnas 
på orten, främst i kommunal drift men annars som friskola.37 För att driva friskola måste en 
ekonomisk förening bildas vilken måste startas av minst tre juridiska personer. Byarådet nämner 
två förslag på juridiska personer i sina protokoll, båda näringsidkare i Igelfors.38 Detta 
resonemang påvisar att byarådet är positivt inställt till att näringslivet blandas in i grundskolan. 
Byarådet och föräldrarnas agerande påvisar en bygdlojalitet vilken heller inte alltid är förenlig med 
den helhetsbild som kommunen verkar för. De signaler som kommunen sänt ut till Igelfors 
beträffande skolan och ett lokalt engagemang kring denna är till viss del motstridiga, beroende på 
vilken aktör som signalerar. Humanistiska nämnden visar genom sina yttranden till både 
skolverket och kommunstyrelsen ett starkt och mycket tydligt motstånd till Björke skolas 
fortvarande såväl i kommunal- som i privatregi.39 I sitt yttrande presenterar humanistiska 
nämnden ett antal argument till varför Björke föräldraförening borde få avslag på sin ansökan. 
Argumenten handlar mestadels om försvårad kommunal verksamhetsplanering men det finns 
också tveksamheter till föreningens underlagsberäkningar och skolans antagningsprocess. De 
ekonomiska konsekvenserna önskar kommunen att få återkomma till vid ett senare tillfälle 
eftersom tiden för beredning varit knapp. Kommunens önskan är skriven 20050601, 
nästkommande yttranden från nämnden är skrivna 20051229 och 20060511. Samtliga yttranden 
saknar emellertid ekonomisk redovisning av de konsekvenser som kommunen tidigare åberopat. 
Björke föräldraförening fick emellertid avslag från skolstyrelsen eftersom det fanns betänkligheter 
kring faktorer som huruvida det funnits lokaler eller inte, kring antagningsprocessen och 
dessutom var man osäker på föreningens kvalifikationer för att driva en skola.40  

I humanistiska nämndens verksamhetsplan för 2006 uttrycks en viss osäkerhet inför 
landsbygdsskolornas framtid. Nämnden önskar därför tydligare riktlinjer från 

                                                 
35 Igelfors bygde- och utvecklingsråd, Lokalt utvecklingsprogram, s. 4. 
36 Igelfors bygde- och utvecklingsråd, Styrelseprotokoll 20050309. 
37 Igelfors bygde- och utvecklingsråd, Styrelseprotokoll 20050411. 
38 Igelfors bygde- och utvecklingsråd, Styrelseprotokoll 20050309. 
39 Finspångs kommun, Humanistiska nämnden, Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående förskoleklass och 
grundskola i Finspångs kommun- YTTRANDE 20050601. 
40 Skolverket, Ansökan från Björke Föräldraförening, ideell förening om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående 
förskoleklass och en fristående grundskola i Finspångs kommun, Dnr Finspångs kommun: 05.0072.  
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kommunfullmäktige.41 Detta yttrande i verksamhetsplanen är i själva verket enda gången man 
särskilt nämner landsbygden. Trots att förutsättningarna för landsbygdsskolorna är annorlunda 
mot de skolor som finns i Finspångs centralort finns det alltså inte något avsnitt som särskilt 
behandlar landsbygdsverksamheten. Nämnderna har dock fått till uppdrag att ansvara för 
landsbygdsprogrammets målsättningar inom respektive verksamhet.42 Inte heller beträffande 
skolornas verksamhet har landsbygdsskolorna fått särskilt mycket utrymme i planen trots de 
särskilda förhållanden som gäller för skolorna på landsbygden.  Istället har byarådet i Igelfors fått 
tydliga signaler om att skolans kvarvarande år befinner sig under nedräkning trots att beslut ännu 
inte fattats i frågan. Byarådet upplever att även kommunledningen har mycket tydliga planer för 
vad som skall hända skolan. I möte med kommunalråd Sig Andersson (S), humanistiska 
nämndens ordförande Peter Fransson, (S) och kommundirektör Sven- Inge Arnell erhåller 
byarådet följande information: 

Nu finns det 7 landsbygdsskolor, deras [kommunens, egen anm.] plan är att ha kvar två, 
Hällestad och Rejmyre.43

Citatet visar tydligt på vilken situation byarådet upplever att inte bara skolan utan även Igelfors 
framtid befinner sig i. Det är inte längre en fråga om den kommunala skolan skall läggas ner, utan 
istället en fråga om när.  

Hur kommunpolitikerna agerat och hanterat skolfrågan är dock inte helt konsekvent mot 
vad man på några platser i landsbygdsprogrammet förespråkar beträffande lokala aktörers 
agerande. Bland annat skall byaråden betraktas och nyttjas som samarbetspartners.44 Gällande 
skolfrågan har det dock inte blivit så mycket samarbete. Några möten har visserligen skett mellan 
kommun och representanter från Igelfors, men oron för nedläggning och frånvaron av samarbete 
har ändå varit mycket påtaglig. Utan att redogöra för någon gräns förespråkar kommunen genom 
landsbygdsprogrammet ett lokalt engagemang på landsbygden.45 Visserligen har nämnden och 
rektorer avlämnat ett visst ansvar till lokala självstyrelser på några skolor, varav en i Björke skola. 
Om nedläggning väntar för Björke skola är det dock inte så mycket bevänt med styrelsen längre.   

Trots att det inte i direkt ordföljd går att utläsa var gränsen går för vilken typ av verksamhet 
de lokala grupperna tillåts att delta i eller arbeta med visar ändå besluten i humanistiska nämnden 
2005-2006 ändå på att det funnits en gräns beträffande kommunpolitik. Humanistiska nämndens 
yttrande till skolverket och kommunstyrelsen visar på ett tydligt motstånd till skolans kvarvarande 
oavsett verksamhetsform.46 Byarådets synpunkter kring skolans betydelse för Igelfors framtid har 
inte överhuvudtaget beaktats. Beträffande biblioteket i Igelfors var nämndens inställning till 

                                                 
41 Finspångs kommun, verksamhetsplan 2006, (Finspång, 2005), s. 60. 
42 Landsbygdsprogram för Finspångs Kommun, (Finspång, 2003), s. 3. 
43 Igelfors bygde- och utvecklingsråd, Styrelseprotokoll 20050411. 
44 Landsbygdsprogram för Finspångs Kommun, (Finspång, 2003), s. 7. 
45 Landsbygdsprogram för Finspångs Kommun, (Finspång, 2003), s. 3. 
46 Finspångs kommun, Humanistiska nämnden, Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående förskoleklass och 
grundskola i Finspångs kommun- YTTRANDE 20050601.  
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byarådets lokala engagemang istället positiv.47 Kommunen fanns i denna process behjälplig med 
tjänstemän, fastighetsägare och politiker. Dessutom väntade man med den kommunala 
nedläggningen av biblioteket till dess att byarådet hade skapat sig möjligheter att ta över driften. 
Förklaringen till gränsdragningen mellan biblioteket och skoldriften ligger i det demokratiska 
förhållningssätt nämnden agerat utefter. I sina yttranden till skolverket och kommunstyrelsen 
påstod kommunen att ett godkännande av friskoleansökan skulle försvåra för kommunen att 
tillhandahålla ett bra innehåll i den kommunala skolverksamheten: 

För att skapa en kvalitativt bra skola i Finspångs kommun måste mindre enheter avvecklas 
vilket innebär att skolor i centralorten och på landsbygden bör minska i antal.48  

Beträffande biblioteket hade kommunen inget att förlora på att godkänna ett överlåtande utan 
kunde istället spara pengar på överlåtandet.49 Humanistiska nämnden var alltså positivt inställd till 
det lokala engagemanget då det inte innebar avvarande av inkomstkällor eller försvårande av den 
kommunala styrningen. Humanistiska nämndens agerande överensstämmer med det kollektiva 
samhällscentrerade perspektivet.50 Genom att inta ett samhällscentrerat perspektiv har nämnden 
tagit på sig ett samhällsansvar gentemot kommunen som helhet. Förändringar får enligt detta 
perspektiv inte kollidera med det centrala systemet, vilket överlåtandet av biblioteket således inte 
gjorde. Det samhällscentrerade perspektivet är annars positivt till sociala rörelser och 
eldsjälsengagemang. Ofta är det dock otydligt var gränsen går för vilka verksamheter som 
accepteras att drivas i form av sociala rörelser. Humanistiska nämnden visade dock att skolor 
betraktas som den del av systemet som det kommunala systemet skall sköta om.  

Om kommunen var negativ till landsbygdsskolornas övertagande var inställningen till 
byarådens våg 21 projekt istället mer positivt.51 Landsbygdsprogrammet signalerar att bidrag till 
lokala projekt är en önskad utveckling i Finspång: 

För att ge resurser till den lokala utvecklingen ska kommunen i samverkan med de lokala 
aktörerna fortsätta verksamheten med lokalt stöd som Bygdepeng och Utvecklingscheckar 
samt pröva och utveckla arbete med lokala utvecklingsplaner, Lokala utvecklingsplaner, Lokala 
tillväxtavtal och Lokala utvecklingsfonder.52  

Min analys har inte tytt på annat än att byaråden varit tillfreds med det ansvar och de möjligheter 
som man tilldelats genom dessa bidragsmöjligheter. Analysen påvisar att byarådens verksamhet 
styrts av möjligheter snarare än hinder och att projekten och verksamheterna därför blivit 
mångsidiga. Utöver centrumhuset och sitt engagemang för den offentliga servicen påbörjade 

                                                 
47 Igelfors bygde- och utvecklingsråd, verksamhetsberättelse 2005, Igelfors bygde- och utvecklingsråd, Styrelseprotokoll 
20050425.  
48Finspångs kommun, Humanistiska förvaltningen, Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående förskoleklass 
och grundskola i Finspångs kommun- YTTRANDE, beteckning 05.0072.609, 20050601, s. 2.  
49 Finspångs kommun, Humanistiska förvaltningen, Anpassning av biblioteksverksamheten till den ekonomiska ramen, 
tjänsteskrivelse 20050208. 
50 Anna-Karin Berglund, (Uppsala, 1998), s. 169-173. 
51 Uppgifter från bland annat: Rejmyre byaråd, protokoll från årsmöte 20060521,  
52 Landsbygdsprogram för Finspångs Kommun, (Finspång, 2003), s. 4. 
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Igelfors också projekt för att tillskapa turism i bygden.53 Också Rejmyres byaråd arbetade med 
turismsatsningar genom att skapa vandringsleder och genom att arbeta för en etablering av en 
campingplats i bygden.54 Byarådens mångsidiga arbete visar på en positiv inställning till 
utvecklingsarbetet. Trots att byarådens projekt är många och att några kanske kan komma att 
inverka på annan verksamhet i kommunen, har de kommunala aktörerna beträffande projekten 
intagit det individualistiska perspektivet som ställer sig positivt till andra lösningar än just 
kommunala.55 Helhetsbilden är inte i det individualistiska perspektivet så central som i det 
samhällscentrerade perspektivet. I själva verket har de privata aktörernas intressen företräde 
framför de kollektiva. Det individuella perspektivets skepsis mot kommunen som fördelare av 
resurser är också förenlig med möjligheterna för byaråden att erhålla projektbidrag för sina 
verksamheter.  

Sammanfattningsvis kan man alltså hävda att byarådens verksamhet och dess relation till 
kommunen har påvisat en graderad platsgemenskap på landsbygden kännetecknad av och 
bunden till flera faktorer. Tydligast platsgemenskap har jag utläst kring Igelfors byaråd. Byarådet 
har engagerat sig i en mängd frågor som knyter an till hela bygdens fortsatta existens. Att 
engagemanget för platsen varit mest påtagligt i just Igelfors stämmer överens med en 
ideologikritisk tolkning då denna plats också varit mest utsatt för hot om negativa 
samhällsförändringar. Gemenskapen kring Rejmyres område har istället varit av det mer 
förebyggande slaget. Just nu finns inga påtagliga hot för bygden varför man istället har en mer 
förebyggande verksamhet i form av bland annat turismsatsningar. Gemenskapen kring 
Lämmetorps område har varit svårare att kategorisera som ideologisk. Detta eftersom den starka 
platsgemenskap som de återkommande trivselaktiviteterna i bygden har signalerat om inte varit 
knutna till någon direkt hotbild. Gemenskapen på platsen har därför varit för bekymmersfri för 
att betraktas som en reaktion på hot från samhället. Inom bygden fanns det helt enkelt inte längre 
någon verksamhet att bekymra sig för.   
 

Maktrelationer 
Många av förslagen till lokal utveckling av Finspångs kommuns landsbygd bygger på 
underifrånperspektivet och att de lokala aktörerna i samverkan med kommunen tar initiativ till 
nya lösningar på nya problem [….] goda exempel på lösningar i brett samförstånd finns redan 
[…]56

Finspångs landsbygdsprogram påvisar här en bild av kommunen som positiv till 
underifrånperspektiv på landsbygden.57 Uttalandet konstaterar att kommunen skall vara en av 
parterna i utvecklingsarbetet och således finnas med redan i initiativfasen. Vilket i realiteten också 

                                                 
53 Igelfors bygde- och utvecklingsråd, Styrelseprotokoll 20060824.  
54 Rejmyre byaråd, protokoll från årsmöte 20060521.  
55 Anna-Karin Berglund, Lokala utvecklingsgrupper på landsbygden, (Uppsala, 1998), s. 86-95.  
56 Finspångs kommun, Landsbygdsprogram för Finspångs kommun, (Finspång, 2003), s. 3. 
57 Finspångs kommun, Landsbygdsprogram för Finspångs kommun, (Finspång, 2003), s. 3. 
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innebär att det i så fall inte rör sig om ett verkligt underifrånperspektiv, utan istället lokala, undre 
krafter som samverkar med kommunala, övre krafter. De lokala initiativ jag stött på i 
analysarbetet har entydigt bemötts med den positiva anda som landsbygdsprogrammet signalerar 
om. De frågor där till exempel Igelfors har fått ett positivt bemötande ifrån kommunen har varit 
sådana områden som kommunen genom program och handlingar redan angett vara lämpliga 
områden för lokala aktörer. Kommunens inställning till centrumhuset och biblioteksövertagandet 
har till exempel varit positiv58 medan bemötandet mot Björke föräldraförenings ansökan om 
friskola istället varit nedlåtande. Den nedlåtande attityden visar sig bland annat genom tonfallet i 
ett yttrande till skolverket: 

 …Detta är en ofullständig mening vilket innebär att det är oklart vad som menas [syftar till en 
del ur texten i Björke skolas ansökan, egen anm.]59

Genom att i ett yttrande påvisa fel vad gäller textens utformning intar kommunen en auktoritär 
position gentemot föräldraföreningen. Sammanfattningen i yttrandet fortsätter:  

Finspångs kommun önskar sammanfattningsvis få förtydligat 

o Vad den första meningen i 4 § Medlemskap innebär [den ofullständiga mening som 
tidigare nämnts, egen anm.] 

[…] 

o Om förälder är tvingad att delta i olika aktiviteter i skolan60 

 Yttrandets formulering och ordval av tvingat förstärker avståndsförhållandet mellan kommun och 
föräldraföreningen. Tonen i ansökan antyder att kommunen inte betraktar föräldraföreningen 
som en seriös part för drift av skola. Trots att frågan om skolans kvarvarande på bygden har 
uppstått i ett underifrånperspektiv har kommunen inte visat sig särskilt samarbetsvillig 
beträffande att hitta former för skolans kvarvarande. I övrigt har byarådet i Igelfors varit påtagligt 
positivt efter sammanträffanden med olika representanter från kommunen. Den upprepade 
förekomsten av landsbygdssamordnare Anders Bengtsons påvisar tydligt att samarbetet med 
kommunen annars fungerat bra och upplevts som underlättande för byarådet.61 Lämmetorp 
byaråd har inte haft någon omfattande samverkan med kommunen, dock har man deltagit på 
några av de gemensamma arrangemang som anordnats för byaråden.62  

De motstridigheter som yttrat sig i kommunens och byarådens agerande har sin förklaring i 
aktörernas demokratiska förhållningssätt beträffande byarådens handlingsutrymme. Igelfors 

                                                 
58 Igelfors bygde- och utvecklingsråd, Styrelseprotokoll 20050425.  
59 Humanistiska förvaltningen, Finspångs kommun, Yttrande över överklagat beslut- Björke föräldraförening./. Skolverket, 
20060511, s. 1.  
60 Humanistiska förvaltningen, Finspångs kommun, Yttrande över överklagat beslut- Björke föräldraförening./. Skolverket, 
20060511), s. 1. 
61 Till exempel: Igelfors bygde- och utvecklingsråd, Styrelseprotokoll 20050425, (Igelfors, 2005), Rejmyre byaråd, 
protokoll från årsmöte 20060521.  
62 Lämmetorps fritidsförening, Verksamhetsberättelse för år 2005.  
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byaråd och även rådet i Rejmyre har agerat enligt det individualistiska perspektivet63. Detta har 
kännetecknats av att bygdens värde varit det centrala framför det kommunala men också genom 
den positiva inställningen till lokala privata lösningar64. Lämmetorps inställning däremot har inte 
konkurrerat med den samhällscentrerade65 inställning som åtminstone de kommunala politikerna 
och tjänstemännen i humanistiska nämnden agerat utefter. Kommunens aktörer har emellertid 
inte agerat helt likartat. Landsbygdssamordnaren arbetar till exempel utefter Finspångs 
landsbygdsprogram, men också utefter regionalförbundet Östsams direktiv i landsbygdsfrågor. 
Om Finspångs landsbygdsutvecklingsprogram är positivt till friare arbetsformer på landsbygden 
så intar Östsam i sitt regionalprogram en än mer individualistisk syn på byarådens möjligheter.66 
Kommunala politiker och tjänstemän arbetar därför gentemot byaråden både samhällscentrerat 
och individualistiskt.  

Utbytet mellan byaråden och kommunen har skiljt sig åt beroende på område. Om 
kommunen och byarådens nyttigheter av varandra kalkyleras såsom Blau menar att parter i ett 
samspel gör67 ser nyttigheterna och parternas beroende därför olika ut. För byaråden i Igelfors 
och Rejmyre där en mer omfattande verksamhet eller planer på sådana bedrivs har kommunen 
behövts både vad gäller tillgång till medel och eller särskilda tillstånd.68 Dock har byaråden ur 
kommunens synvinkel också behövts, framförallt för att råda bot på det missnöje som varit under 
en längre tid på landsbygden, i synnerhet i Igelfors där missnöjet varit mycket påtagligt under 
studien. Byaråden har dock inte lyckats göra sig oumbärliga ännu, utan bemöts med skepsis 
beträffande vissa sakfrågor, så som landsbygdsskolans kvarvarande. Rejmyres och Igelfors projekt 
och framtidsplaner är dock av en sådan omfattning att kommunens stöd är en förutsättning. 
Kommunen har därför den överordnade maktpositionen i denna samverkan i fråga om både 
sociala och ekonomiska resurser. Beträffande Lämmetorp är jag osäker på om kommunen som 
samarbetspartner verkligen varit behövd. I den samverkan som har skett mellan byarådet i 
Lämmetorp och kommunen har det varit byarådet som fastställt gränserna. Visserligen har 
Lämmetorp tillskansat sig den kommunala bygdepengen om 6000 kronor per år69, vilket således 
underlättat arbetet för föreningen. Föreningen har dock inte varit beroende av kommunen och 
dess resurser för sin verksamhet vilket innebär en oberoende position i förhållande till 
kommunen. Eftersom kommunens makt är legal i den meningen att tjänstemännen är 
yrkesverksamma och politikerna är förtroendevalda är kommunen i egentlig mening inte heller 
beroende av byaråden. Dock finns möjligheter för de boende och de verksamma i bygderna att 
visa sitt missnöje även genom det ordinarie demokratiska systemet.  

                                                 
63 Anna-Karin Berglund, Lokala utvecklingsgrupper på landsbygden, (Uppsala, 1998), s. 86-95. 
64 Igelfors bygde- och utvecklingsråd, Styrelseprotokoll 20050425, Rejmyre byaråd, Stadgar för Rejmyre byaråd.   
65 Anna-Karin Berglund, Lokala utvecklingsgrupper på landsbygden, (Uppsala, 1998), s. 86-95. 
66 Östsam, Östgötaregionen 2020regionalt utvecklingsprogram.  
67 Oskar Engdahl, Bengt Larsson, Sociologiska perspektiv- grundläggande begrepp och teorier, (Lund, 2006), s. 89-103.  
68 Igelfors bygde- och utvecklingsråd, Styrelseprotokoll 20060425.  
69 Lämmetorps fritidsförening, Verksamhetsberättelse för år 2006.  
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Inför valet 2006 var oron för en skolnedläggning påtalig i Igelfors. Den lokala skolstyrelsen 
misstänkte att en nedläggning var att vänta efter valet: 

Frågan ställs om skolans vara och icke vara eftersom det från flera håll kommit fram att alla 
landsbygdsskolorna skall läggas ned efter nästa val. …Vi i lokala styrelsen är nu så upprörda 
över alla nedläggningshot och tänker därför nu ta reda på hur det fungerar med friskola och 
om det är lösningen för vår skola.70

Denna oro vittnar om en misstro mot det kommunala systemets avsikter men också om en oro 
för bygdens framtid. Valresultatet från 2006 bjuder därför på några intressanta upptäckter.71 
Överlag åstadkom de styrande socialdemokraterna ett dåligt val i landsbygdsområdena medan 
stödet från centralorten var desto kraftigare. Undantagsområdet på landsbygden var dock 
Rejmyre där socialdemokraterna fick hela 51,01% av rösterna. Diagrammen nedan visar skillnader 
på hur landsbygdsbefolkningen och de boende i centralorten röstade:  
 
Figur 1:72

Resultat från komunfullmäktigeval 2006, Finspångs centralortsområden med 
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0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%

M C S

Centrum
Nyhem
Svälthagen
Viggestorp
Grosvad
Hårstorp
Storängen
Östermalm

 
Källa: http://www.val.se/val/val2006/slutlig/K/valdistrikt/05/62/0301/roster.html, 20070410, kl. 11:54.  
 

Figur 2: 

Resultat från kommunfullmäktigeval 2006, Finspångs landsbygdsområden
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Källa: http://www.val.se/val/val2006/slutlig/K/valdistrikt/05/62/0301/roster.html, 20070410, kl. 11:54.  
 

                                                 
70 Lokala styrelsen, Björke skola, sammanträdesprotokoll, 20050215. 
71 Valmyndighetens hemsida:  
http://www.val.se/val/val2006/slutlig/K/kommun/05/62/delar.html, 20060410, kl. 11:54. 
72 Diagrammen finns också med som bilaga och är då kompletterad med datatabell.  
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Tabellerna visar att landsbygdsområdena med undantag för Rejmyre understiger 36 % i 
socialdemokratiska röster till skillnad mot i centralområdena där över 40 % i varje område har 
röstat socialdemokratiskt. Detta resultat kan vara uttryck för att landsbygdsområdena varit 
missnöjda med det socialdemokratiska styret under den tidigare mandatperioden. Moderaterna 
(m), centern (c) och socialdemokraterna (s) är de största partierna i Finspångs kommun vilket är 
anledningen till att just de representeras i denna statistik.  

Att socialdemokraterna är så pass starka i Rejmyre kan ha sin förklaring i att den 
nedrustning som övriga landsbygdsområden känner av inte är märkbar i Rejmyre. Igelfors som 
ingår i området Regna, har påfallande lite s-röstare. Det skiljer i själva verket inte många procent 
mellan moderaterna, centern och socialdemokraterna i Igelforsområdet. Lämmetorp ingår i 
centralområdet Hårstorp, den del av centralorten där S-stödet var allra minst, 40,06 %. 
Diagrammet nedan visar S-röster i de områden som ingått i denna studie och som en jämförelse 
finns också centralortens centrumområde också redovisat: 
 Figur 3: 

S-röster i kommunfullmäktigevalet 2006
studiens delområden i jämförelse med centrum
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Källa: http://www.val.se/val/val2006/slutlig/K/valdistrikt/05/62/0301/roster.html, 20070410, kl. 11:54.  

 
Valresultatet i områdena är utan att gå in på närmre förklaringar jämförbart med det resultat min 
studie påvisat. Antalet S-röster i Rejmyre motsäger inte den platsrelaterade gemenskapen. 
Tillgången till service, det kommunala stödet och framförallt det frånvarande motståndet gör i 
själva verket Rejmyre till viss del jämförbar med centralorten. I Igelfors där missnöjet med 
samhällsstyrningen varit starkt och där ett individualistisk liberalt perspektiv73 varit framträdande 
är också rösterna på de mer individualistiska partierna M och C klart framträdande. Det 
samhällscentrerade perspektivet74 som S står för har i förhållande till hela kommunen ovanligt lite 
stöd i Igelforsområdet. Missnöjet eller en önskan om en förändrad politik kan också utläsas ur 
Igelforsområdets personröster. En granskning av personrösterna påvisar ett resultat som kan ha 
sin förklaring i ett missnöje med humanistiska nämnden. Medan nämndens ordförande Peter 
Fransson (s) fick 2, 08 % av rösterna fick centerpartiets Fredrik Blomberg 7, 89 %. Protokoll från 
humanistiska nämnden 2005 och 2006 har påvisat att Blombergs politik överensstämmer med 
                                                 
73 Anna-Karin Berglund, (Uppsala, 1998), s. 86-95. 
74 Ibid, s. 86-95. 
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byarådets individualistiska perspektiv och att han därför är tydligt positiv till byaråden och övriga 
lokala aktörers övertagande av befintlig kommunal service.75 Vid det nämndsammanträde då 
beslut fattades i nedläggningen av biblioteket i bland annat Igelfors saknades ekonomiskt 
underlag. Ändå yrkade Peter Fransson på nedläggning men tillade att en ekonomisk redovisning 
skulle bifogas. Blomberg ville istället att byaråden skulle bli delaktiga men också att en ekonomisk 
redovisning skulle finnas med som beslutsunderlag: 

Fredrik Blomberg (c) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för fram-tagande av en 
ekonomisk redovisning samt att en dialog förs med skolråd och byaråd i ärendet.76  

De tolkningar som gjorts av valresultatet kan troligen tolkas på fler sätt än de jag här 
redovisat, dock måste jag lyfta fram detta slående sammanträffandet mellan valresultatet och 
landsbygdsmissnöjet, framförallt i Igelfors.  

Beträffande maktförhållandena i platsideologin har studien påvisat att det till stor del är 
kommunen innefattande både politiker och tjänstemän som har den reella makten också i 
landsbygdsområdet. I vilken grad kampen yttrat sig har berott på platsens yttre förhållanden. 
Lämmetorp har inte deltagit i kampen, Rejmyre arbetar sig uppåt medan Igelfors arbetat hårt men 
också varit på offensiven för att försvara bygdens tillgångar.   
 

Direktdemokratins legitimitet 
I landsbygdsprogrammet menar kommunen att bygderörelserna skall förstås som en alternativ 
demokratiform med ett underifrånperspektiv vilken bör komplettera den traditionella partipolitiken.77 
Det lokala engagemanget förmodas också återskapa ett intresse för partipolitik.  

Byarådens intresse för kommunpolitiken är i min analys dock inte särskilt påtaglig. Endast vid ett 
tillfälle talar ett byaråd i politiska ordalag.78 Den utlösande faktorn var vid detta tillfälle ett missnöje 
med kommunens oförmåga att förstå vikten av skolor på landsbygden. Inför möte med kommunala 
politiker listade byarådet argument till sin fördel, varav framförallt ett visar på tydligt missnöje med den 
politik som bedrivs i kommunen: 

- Få till stånd en samlad aktion tillsammans med bl.a. kommunbyarådet, andra byaråd eller de 
fem olika skolstyrelserna i kommunen och sprida tanken att ev. ställa upp en oberoende 
landbygdslista i nästa kommunval. Det kan vara ett starkt hot mot kommunen.79

Den oro som Igelfors byaråd uttrycker inför skolnedläggningen visar en bristfällig tillit till den 
rådande partipolitiken i kommunen. Med undantag för detta tillfälle har jag emellertid inte kunnat 

                                                 
75 Bland annat: Humanistiska nämnden, Finspångs kommun, sammanträdesprotokoll 20050215, Humanistiska nämnden, 
Finspångs kommun, sammanträdesprotokoll 20050315, Humanistiska nämnden, Finspångs kommun, 
sammanträdesprotokoll 20050614. 
76 Humanistiska nämnden, Finspångs kommun, sammanträdesprotokoll 20050215, s. 8. 
77 Finspångs kommun, Landsbygdsprogram för Finspångs kommun, (Finspång, 2003)., s. 3,7. 
78 Igelfors utvecklings- och byaråd, Styrelseprotokoll 20050427. 
79 Igelfors utvecklings- och byaråd, Styrelseprotokoll 20050427. 
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utläsa något partipolitiskt intresse. Istället påvisar analysen att framförallt byarådet i Igelfors 
intresserar sig för att själva driva alltfler frågor som traditionellt varit kommunala, såsom skola 
och äldreomsorg.80 Enligt landsbygdsprogrammet skall planer för varje område arbetas fram av 
kommunstyrelsen i samverkan med lokala aktörer, däribland byaråden.81 Igelfors byaråd har dock 
utan kommunstyrelsens medverkan arbetat fram en egen plan, ett lokalt utvecklingsprogram 
vilket också fungerar som byarådets måldokument.82 För att bringa klarhet i om det är just en 
sådan typ av plan som nämns i landsbygdsprogrammet samtalade jag med landsbygdssamordnare 
Anders Bengtson. Bengtson informerade mig om att de lokala planerna arbetas fram lokalt för att 
visa på vilka frågor bygden anser vara viktiga för den fortsatta utvecklingen. Kommunstyrelsen är 
därmed inte inblandad i dokumenten, men byaråden får vid kommunala besök istället möjlighet 
att genom samtalsliknande former informera representanter från kommunen om innehållet i 
planen. Kommunalt och lokalt förankrade planer för varje område finns alltså inte. Igelfors har 
istället själva tagit fram ett omfattande innehåll i sin plan. De områden som ingår i planen är av 
samhällsplanerande slag; befolkningsutveckling, skola och barnomsorg, vård, äldreomsorg och 
infrastruktur är några av de områden som behandlas i dokumentet. Även om byarådet inte har 
möjlighet att styra över dessa områden på egen hand är alla dessa av betydande slag för bygden. 
Jag anser också att byarådet genom planen agerar som bygdens språkrör och på så sätt också 
vakar över bygdens framtida intressen. Istället för att utveckla ett större intresse för förändring 
via partipolitiken visar byarådet intresse för att själva driva lokalpolitiska frågor. Av byarådets 
stadgar framgår dock att byarådet skall vara en politiskt neutral förening.83 Även om byarådets 
intention inte är att ta politisk ställning får emellertid vissa av byarådets handlingar ändå 
konsekvenser för partipolitiken, som engagemanget för skolan till exempel. Detta eftersom 
byarådet i diskussionen om en nedläggning av skolan, blir delaktigt i den politiska processen 
genom att verka för skolans kvarvarande. Lämmetorps byaråd är då istället mer tydliga med sin 
politiska ställning i och med att de frånsäger sig andra former av verksamheter än just de som 
skapar trivsel och gemenskap i bygden. Eftersom samtliga byaråd i någon form tar ställning till 
bygdens utvecklingsmöjligheter, genom antingen ett brett engagemang för bygden eller genom ett 
smalare intresseområde är det demokratiska förfarandet i byaråden intressant. Jag har funnit två 
uttalanden i landsbygdsprogrammet som visar på att Finspångs kommun dock inte tar det 
demokratiska förfarandet fullt så allvarligt i landsbygdspolitiken: 

Nästan alla lokala utvecklingsgrupper är ideella föreningar. De bygger på demokratiska 
principer, en medlem, en röst. Värdegrunden för det gemensamma arbetet är att vårda och 
utveckla platsen.84  

…de gör demokrati snarare än att diskutera demokrati.85  

                                                 
80 Igelfors utvecklings- och byaråd, lokalt utvecklingsprogram 2005.  
81 Finspångs kommun, Landsbygdsprogram för Finspångs kommun, (Finspång, 2003). s. 8. 
82 Igelfors utvecklings- och byaråd, lokalt utvecklingsprogram 2005.  
83 Igelfors utvecklings- och bygderåd, Stadgar för Igelfors utvecklings- och bygderåd. 
84 Finspångs kommun, Landsbygdsprogram för Finspångs kommun, (Finspång, 2003), s. 2.  
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En medlem en röst och att göra demokrati snarare än att diskutera den, innebär dels att man 
måste vara medlem för att få rösta och dels att man på landsbygden agerar utan att först ha 
diskuterat saken. Som analysen påvisade i förgående avsnitt är det otydligt var gränsen går för vad 
byaråden får och kan engagera sig i. Dock är möjligheterna för byaråden genom projektbidrag 
många 86och Igelfors byaråd har också visat på ett brett intresseområde. Därför är det förvånande 
att den demokratiska processen inte varit mer intressant för kommunen som ändå överlåtit ett 
visst ansvar på byaråden.  

Det demokratiska förfarandet i de tre byaråden är trots variationen på intresseområden 
ändå snarlika. Vid alla tre byaråd är medlemskap en förutsättning för att få rösträtt, i Igelfors och 
Rejmyre har emellertid boende som inte är medlemmar i byarådet yttranderätt på stormöten.87 
Inte i någon av de tre bygderna har boende utan medlemskap i byarådet rösträtt. Den demokrati 
som försiggår på landsbygden är således mer sluten än öppen. På ett styrelsemöte i Igelfors 
behandlades frågan om öppna styrelsemöten:  

Förslag om att ha ”öppna” styrelsemöten. Diskussionen ledde fram till att ev. låta två 
möten/verksamhetsår vara ”öppna”. Bygderådet kan även bjuda in personer till ett möte när 
frågor ska diskuteras som har koppling till andra personer utanför Bygderådets styrelse.88

Styrelsen beslutade alltså att styrelsemötena även i fortsättningen skulle vara slutna men att 
eventuellt två möten per år kunde vara öppna. I annat fall nöjde sig styrelsen med att bjuda in 
personer med intresse för särskilda frågor. Samtliga frågor som byarådet behandlar har dock 
koppling till andra än just styrelsens medlemmar. Detta eftersom att byarådets agenda är frågor av 
intresse för hela bygden. I protokollen för 2005 och 2006 har det inte framgått om det funnits 
några möten som varit öppna. Dock har det förekommit ett flertal gånger att personer bjudits in 
av styrelsen. Några gånger har då kommunen varit och besökt Igelfors och inbjudan har då gått 
ut även övriga boende genom affischering. Av Rejmyres protokoll framgår inte huruvida 
styrelsemötena är öppna eller inte, dock har endast styrelsemedlemmar varit närvarande under 
mötena. Lämmetorp har i sina stadgar uttryckligen förklarat att det under året är styrelsen som 
verkar i föreningen, dock finns möjlighet för medlemmar att utlysa föreningsmöten vid behov.89 
De frågor som Lämmetorp behandlar under styrelsemötena får dock inte större konsekvenser för 
bygden än att om man inte uppskattar de aktiviteter som föreningen arrangerat har valet ändå 
funnits att inte delta. I Igelfors och i viss mån även i Rejmyre behandlas däremot frågor som kan 
vara betydande för bygdens framtid. Byarådet i Igelfors har tidigare i analysen påvisat ett 
individualistiskt demokratiskt förhållningssätt. Enligt det individualistiska förhållningssättet måste 
de som berörs av beslutet få möjlighet att delta i beslutsfattandet.90 Utifrån detta perspektiv är 
dock byarådets demokratiska förfarande underkänt. Stormöten som vanligen är beslutsarenan för 
                                                                                                                                                         
85 Finspångs kommun, Landsbygdsprogram för Finspångs kommun, (Finspång, 2003), s. 4. 
86 SOU 2006:101 Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier, (Stockholm, 2006), s. 49.  
87 Stadgar för Igelfors utvecklings- och bygderåd, Rejmyre byaråd och Lämmetorps fritidsförening. 
88 Igelfors utvecklings- och bygderåd, Styrelseprotokoll 20050823, s. 3. 
89 Lämmetorps fritidsförening, Stadgar för Lämmetorps fritidsförening. 
90 Anna-Karin Berglund, (Uppsala, 1998), s. 86-95. 
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direktdemokratier har varit så sällsynta att det inte kunnat uttydas av materialet att de ägt rum. 
Bristerna i det demokratiska förfarandet i Igelfors byaråd är påtagliga och oroande med tanke på 
de vidsträckta intresseområdena. Det demokratiska förfarandet i de två andra byaråden är också 
en tveksam historia i relation till de maktmöjligheter de besitter på bygden. Ännu har dock inte 
Lämmetorp visat intresse för så omfattande områden att det kan få betydande konsekvenser för 
bygden och de boende.  
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Sammanfattande diskussion 
Med denna studie har jag velat presentera ett platsideologiskt exempel ur Finspångs kommuns 
landsbygd. Byaråden i Igelfors, Rejmyre och Lämmetorp har utgjort grunden i studiens 
ideologikritiska analys och bidragit med en tydlig uppfattning om just det platsideologiska 
innehållet. Studien har påvisat att omfattningen av den ideologiska kraften på platsen bestämts av 
bygdens hotbild. Ju större hotbilden varit, desto större position har byarådet påtagit sig i kampen 
kring makten om bygdens framtida utveckling. Kommunens flertydiga inställning till byaråden 
har dock resulterat i otydlighet beträffande byarådens möjliga verksamhetsområden. Den 
kommunpolitiska inställningen har visat ett samhällscentrerat perspektiv som utgått från 
kommunen som helhet. I detta perspektiv har landsbygden fått göra avkall till förmån för de 
större eller mer centrala områdena. Landsbygdsprogrammet och näringslivscentrum har istället 
visat på en mer individualistisk inställning till byaråden som istället velat öppna upp möjligheterna 
för byaråden att själva lösa problemen i bygderna. Att det senare alternativet är det som 
föredragits i det område med mest påtaglig hotbild framgick tydligt efter en granskning av både 
verksamheten i bygden och av valresultaten 2006. Möjligheterna till större ansvar i bygderna har 
dock inte inneburit någon större förankring demokratiskt. Rösträtten har endast varit förbehållen 
medlemmarna i byaråden. Eftersom i stort sätt all verksamhet utgått från byarådens 
styrelsemöten har dock även medlemmarnas möjligheter till demokratisk delaktighet varit 
begränsade.  

Att platsideologin varit som starkast i den mest hotade bygden Igelfors stärker 
trovärdigheten i resultatet. Ideologi enligt ideologikritik är sammankopplat med yttre hot, och så 
var alltså fallet i även min analys. Igelfors byaråds omfattande intresseområde fick dubbelsidig 
respons från kommunen. Dels fanns kommunala aktörer som agerade med hela kommunen som 
utgångsläge och dels fanns det aktörer som istället menade att de lokala krafterna borde få ett 
större ansvar. Inget av perspektiven har dock uttalat var gränserna går för byarådens möjligheter 
till lokalt självstyre. Jag anser dock att det krävs en enighet från kommunen om de kommunala 
aktörernas funktion i utvecklingsarbetet för att bli mer tydlig men också för att effekten blir mer 
mätbar. Som det ser ut nu har kommunen istället för att förenkla och förminska byråkratin 
åstadkommit ännu mer oreda på landsbygden. Kommunpolitikens samhällscentrerade 
förhållningssätt i relation till den regionala kontextens individualistiska förhållningssätt kan inte 
resultera i annat än förvirring. Förhållningssätten råkar på det hela taget i konflikt med varandra. 
Att denna konflikt löses betraktar jag som en förutsättning för att lokala krafter skall bli en reell 
kraft i landsbygdsutvecklingsarbetet.  

Analysen har dock påvisat att det finns betänkligheter kring att tillskriva byaråden alltför 
stort ansvar. Den första betänkligheten grundar sig i just variationen av platsideologiska krafter. I 
denna studie fann jag att Lämmetorps drivkraft inte kan betraktas som ett resultat av ideologiska 
drivkrafter medan verksamheten i Igelfors istället var starkt förankrad i sin platsideologi. Som jag 
betraktar det blir det därför riskabelt att överlämna ansvar till de lokala aktörerna och motivera 
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handlingen med platsideologi. En sådan handling förutsätter att det finns platsideologi på alla 
platser, vilket mitt resultat påvisat att det inte alltid finns. Min oro kan kanske tyckas vara 
obefogad eftersom ideologi relateras till yttre hot, vilket kan betyda att de platser som inte känner 
av dessa yttre hotbilder ändå inte är i behov att någon bygdeförvaltare. Jag är dock inte lika säker 
på att avsaknad av hot behöver betyda att det råder harmoni och välstånd i bygden. Lämmetorps 
byaråd hade till exempel vant sig av med servicen på bygden och nöjde sig istället med 
gemenskapsaktiviteter. Denna utveckling borde betraktas med oro. Om Igelfors och övriga 
landsbygdsområden också går samma väg till mötes, nedrustningsvägen, finns det en risk för att 
även dessa byaråds engagemang sedermera resulterar i ett ointresse för utveckling på bygden.  

Nästa betänklighet har inte betraktats med särskilt stort allvar av någon part, den 
demokratiska legitimiteten hos byaråden. Det har inte funnits några direkta direktiv för byaråden 
utöver att verksamheten skall vara demokratiskt förankrad. Analysen har dock påvisat att den 
demokratiska förankringen varit tvivelaktig. Särskilt oroande anser jag att kravet på medlemskap 
för att få rösta är. Beträffande ordinarie intresseföreningar är en sådan ståndpunkt inte särskilt 
förbluffande, men byaråden bör inte betraktas som vanliga intresseföreningar. Det gemensamma 
intresset för byaråden är bygden, varför också de frågor som behandlas av byaråden blir till 
angelägenheter för samtliga av de boende i bygden. Om bygden genom byarådet fått ett språkrör 
och en kraft som kämpar för bygdens fortlevnad måste också de boende få möjlighet att styra 
verksamhetsriktningen. Den slutna arena som byarådens verksamhet bedrivits från betraktar jag 
därför som en tveksam demokratisk företeelse. Och varför ställde sig styrelsen i Igelfors negativ 
till öppna styrelsemöten egentligen? Denna fråga har jag inte kunnat få svar på genom det 
material jag haft tillgång till, men jag anser att den bör ställas och bör beaktas. Den talar för att 
den alternativa demokrati som landsbygdsprogrammet talar om bör få tydligare riktlinjer.  

En annan oroande upptäckt i materialet var just socialdemokraternas agerande i 
humanistiska nämnden. Återkommande var att beslut med negativa följder för Igelforsområdet 
fattades snabbt och grundades på bristande underlag. De borgerliga partierna har därför fått 
möjlighet att i protokollen framstå som de ansvarstagande parterna i nämnden genom att rösta 
emot och hänvisa till det tunna beslutsunderlaget. Kanske kan också detta vara en anledning till 
det svaga förtroende som de boende genom valet 2006 visade sig ha för socialdemokraterna. Om 
socialdemokraternas agerande skall förstås som ansvarstagande gentemot hela kommunen anser 
jag att det också kräver ett mer kraftfullt beslutsunderlag.  Men framförallt kräver det att parterna 
visar respekt mot beslutets svårighetsgrad, svåra beslut måste få växa fram.   

Denna studie har väckt fler frågor och därför också ett intresse för fortsatta studier inom 
landbygdsutveckling och lokala utvecklingsgrupper. Det faktum att förhållandet mellan stad och 
landsbygd inte framkommit som särskilt viktigt för bygderna förvånade mig. Det har dock fått 
mig att fundera över konkurrensen och relationerna mellan bygderna. Materialet har påvisat att 
det försiggår både samarbeten och jämförelser bygderna sinsemellan. Jag tror dock en 
komplettering med intervjuer skulle krävas för att få fram byarådens egentliga attityder till 
varandra.  
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Studien har svarat på sitt syfte och också lett till idéer om fortsatta studieområden. Men den 
slogan som i det inledande skedet fångade min uppmärksamhet och mitt intresse gör mig 
fortfarande lika förvirrad, trots åtskilliga timmar av djupt analysarbete om Finspångs kommuns 
landsbygdspolitik.  

Lokal kraft och lika villkor i hela kommunen skapar utveckling91

Hur kan egentligen lokal kraft innebära lika villkor för en hel kommun? 

                                                 
91 Finspångs kommun, Landsbygdsprogram för Finspångs Kommun, (Finspång, 2003), omslag.  
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Bilaga 

Diagram92

Figur 1 med datatabell 

Resultat från komunfullmäktigeval 2006, Finspångs centralortsområden 
med omnejd
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Östermalm 15,07% 4,86% 45,72%

M C S

 
Källa: http://www.val.se/val/val2006/slutlig/K/valdistrikt/05/62/0301/roster.html, 20070410, kl. 11:54.  

                                                 
92 Samtliga diagram är baserade på uppgifter hämtade från valmyndigheten: 
http://www.val.se/val/val2006/slutlig/K/valdistrikt/05/62/0301/roster.html, 20070410, kl. 11:54.  
 



 29

Figur 2 med datatabell 

Resultat från kommunfullmäktigeval 2006, Finspångs 
landsbygdsområden
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Källa: http://www.val.se/val/val2006/slutlig/K/valdistrikt/05/62/0301/roster.html, 20070410, kl. 11:54.  
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Figur 3 
 

S-röster i kommunfullmäktigevalet 2006
studiens delområden i jämförelse med centrum
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Källa: http://www.val.se/val/val2006/slutlig/K/valdistrikt/05/62/0301/roster.html, 20070410, kl. 11:54.  
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