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Socialhistoria i Linköping 

Forskningsinriktningen vid den historiska avdelningen vid Linköpings universitet har 
sedan länge en stark socialhistorisk profil. Kollektivens vardag studeras på en rad om
råden, på olika nivåer och över sinsemellan skilda tidsperioder. Det gäller inom såväl 
agrara som industriella miljöer, på samhällelig liksom på grupp-, familje- och individ
nivå samt över tid som omspänner senantiken till det sena 1900-talets historia. Hur 
identiteter skapas, tillägnas och förändras är en alltmer växande inriktning, liksom an
knytningen till socialpolitiska ideer, normsystem, attityder, värderingar och mentalite
ter. Även den rättshistoriska och ekonomiskhistoriska forskningen ryms inom detta 
fält. Den historiska demografin utgör också traditionellt en stark del av det socialhisto
riska fältet. Studier av arbeta och ohälsa, sjuklighet, dödlighet och hälsopolitik ligger 
långt framme. Bredden i den socialhistoriska profilen morsvaras av en mångfald meto
dologiska inslag. 

Skriftserien Socialhistoria i Linköping uppmärksammar denna profil och vilka ut
tryck den tar sig i grundutbildningen. I serien publiceras i första hand uppsatser 
skrivna på C- och D- nivå, men även bidrag från lärare och doktorander vid avdel
ningen förekommer. 

Det nionde numret i skriftserien utgörs av föredrag hämtade från en endagskonfe
rens om kommunal demokrati. Konferensen hölls i Linköping i september 1999 och 
flera lärare och forskare vid enheten för historia inom Institutionen för tema i Linkö
ping medverkade. Förutom det angelägna i att sprida innehållet i föredragen vill vi på 
detta sätt också dokumentera konferensen. 
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Inledning 

Av Björn Horgby 

Den 13 september 1999 hölls i Linköping en endagskonferens under rubriken "Kom
munal demokrati: En fråga om ledarskap och/eller medborgerligt inflytande". Denna 
skrift dokumenterar konferensen. 

Millienieskiftet är en passande tid för såväl bokslut som för avstamp inför framti
den. Det var en anledning till konferensen. En annan var att rnillenieskiftet bidragit till 
att flera kommuner varit intresserade av att få sin moderna historia skriven, vilket i sin 
tur har resulterat i uppdrag till historiker vid Linköpings Universitet - uppdrag som 
kompletterar den övriga lokalhistoriska forskningen vid enheten för historia. 

En skärningspunkt mellan dessa olika forskningsinsatser är den lokala demokratin 
och dess förutsättningar. Sedan ett par år tillbaka bedriver vi därför ett jämförande 
projekt vid enheten för historia som handlar om den lokala demokratin under 
efterkrigstiden. Östergötlands kommuner bidrar till forskningen via Centrum för 
kommunstrategiska studier. Den tredje anledningen till konferensen var att vi på det 
här sättet ville föra vidare en del av våra forskningsresultat och inleda en dialog med 
aktiva kommunalpolitiker. 

I konferensen betonades ledarskap och politikerroll samt relationen mellan med
borgarna och den representativa demokratin. Konferensen tog avstamp i historien, men 
syftet var att detta skulle inspirera till diskussioner om nutid och framtid. 

Den började i nuet. I ett mycket inspirerande tal nalkades Bengt Göransson demo
kratifrågorna utifrån sin erfarenhet som folkrörelseförankrad politiker och demokrati
utredare. Han menade att demokrati handlar om makt och om medborgarskap. 
Medborgarens och inte förmyndarens perspektiv måste genomsyra politiken. Politiken 
är inget yrke utan ett medborgerligt förtroende . Därför behöver politiken företrädesvis 
utövas i medborgarnas vardag och inte i sammanträdesrummen. 

Från dessa principiella ståndpunkter fördes diskussionen över till det lokala. De 
följande föredragen tog sin utgångspunkt i olika lokala miljöer. En sådan särpräglad 
miljö är brukssamhället som präglar skogs- och gruvbygderna i Mellansverige. 
Brukssamhället har historiskt sett karaktäriserats av att alla känner alla och av att man 
har en stark vi-anda. Den patriarkaliska relationen mellan brukspatronen och hans 
anställda innebar att patronen personligen sörjde för sina underlydande och garanterade 
deras sociala trygghet. Som motprestation krävde han bland annat att de skulle arbeta 
väl och acceptera hans ledande roll. När de fackliga organisationerna hade etablerats 
utformades ofta ett dubbelt ledarskap i brukssamhället - med bibehållen patriarkalisk, 
omhändertagande relation. Svante Kolsgård satte i sitt långa historiska perspektiv det 
patriarkaliska mönstersamhället Åtvidaberg i centrum. Svante Kolsgård finner att den 
patriarkaliska bruksandan levde kvar under Facits storhetstid fram till 1970-talet. 
Relationerna mellan företag och kommun var intima. Politiken byggde på sarnior
ståndslösningar. För att dokumentera denna tid i samhällets historia pågår för närva
rande ett projekt vars syfte är att registrera och digitalisera bruks- och industriortens 
kulturarv. 
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Förmiddagen avslutades med att Sten Andersson behandlade det politiska spelet i 
en helt annan miljö - industristaden Norrköping. Efter den allmänna rösträtten 
präglades Norrköpings politik av ett långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav. 
Partiets företrädare drev länge den kommunala politiken i sam!orstånd med den 
borgerliga oppositionen. Kommunerna spelade under den tidiga efterkrigstiden en 
viktig roll i det svenska folkhemsbygget. En följd var att den offentliga sektorn växte 
betydligt. Ett av syftena med folkhemspolitiken var att minska beroendet av de 
ekonomiska marknadsvillkoren. I Norrköping aktualiserades detta av textilkraschen 
under det sena 1950-talet och tidiga 1960-tal. Denna medförde att kommunens politiska 
ledare tidigare än i andra städer tvingades utforma en ny sysselsättnings- och arbets
marknadspolitik, vilken strävade efter att skapa ett gott företagsklimat i staden, så att 
nya arbetstillfällen kunde komma tillstånd. En förutsättning för detta program var att 
de kommunala ledarna samarbetade nära med stadens företagsledare. 

Svante Kolsgårds och Sten Anderssons studier visar att det finns stora likheter 
mellan den tidiga efterkrigstidens ledare oavsett om de verkade i brukssamhället 
Åtvidaberg eller industristaden Norrköping. 

Eftermiddagen ägnades främst åt nutidsfrågor och relationen mellan medborgaren 
och den representativa demokratin. Först diskuterade Kent Waltersson denna relation 
med utgångspunkt i sin forskning om välfärdsbygget i jordbrukssamhället Grästorp i 
Västergötland. I denna jordbruksbygd dominerade självägande bönder, vars villkor var 
förhållandevis lika. Detta kan ha påverkat demokratins förutsättningar. 

Under en stor del av 1900-talet har medborgarna haft ett stort förtroende för sina 
förtroendevalda politiker. Mellan medborgare och förtroendevalda fanns en rad täta 
kontakter och nätverk - ett civilt samhälle, vars politiska kultur betonade likhet och 
samarbete. Detta samarbete präglade Grästorps utveckling under efterkrigstiden fram 
till 1980-talet. Man resonerade sig fram till en lösning och delade det politiska 
ansvaret. Politiken var, precis som i Bengt Göranssons vision, integrerad i vardagen. 
En slutsats av detta är att det civila samhället har en stor betydelse för en levande 
demokrati. 

Därefter behandlade undertecknad brukarinflytande i Linköping. Härmed berördes 
ytterligare en miljö - ett Linköping som under efterkrigstiden vuxit från att ha varit ett 
administrativt och kommersiellt centrum till att bli en expansiv industri- och 
universitetsstad. 

Utgångspunkten för mitt föredrag var förändringarna av de demokratiska villkoren 
i storkommunen Linköping. En politisk och administrativ maktkoncentration medförde 
bland annat att en liten grupp heltidspolitiker fick allt starkare makt över politiken. 
Avståndet mellan medborgare och politiska beslutsfattare samt mellan bas
organisationer och partiledningar ökade. Som en följd av detta försvagades det poli
tiska stadsdelsarbetet under 1980-talet. Som ett alternativ till den partipolitiska vägen 
till politiskt inflytande fördes från och med andra delen av 1980-talet brukarinflytandet 
fram. Den som brukade en kommunal verksamhet skulle också få förstärkt inflytande 
över denna. Självförvaltningen och brukarinflytandet har hittills haft störst betydelse 
inom skola och barnomsorg samt i byalagen på landsbygden. 

Landsbygdens byalag verkar fungera väl. Här finns, som Kent Waltersson berör, 
ett starkt civilt samhälle. I staden är det inte så. Där har också en del av brukarinflytan
dets problem aktualiserats. Bland annat har gränserna för inflytandet varit oklara. 
Likaså har främst en liten grupp välutbildade och "resursstarka" brukare använt denna 
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kanal till politiskt inflytande. Brukarinflytandet är dock en möjlighet för det civila 
samhället och för medborgarna att få ett ökat politiskt inflytande. Framför allt kan 
inflytandet förbättra verksamhetens kvalitet. Men det är även ett sätt att föra ned 
politiken till medborgarnas vardag. 

Denna slutsats att det civila samhället behövs för att förstärka demokratin fick 
även stöd av den följande gruppdiskussionen och den avslutande och sammanfattande 
diskussionen. För denna diskussion inspirerade särskilt Bengt Göranssons föredrag. 
Diskussionsdeltagarna (se deltagarförteckningen) ansåg bland annat att det behövdes 
fler förtroendevalda fritidspolitiker och att det idag ställs höga krav på politiker - inte 
minst av massmedia. Många menade att det finns strukturella hinder som bidrar till att 
få medborgare engagerar sig politiskt. Y rkeskarriärer och föräldraskap sågs som 
viktiga orsaker. Några kvinnor menade även att det är svårt att hantera den patriarka
liska strukturen inom politikerkåren. Likaså menade man att den politiska makten var 
alltför centraliserad till professionella politiker samt att experternas roll hade ökat på 
fritidspolitikemas bekostnad. Politikern borde i större utsträckning bli en samtalspart
ner och inte vara en administrerande tjänsteman. Politikerns främsta uppgift är att 
lyssna. 

Av många anledningar är demokratifrågorna idag högaktuella. Det görs flera för
sök att förstärka medborgarnas demokratiska inflytande. Detta var ett genomgående 
tema på konferensen. Det finns ingen mall för hur demokratin ska förstärkas. Ett 
konkret exempel på hur man förändrat de politiska villkoren kom från Motala. 
Deltagarna från Motala berättade om hur man försöker fördjupa demokratin och 
förbättra förtroendet för de förtroendevalda genom att utlokalisera sammanträden till 
olika kommundelar; samt att införa öppna beredningar i kommunfullmäktige. Sam
arbetsklimatet mellan partierna har redan förbättrats. 

Detta exempel och förhoppningsvis många andra goda ideer förmedlades i mötet 
mellan historiker och förtroendevalda politiker i Östergötland. Enheten för historia 
planerar att bjuda in till fler liknande möten. Väl mött hösten 2000 ! 
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Politikern i konflikt mellan rollen och uppdraget 

Av Bengt Göransson 

Politiken måste alltid utgå från att det finns en mängd av subjektiva sanningar om 
verkligheten, där ingen sanning är bättre än någon annan. Politikern har rätt att vara 
subjektiv och ska våga deklarera en egen uppfattning. Det är en kunskap i sig att ha 
varit med - att ha egna erfarenheter, kunskap och omdöma för en egen tolkning av 
verkligheten. Ett problem i dag är att politiken i allt för hög grad försöker söka den 
objektiva sanningen. Politikerna har det inte lätt när högljudda särintressen förleder 
dem till felaktiga slutsatser om vad medborgarna egentligen tycker. Kvalificerade opi
nionsmätningar blir för många ett sätt att vaska fram de representativa åsikterna. Sam
tidigt stärks medborgarinflytandet, tror man. Men alla opinioner är inte välgrundade 
och ännu färre är beständiga, vilket är ett aber för den som rättar sina beslut efter dem. 
Utgångspunkten för tiden som statsråd var att våga vara subjektiv. 

I dag finns en alltför svag demokratisk teori. Majoritetsstyre räcker inte som krite
rium. Demokratin är så mycket mer än själva formen för beslutsfattandet. Det krävs 
sådant som respekt för jämlikhet och människovärde. Ett problem i sammanhanget är 
att fienden är död. Ett tag räckte det med att vara antikommunist. Kommunismen var 
såtillvida bra. Den kunde förena och mobilisera människor. Och politiker kan ha behov 
av att ha en fiende som kan engagera. En sådan fiende var Gösta Boman, mot vilken 
socialdemokraterna kunde mobilisera och få med sig människor. I dag är det svårt att 
veta vem som är fiende. 

Diskussionen om en demokratisk teori måste ta sin utgångspunkt i makten. Demo
krati är en fråga om makt - men också att avstå från makt. Därfcir är det viktigt att dis
kutera makten, att blottlägga maktstrukturer och synliggöra maktutövning, och fram
förallt att lära sig inse att makt inte bara är en fråga om definierad och befullmäktigad 
överhet, utan lika mycket om makt i de nära och små sammanhangen. Bara den som 
lär sig se och genomskåda makten i farstun klarar av att hantera den på de stora are
norna, där länders och folks öden avgörs. Men makten i farstun är inte alltid så ange
näm. Tänk bara på pappan som slår pojken. Och alla som är eller har varit gifta vet att 
det räcker med två för att det ska uppstå ett maktproblem. Likaså är föreningar makt
apparater där makten ständigt är närvarande och där manipulation är vanlig. 

Demokrati handlar alltså om makt, men också om medborgarskap. Författaren 
Bengt Nerman har uttryckt sig på följdande sätt: det viktigaste ordet i demokratin är 
du. Demokratin måste alltid utgå från den enskilde individens perspektiv. Det är hans 
eller hennes perspektiv som ska gälla och varje medborgare är definitionsmässigt ka
pabel och måste förutsättas att både kunna och vilja ta ansvar. Det leder till slutsatsen 
att man måste se upp med de politiska terapeuterna, de som i kraft av sina politiska 
uppdrag anser sig skyldiga att hjälpa de stackars okunniga undersåtar som valt dem. Se 
upp för det översittaraktiga föraktet för det vanliga folket som är så vanligt! "Hur ska 
samhället se till att ... " är en formulering som väl passar in i ett överhetsperspektiv där 
den enskilda människan lätts tappas bort och där experterna blir medborgarnas för
myndare. Ett grundläggande problem är att vi inte lever i individualismens tid utan i 
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egoismens. Den stora skillnaden mellan dessas är att den senare förtrycker och leder 
till konkurrens och likriktning - inte till mångfald som i den förra. 

Men individen förutsätter en grupp. I t.ex. ett fotbollslag kan varje individ se ut lite 
hur som helst, men ändå underordna sig det kollektiva för gruppens bästa. Avvikaren 
kan bli synliggjord i gruppen och utveckla sin identitet i mötet med de andra. Samti
digt är den kollektiva makten alltid förtryckande mot individen och det är en viktig 
demokratisk fråga hur denna övermakt utövas. Arbetarrörelsen har inte tagit sig an 
detta problem utan i stället romantiserat den kollektiva makten på ett farligt sätt. Det 
brukar talas om partiets eller fackets makt, arbetarrörelsens eller rent av arbetarklas
sens makt, för att inte tala om folkets makt, men alltid i förhållande till en övermakt 
utanför oss själva, det må vara arbetsgivarna, överklassen, kapitalet eller de mera ab
strakta begreppen kapitalismen och imperialismen. Om vi inte ser också det maktmiss
bruk som kan ligga och lura i de egna organisationerna, också i de minsta församling
arna, utvecklar vi inte vår demokratiska kompetens. Majoritetsstyret och de kollektiva 
strukturerna kräver varsamhet och hänsyn, förtrycket ligger alltid och lurar. 

Vi måste alltid se upp med dem som anser sig stå utanför/ovanför - de som vill 
göra sig till de underpriviligierades ombud och förmyndare. Förmyndarskap är alltid 
motbjudande och kan aldrig godtas ens om förmyndaren är snäll och vill sin mynd
lings bästa. Så får t.ex. aldrig socialtjänsten bli en förmyndare där medborgarna be
handlas som mindervärdiga och där välgörenhetstänkandet f°ar fotfäste. Det finns gott 
om exempel där människor marginaliseras. I t.ex. samhällsinformation och reklam re
duceras ofta människan till något passivt och obefintligt. Det omhändertagande och 
välvilliga 2/3 samhället som inte ställer krav på medborgarna undergräver en demo
krati som bygger på att medborgarna vill, förstår och kan ta ansvar. 

Ett närliggande exempel på att uppifrån försöka stärka demokratin är kommun
delsnämnderna i Stockholm. Dessa har inte utvecklat demokratin, då fullmakterna är 
givna med ett uppifrånperspektiv som grund. I stället har de förstärkt en situation där 
politikern allt mer står i ett serviceförhållande till medborgaren. Tanken om att med
borgaren ska få träffa sin politiker på en bestämd tid bakom en disk på kommundels
kontoret leder ofelbart till ett sådant serviceförhållande och ett omhändertagande syn
sätt. Parallellt med denna utveckling har kommersialiseringen av kommunal verksam
het bidragit till att förvandla medborgarna till kunder. 

Det är olyckligt att vi talar om politikerrollen och bygger strukturer där de förtro
endevalda uppträder i roller och inte som människor med ett fortroendeuppdrag. En 
roll spelas av någon som föreställer en annan än sig själv, rollinnehavaren har ett be
gränsat ansvar för de repliker som framförs och den som spelar en roll söker likt andra 
skådespelare inte bara vinna uppskattning utan också bli synliggjord. Varför anses det 
beklagligt att så många politiskt förtroendevalda inte syns i media? Räcker det inte 
med att de finns i den miljö i vilken de är valda, att de har tillräckligt god kontakt med 
denna för att kunna utföra sitt uppdrag? Vi måste föra en debatt om det politiska upp
draget och dess betydelse. Politikern får inte sammanblandas med tjänstemännen och 
bli förvaltande eller gömma sig i en roll. I dag förvaltar politikern för mycket och rör 
sig ute bland folk för lite. I stället för att finnas där människor finns så har politikern 
förskansat sig på kontoren. 

Politikerns viktigaste uppgift är alltjämt att företräda medborgarna. Politik är inget 
yrke utan ett medborgerligt förtroende. Politik handlar om att befinna sig i spannet 
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mellan det önskvärda och det möjliga. Protesten har aldrig räckt och kommer aldrig att 
räcka som drivkraft till förändring. I stället måste politikerna vara med där de lokala 
tankesmedjorna finns och delta i en intellektuell process. De politiska partierna måste 
sluta att mobilisera så mycket och i stället missionera. Den demokratiska teoribild
ningen skulle må bra av att styras mindre av ett kontraktstänkande mellan styrande och 
styrda, och mer utgå från att utvecklingen är en pågående process. Politiken slutar ald
rig och den innehåller mycket oförutsedda händelser, där många beslut har tillkonunit 
av en slump där det subjektiva momentet varit viktigt. Tyvärr har politiken förlorat 
många goda krafter i de tider av nedskärningar och problem som präglat de senaste 
åren. De som är kvar i politiken är inte alltid de optimistiska och kreativa. För att vita
lisera demokratin behöver vi framhäva att politik både är roligt och en angelägen upp
gift. 

Texten ovan är en sammanfattning av Bengt Göranssons inledningsanförande. Gö
ransson är folkbildare, ordfarande i den parlamentariska demokratiutredningen, fore 
detta statsråd m.m. 
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Lokal demokrati i bruksbygd 

Av Svante Kolsgård 

"I en gammal bruksort saknas det egna initiativet. Generationer av bruksinvånarna har 
varit så vana att bli omhändertagna av brukspatron från vaggan till graven - att detta 
tänkande och beteende sitter i ännu idag, trots att det var länge sedan brukssystem och 
brukspatron försvann". Uttalanden som detta är inte så ovanliga. Men är det sant? Sak
nas det egna initiativet i de gamla bruksorterna idag? Saknades det under brukens stor
hetstid? 

Och försvann inte brukssystemet med den s.k. bruksdöden i slutet av förra seklet -
eller finns strukturer från 1800-talets brukssamhälle fortfarande kvar vilka kan påverka 
t.ex. samhällsinvånarnas benägenhet att deltaga i den lokala demokratiska processen? 

Vad är ett brukssamhälle? 
Enklast kan det definieras som ett samhälle som vuxit upp kring en enda industriell 
anläggning. Andra eventuellt förekommande tillverkningsföretag har anlagts mest i 
syfte att serva själva bruksföretaget och brukssamhällets invånare, såsom sågverk, 
snickerier, mejeri, bryggeri m.m. 

Det är emellertid också viktigt att betona att till bruket även hörde en jordbruks
sektor för att kunna försörja samhällets invånare och ett omfattande skogsbruk i syfte 
att förse bruksföretaget med nödvändig skogsråvara. 

Därtill utvecklades även en servicesektor med inslag som brukshandel, brukslä
kare, bruksbarnmorska och apotek. 

Till brukssamhället hör vidare en utpräglad industriell tradition, vilken har cemen
terats fast under en lång tidsperiod. Många bruk har sina rötter stammande från 1600-
talets stormaktstid eller det merkantilistiska 1700-talet. Ja, i några fall ännu längre till
baka i tiden. 

En betydande del av svenskarna har för sin försörjning varit mycket beroende av 
brukssystemet under en lång tid i vår historia. Historiker har t.ex. uppskattat att det vid 
mitten av 1700-talet handlade om ca 10 % av landets befolkning, dvs. betydligt flera än 
vad som levde i dåtidens svenska städer. Och ett stort antal bruk anlades. Till exempel 
omnämner en hammarskattelängd från slutet av 1600-talet inte mindre än 324 stång
järnsbruk Många samhällen i dagens Sverige har med andra ort rötter i en brukskultur. 

Förutom behovet av vattenkraft var det tillgången till råvaror som främst styrde 
brukens lokalisering. Särskilt gällde detta produkter från skogen. Men från ornlandet 
levererades även jordbruksprodukter och här hämtades också arbetskraft och dragdjur 
till bruksföretagets omfattande transportbehov. 

Det handlade emellertid inte om en ensidig utsugning av omlandets resurser. V aror 
och tjänster flöt mellan bruk och ornland. 

Bruk och ornland utvecklades till en sammanhållen enhet. Under lång tid kan där
för Brukssverige utifrån dessa aspekter beskrivas som ett system med närmast självför
sörjande isolat. 
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Det svenska brukssamhället med sitt omland blev egentligen en ganska märklig 
skapelse - varken land eller stad, utan en slags "stat i staten". Att invånarna i dessa 
samhällen svetsades samman gentemot omvärlden är inte så konstigt. 

Det bör emellertid påpekas att brukssamhället förvisso inte var opåverkat av om
världen. Särskilt via bruksföretagets handelskontakter nåddes påfallande många bruk 
av samtidens nationella - men även internationella - politiska, ekonomiska, kulturella 
och sociala ideflöden. Många nymodigheter inom olika områden uppmärksammades 
därför i bruksorterna och i den omkringliggande landsbygden. Bruken spelade t.ex. en 
viktig roll i spridningen av ny teknik i Sverige. 

Brukssamhället i Sverige har ofta beskrivits som ett strikt paternalistiskt system 
med mycket speciella relationer mellan företagsledningen - oftast personifierad av en 
brukspatron - å ena sidan och inte bara de bruksanställda, utan hela samhällets invå
nare å den andra. Företagets väl var hela bruksbygdens angelägenhet. Den långa indu
stritraditionen bidrog till framväxten av ett slags samförstånds.klimat - en bruksanda. 
En vi-anda växte sig stark inom många brukssamhällen. Detta trots att den sociala och 
ekonomiska hierarkin inom brukssamhället var synnerligen strikt. En väsentlig för
klaring till denna enighet finns säkerligen att söka i den omsorg om de anställda och 
deras familjer som de flesta bruksledningar visade. De länge kvardröjande inslagen av 
naturahushållning innebar dessutom att bruksinvånamas levnadsstandard låg relativt 
högt jämfört med arbetarbefolkningen på den rena landsbygden eller i städernas indu
striföretag. Lönenivån var kanske inte så hög - mätt i riksdaler eller kronor - men då är 
det viktigt att komma ihåg att en betydande del utbetalades in natura, t.ex. via livsme
del från brukshandel eller bruksmagasin. Bostad med uthus för något husdjur, träd
gårdsland, ved eller annat bränsle erbjöds dessutom ofta gratis. Vid många bruk dela
des det ut ett slags barnbidrag i form av extra tillskott av spannmål - s.k. barnasäd. 
Under krisperioder kunde stödet öka. 

De svenska bruken ombesörjde eller åtminstone understödde även tidigt behovet 
av barnavård, läkarvård, skolgång samt fattig- och åldringsvård i bruksorten och oftast 
i stora delar av bruksomlandet. 

Till bilden av brukssamhällets jämförelsevis väl utvecklade sociala system kan 
även läggas en ofta mycket medveten fysisk planering av samhällets bebyggelse, vil
ken kan sägas spegla det välorganiserade brukssystemet. Inhemska förebilder finns 
främst i de uppländska vallonbruken, somt.ex. Forsmark, Österby Bruk och Löfsta. 
Ordning och reda karaktäriserar svenska bruksmiljöer, men även arkitektonisk skönhet. 
Välmeriterade arkitekter och storbyggmästare anlitades i hög grad, och den svenska 
bruksarkitekturen måste anses hålla en hög klass. 

Den politiska, ekonomiska och sociala hierarkin i brukssamhället speglades i arki
tekturen. Om inte bruksherren var synlig i egen hög person, så var bruksherrgården, 
brukskontoret eller andra paradbyggnader det. 

Till denna beskrivning av det ur flera aspekter välordnade brukssamhället hör även 
det patriarkaliska styret, där en närmast enväldig bruksherre med "faderlig omsorg" 
härskade över brukssamhällets invånare. Länge har denna bild målats i mycket mörka 
färger, med en hårdför bruksherre och en förtryckt arbetarbefolkning. Dagens forsk
ning har dock kraftigt nyanserat denna bild, där inte minst ovan beskrivna förhållande
vis goda levnadsvillkor betonas. 

16 



Syftet var till viss del säkerligen att binda en duktig och lojal arbetskraft till bruket 
- men lika fullt gynnades bruksinvånarna. 

Vissa forskare betonar även att brukssamhället fungerade som ett paternalistiskt 
system med rättigheter och skyldigheter för såväl arbetsgivare som arbetstagare. De 
bruksanställda var inte rättslösa. 

Fortlevde då denna bruksstruktur in i 1900-talet? Till stora delar ja. Visserligen in
träffade dramatiska förändringar decennierna kring sekelskiftet 1900. Brukens antal 
minskade kraftigt under den s.k. bruksdödens härjningar och det moderna industrisam
hället med t.ex. facktöreningsrörelse och allmän rösträtt ändrade en rad grundförutsätt
ningar. 

Men många bruk levde ändå vidare och utvecklades till industriorter under nypa
triarkala företagsledningar i välfärdsstaten Sverige - där den verkställande direktören 
ofta var påfallande lik 1800-talets brukspatron. Rent kommunala angelägenheter som 
anläggande av gator, vatten- och avloppsledningar, uppförande av diverse servicein
stitutioner m.m. skedde helt eller delvis i det på orten dominerande företags regi. Och 
de anställda med familjer togs omhand av företaget på olika sätt. Mycket av struktu
rerna i 1800-talets brukssamhälle fanns länge kvar. 

Hur utvecklades då den politiska makten i brukssamhället och dess 
övergång till 1900-talets industriort? 
För att belysa dess frågor vill jag ta exempel från brukssamhället Åtvidaberg, där det 
nu pågår ett omfattande projekt i syfte att identifiera, registrera och digitalisera bruks
och industriortens kulturarv. I denna gamla kopparbruksort finner vi ett övertydligt 
exempel på det svenska brukssamhällets utveckling. Den bruksindustriella traditionen 
har här medeltida rötter. Kopparhanteringens verkliga era omfattas av perioden från c:a 
1760 till 1900, med en kulmen decennierna kring 1850, då Åtvidabergs kopparverk 
vissa år var den största kopparproducenten i landet. 

Genom bergslagsbildning knöts tidigt ett mycket stort omland till bruksorten och 
banden mellan bruk och omland blev än mer fasta genom en fideikommissbildning på 
1780-talet undre baroniet Adelswärds ledning. 

Brukssamhället blomstrade. Ledande svenska arkitekter och storbyggmästare an
litades. Befolkningen växte. Vid 1800-talets mitt fanns i Åtvids socken ca 5 000 invå
nare - nästan lika mycket som i Linköpings stad vid samma tid. Omhändertagandet av 
samhällets vårdbehövande var imponerande. Under slutet av 1800-talet hade t.ex. c:a 
15 000 personer gratis sjukvård i bruksbygden i och omkring Åtvidaberg. 

Det politiska och ekonomiska greppet om samhället fanns hos bruksledningen -
personifierad av baronerna Adelswärd. Den kommunala rösträttsreformen på 1860-talet 
innebar ingen reell förändring. Den graderade rösträtten gav makten åt den kapital
starke. Av t.ex. fyrktalslängden från 1864 framgår att av socknens 5 085 invånare hade 
endast 171 personer kommunal rösträtt. Dessa delade på 25 309 fyrkar (röster). Av 
dessa tillföll 13 176 stycken baronen Seth Adelswärd. Han innehade således ensam 52 
% av rösttalet. 

En oppositionell småfyrkare hade minst sagt små möjligheter till kommunpolitiskt 
inflytande. Dessa ur vår synvinkel märkliga rösträttsregeler förändrades visserligen 
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med tiden, men ännu 1909- 1918 gällde som bekant den 40-gradiga kommunala röst
rättsskalan. 

Vill man ännu mera betona bruksherrens kontroll av samhället kan man peka på 
patronatsrätten, som medförde att kyrkan - och därmed indirekt även skolan - stod i 
beroendeställning till brukspatron. Patronatsrätten avskaffades först 1921. 

I fallet Åtvidaberg kan bilden ytterligare förstärkas av det faktum att det under 
slutet av 1800-talet fanns en biträdande kronolänsman enkom för Åtvids socken, som 
inte var avlönad av staten - till skillnad från den ordinarie kronolänsman - utan av ba
ron Adelswärd. 

Men, som tidigare betonats, handlade inte brukssystemet enkom om en ensidig 
maktutövning, utan mera om ett givande och ett tagande. Verksamheter inom skola, 
kyrka/frikyrka, föreningsliv m.m. utvecklades kraftigt till följd av ekonomiskt stöd från 
bruksledningens sida. Arbetargrupperingar kunde med goda argument gå till bruks
kontoret och med framgång förhandla med bruksherren om t.ex. lönevillkor långt före 
fackföreningarnas etablering. 

Omkring sekelskiftet 1900 skedde en radikal omstrukturering av brukssamhället 
Åtvidaberg. 

Kopparhanteringen var ej längre lönsam. Hotet om bruksdöd avvärjdes dock, och 
snart kom en omfattade fabrikation av främst kontorsmöbler att åter sätta Åtvidaberg 
på den industriella kartan. Efter en turbulent utveckling åren kring 1920 förändrades 
inflytandet inom såväl det lokala näringslivet som den kommunala politiken. AB Åtvi
dabergs förenade industrier, så småningom alltmer känt under dotterbolagets namn 
Facit AB, rekonstruerades nu med den dynamiske Elof Ericson som ny VD. I kommu
nal- och municipalfullmäktige tog en stark socialistisk majoritet över, vilken helt do
minerades av socialdemokraterna. Även under köpingstiden, 1947- 1970, behölls det 
starka socialdemokratiska styret. Men de icke-socialistiska partierna tycks till stor del 
ha accepterat rådande ordning - samförståndspoltiken från den patriarkala brukstiden 
försatte om än under något förändrade villkor. Få frågor av partiideologisk karaktär 
märks i den kommunala politiken. 

Och under ledning av Facitcheferna Elof Ericsson och senare hans son Gunnar 
rådde en nypatriarkal ordning. Likheterna med den gamla brukstiden är slående - fö
retaget såg t.ex. till att de anställda fick bostäder och ibland utbildning. Här fanns t o m 
ett "socialkontor" för de anställda. Och om bara far eller mor arbetade på Facit så var 
barnens framtida arbetsanställning säkrad. 

Självklart spelade Facitledningen också en viktig kommunalpolitisk roll i det mo
derna industriella mönstersamhälle som Åtvidaberg utvecklades till decennierna kring 
1950. Som representanter för folkpartiet deltog både far och son Ericsson i kommunal
politiken, men märks där inte i påfallande hög grad. Desto större inflytande hade Facit 
som en sk dold makthavare - precis som SAAB i Linköping. Utan att det direkt syns i 
fullmäktiges protokoll och togs det hänsyn till vad som var bra ur företagets synvinkel. 

En tjänsteman med ekonomiansvar i kommunen formulerade sig på följande sätt i 
en intervju: "I Åtvidaberg lades kommunens femårsbudget efter Facits femårsplaner. 
Det var Facits flerårsbudget som styrde kommunens planering av bostäder, skolor och 
sådant". 

Ändrades Facits planer så fick kommunen anpassa sig. 
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Vid mitten av 1960-talet fanns fortfarande inga orosmoln på Facits- och därmed 
Åtvidabergs himmel. Planerna på den nya Örsättersfabriken började ta form - och 
expansionen krävde nya bostäder. Tidningen Östgöten hade rubriken "Explosionsartad 
byggutveckling i Åtvidaberg - 4000 nya invånare under femårsperiod". Nu gällde det 
att bygga ett stort antal nya lägenheter. Ett helt nytt bostadsområde uppfördes och 
började bli inflyttningsklart ungefär samtidigt som Facitkrisen blev uppenbar för 
åtvidabergarna. 

Fram till dess handlade den kommunala politiken i Åtvidaberg i mycket hög ut
sträckning om samförståndsanda mellan storföretag, fackförening, socialdemokrati och 
kommunalpolitisk opposition. Eller så som prins Bertil formulerade sig i ett tal i sam
band med Åtvidabergs 550 års jubileum 1963, där han skildrade Åtvidaberg som "ett 
vackert exempel på perfekt samspel mellan näringsliv och samhälle". 

Att rubba denna - ur mångas synvinkel goda ordning i bruks och industriorter -
var inte lätt och är det nog fortfarande inte. De gamla strukturerna lever till stor del 
kvar. Den lokala demokratin har haft och kan ha problem i gamla bruksorter. 
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Maktspelet i Norrköping under 1900-talet 

Av Sten Andersson 

Introduktion 
Min uppgift i projektet "Norrköpings historia under 1900-talet" är att skriva om den 
politiska maktutövningen i Norrköping de senaste hundra åren. Två övergripande frågor 
är särskilt intressanta. För det första hur har den politiska maktutövningen förändrats 
under 1900-talet, och för det andra vad är speciellt med Norrköping vid en jämförelse med 
andra liknande städer eller kommuner? 

Det är nödvändigt att känna till de ramar som alla Sveriges kommuner hade att an
passa sig till efter den kommunalreform som reglerade deras verksamhet från 1862 och 
framåt. Några andra reformer som haft avgörande betydelse för kommunernas utveckling 
är besluten om utökning av rösträtten, slopandet av kravet på kvalificerad majoritet i 
budgetfrågor 1948, och de omfattande kommunindelningsbesluten 1952, 1962 och 1974. 
Relationen mellan de olika aktörerna inom den offentliga sektorn har för kommunernas 
del inneburit att de fått ta över ansvaret för frågor som tidigare hanterades av staten. När 
de yttre ramarna och deras konsekvenser för Norrköping fastställts gäller det att 
koncentrera sig på vad som kan sägas vara specifikt för just Norrköping och nedan följer 
några områden som är föremål för speciell uppmärksamhet. 

Mobiliseringen av Norrköpings väljare 
Före 1921 var många Norrköpingsbor uteslutna från rösträtt eftersom de inte kunnat 
fullgöra sina medborgerliga skyldigheter att betala kommunalskatt, eller haft tillräcklig 
förmögenhet för att få delta i kommunala val. Vid 1921 års riksdagsval femdubblades 
valmanskåren i Norrköping, då kvinnorna fått rösträtt och flera av de gamla strecken 
slopats. Detta är en anmärkningsvärt hög ökning i jämf"örelse med riket i stort där det 
skedde en tredubbling av antalet presumtiva väljare. Jämfört med landet i övrigt var 
valdeltagandet högt i Norrköping. Detta gällde inte minst kvinnorna som hade 11,7 
procent högre än riksgenomsnittet i landet. Det höga valdeltagandet fortsatte i Norrköping 
så länge som staden behöll sin karaktär av industristad, men i slutet av århundradet ligger 
valdeltagandet i Norrköping under riksgenomsnittet och klart under grannstaden 
Linköping. Detta har framförallt drabbat det socialdemokratiska partiet, som tack vare en 
stark mobilisering kunde behålla majoriteten och makten i staden ända fram till 1991. 
Norrköping har för övrigt tillhört de städer i landet som varit socialdemokraternas 
starkaste fästen under århundradet. 

Norrköpings makthavare 
Arbetarpartiet tog alltså makten i Norrköping i början av 1920-talet men detta kom inte att 
innebära att det var arbetare som styrde i stadens nämnder och styrelser. Först 1974 
utnyttjade socialdemokraterna sin majoritet och införde majoritetsstyre, vilket kom att 
innebära att de verkställande organens ordförandeposter kom att besättas av s-märkta 
politiker. Före det s.k. demokratiska genombrottet dominerade grosshandlare, direktörer, 
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fabrikörer, ämbetsmän och köpmän den politiska arenan i Norrköping. I slutet av 1900-
talet är det däremot svårt att engagera näringslivsfolk till politiska uppdrag. Stadens 
överklass förlorade således inte den politiska makten efter det demokratiska genombrottet. 
Socialdemokraterna kunde eller ville inte utnyttja sin politiska majoritet. Stadens 
borgmästare hämtades under flera år från högerpartiet, och flera av de viktiga nämnderna 
hade också borgerliga ordföranden. Inom de socialdemokratiska leden förklarades detta 
med att partiet helt enkelt inte hade kompetent folk att sätta in i nämnder och styrelser. Till 
en viss del berodde detta på att vissa kroppsarbetare inte hade råd att avstå sin 
arbetsförtjänst. Det ansågs omoraliskt att ge förtroendevalda arvode för deras insatser. 
Först under slutet av 1940-talet ändrades detta tänkande, då Arvid Karlsson som 
drätselkammarens ordförande fick betalt för fullföljande av sitt uppdrag. 

Kommunen och staten 
Efter 1950 ökade kommunernas andel av de offentliga utgifterna från 55 % 1950 till 74 % 
1980. Eftersom staten haft en tendens att kommunalisera tidigare statliga åtaganden kom 
relationerna mellan stat och kommun att bli en viktig del av det svenska folkhemsbygget. 
Norrköpings makthavare har av allt att döma haft goda relationer med regeringen i 
Stockholm. Manne Jarmeus, drätselkammarens ordförande och senare kommunalråd 
1955- 1976, var särskilt god vän med finansminister Gunnar Sträng. En konsekvens av 
detta var bland annat lokaliseringen av statliga verk till Norrköping efter den sista stora 
textilkrisen, YFA 1970. Även vid turerna kring Norrköpings inträde i landstinget 1969 lär 
vänskapen mellan Jarmeus och Sträng haft en viss betydelse. Jarmeus uttryckte detta på 
följande sätt vid en intervju:"Vi kunde säga vad som helst till varandra han var ju samma 
typ som jag. Jag var ofta hos Sträng". 

Karl Erik Wernersson som efterträdde Jarmeus som kommunalråd tycks inte ha haft 
samma "gräddfil" in i regeringskansliet. Wernersson delegerade gärna resorna till 
Stockholm till sina medarbetare, om inte saken direkt gällde Wernerssons eget område. 
Men som ledamot i Kommunförbundet kunde han ändå utöva ett visst inflytande i re
lationerna mellan staten och kommunerna. Den del av den statliga maktutövningen som 
sköttes från länsstyrelsen i Linköping hade däremot Norrköpings makthavare ingen bra 
kontakt med. På direkt kollisionskurs med länsstyrelsen kom Holmens bruk och 
Norrköpings kommun när Holmen skulle expandera och bygga sin nya fabrik i Braviken. 
Remissutlåtandet från Linköping hade inte varit så välvilligt medan däremot Nyköpings 
länsstyrelse ställt sig mycket positiv. Holmenchefen Karl-Eric Önnesjö blev väldigt 
förargad på länsstyrelsens agerande och tyckte liksom Manne Janneus att det "var ingen 
ide att vända sig till länsstyrelsen". 

Kommunen och massmedia 
Tidningarna i Norrköping har under 1900-talet varit tämligen lojala mot kommunens 
makthavare. En av orsakerna till detta torde vara att redaktörerna periodvis engagerat sig 
i den kommunala politiken. Det gäller t.ex. Hadar Hadarsson redaktör för NT och Gunnar 
Henriksson från NT-ÖD men också Arvid Karlsson från ÖF, som samtliga hade viktiga 
poster i kommunen. Men den tiden är över. I slutet av 1900-talet har redaktörerna lämnat 
den kommunala arenan. Men trots att tidningsfolket upphört att vara politiker har kritiken 
i massmedia mot den lokala politiken varit förhållandevis mild. Pressen i Linköping och 
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Motala har nog varit betydligt fränare i sina granskningar av lokala politiker. I den mån 
kritik framf"Orts i Norrköpingspressen har det oftast handlat om i vilken ordning 
kommunala projekt skall genomföras. Det gäller satsningar på t.ex. bibliotek, simhall eller 
ishall. De frågor som varit föremål för pressens intresse under större delen av seklet har 
handlat om stadsplanering och bostäder. 

Kommun och näringsliv 
Ett centralt intresse från kommunledningens sida har givetvis varit att skapa arbetstill
fällen i Norrköping och åstadkomma ett bra "företagsklimat". Frågan blev naturligtvis 
synnerligen aktuell i samband med textilkrisen. En av textilkrisens huvudaktörer var den 
dåvarande chefen för Holmens bruk Karl-Erik Önnesjö, som kom att leda avvecklingen 
av YF A 1970. Hans egen beskrivning av kommunalpolitikernas relation till näringslivet 
var att det rådde "öppna dörrens politik". Detta gällde menar Önnesjö särskilt under 
textilkrisens dagar då Manne Jarmeus satt i ledningen. En särskild roll vid avvecklingen 
av YF A kom den kommunistiske kommunfullmäktigeledamoten Sven Nordlöf att spela. 
Han hade bl a uppgiften att sörja för att de friställda arbetarna skulle kunna slussas in på 
andra arbetsplatser. Önnesjö uppskattade mycket Nordlöfs insats och beskrev honom som 
"en riktig gentleman". Holmens bruk har haft många kontakter med kommunpolitiker 
genom åren bl a kring frågorna om hur Strömmens vatten och industrilandskapet skulle 
hanteras. De relationerna beskrivs av båda parter som kreativa och vänskapliga. Ett större 
problem tycks kommunen ha haft med företag som Goodyear på 60-talet och Ericsson på 
90-talet. Informationen och hanteringen av dessa företags avveckling skedde på ett sätt 
som väckte kritik inte bara i massmedia utan också från kommunalpolitiker. 

Kommunen och arbetarrörelsen 
''Makten i Norrköping utövas i Folkets Hus och inte i Rådhuset" sade någon med insikt 
i frågan i mitten av seklet. Sant är att flera makthavare i Norrköping haft en facklig karriär 
som bakgrund men frågan är ändå hur sant påståendet faktiskt är. Enligt Manne Jarmelis, 
som var ombudsman i Beklädnads 1942- 55, var det ständiga kontakter mellan 
ombudsmännen i staden. De åt frukost tillsammans i gamla Folkets Hus under SO-talet och 
de var ganska många till antalet, och hade ledande positioner också i kommunala 
sammanhang. När de mindre fackföreningarna kom att slås samman i storavdelningar 
avvecklades en del ombudsmän i Norrköping och de kom att förläggas till andra orter i 
landet under 60-talets centraliseringsvåg. Detta minskade enligt Jarmeus fackets möj
ligheter att öva inflytande över den lokala politiken. Samarbetet mellan facket och so
cialdemokraterna som tycks ha varit tämligen gott i mitten av seklet har blivit ansträngt 
under den senare delen av samma sekel. 

Ledarstilar i Norrköpings kommun 
När seklet var ungt dominerade näringslivets representanter den kommunala politiken. En 
del av de patriarkala tendenser som funnits på arbetsplatserna mellan arbetsgivarna och 
arbetarna kom också att föras in i kommunalpolitiken. De industriella familjerna Swartz, 
Swartling, Wahren m fl spelade också en roll inom kommunalpolitiken. Hårda nypor 
användes ibland för att hantera lokala problem, och i den mån detta kan sägas vara en 
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"ledarstil" för politiker 
i Norrköping så var det inget specifikt för patriarkerna i början av seklet. Manne 

Jarmeus hävdade t.ex. vid en intervju att han ibland varit tvungen att vara "hänsynslös" 
för att kunna driva igenom vissa beslut. Många av toppolitikerna i Norrköping satt vid 
makten förhållandevis länge, och även detta är karakteristiskt för Norrköping. En 
kombination av starkt och långvarigt ledarskap med folkets förtroende skulle man kanske 
sätta som etikett på kommunens "hövdingar" under seklet. Ty flera av dem åtnjöt av allt 
att döma också en popularitet, som innebar att de hade en förmåga att kommunicera med 
"vanligt" folk. 

Några avslutande synpunkter 
Seklet har på alla nivåer inneburit stora förändringar. Det demokratiska genombrottet 
skulle öka det folkliga engagemanget också inom kommunalpolitiken. Frågan är om det 
har blivit så. 

Allt färre människor utnyttjar sina demokratiska möjligheter vid valurnoma under 90-
talet. 

Den moderna tidens politikerbild har målats i dystra färger. Kommunala politiker har 
framställts som myglare och pampar, utan kontakt med väljarna. Det allmänna po
litikerföraktet har säkert inte gått Norrköping förbi, men de värsta anklagelserna har nog 
inte drabbat just politikerna i Norrköping. 
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Medborgerligt inflytande på landsbygden. Helmer Karlsson 
en brobyggare mellan det civila samhället och partipolitiken 

Av Kent Wa/tersson 

Under senare år har det gått att skönja två parallella diskussioner i samhällsdebatten. 
Den forsla berör 1900-talets svenska historieskrivning. Framförallt är det välfärdssam
hällets ursprung och utveckling som engagerar politiker, debattörer, forskare, journa
lister och andra. Hittills har denna diskussion till stor del koncentrerats på den nationella 
arenan. Landsbygden har ofta betraktats som bakåtsträvande och har haft en relativt un
danskymd plats i sammanha~get. 1 Den andra diskussionen har handlat om demokratins 
problem. Allt fler människor har signalerat att de känner en tilltagande maktlöshet med 
allt mindre möjligheter att påverka såväl sarnhällsutvecklingen som sina egna liv.2 

Frågan är om det egentligen går att hålla i sär de här båda diskussionerna. Det blir 
inte mycket till välfärdssamhälle om den demokratiska processen fungerar dåligt och 
vice versa. Har vi kommit till en situation där vi skapat en god materiell välfärd - men 
ingen eller ringa delaktighet? Vad händer om vi förflyttar oss bort från staten, staden 
och bruket - och tar oss till landsbygdens lokalsamhälle? Kan vi lära oss något inför 
2000-talet genom att studera landsbygdens demokratiska processer innan och under det 
moderna välfärdssamhället formering? 

Under en stor del av 1900-talet har de politiskt förtroendevalda innehaft respekt och 
ett stort förtroende bland medborgarna. I telefonkatalogerna kunde männen (de flesta 
var män) stoltsera med titlar som landstingsman eller nämndeman. Astrid Lindgren har 
stolt talat om för oss att det gick så bra för Emil till slut, att han blev kommunalnämn
dens ordförande. Ännu en bit in på 1970-talet var antalet politiskt förtroendevalda stort 
där heltidspolitikem och de politiska tjänstemännen inte på allvar stigit in i kommunhu
sen ännu. Det glapp mellan "dom där uppe" och "vi här nere", som på olika sätt belagts 
under senare år, hade ännu inte fått något fotfäste i samhället. Välfärdssamhället bygg
des ut och demokratin fungerade tillfredsställande. 

Bakom alla dessa förtroendevalda fanns ett socialt nätverk/civilt samhälle som bor
gade för många och täta kontakter mellan medborgarna och de som innehade ett förtro
endeuppdrag. 3 I mina studier av landsbygden, avgränsat till ett par landskommuner i 

Om den generella utvecklingen av det svenska välfärdssamhället, se exempelvis Klaus Misgeld, 
Karl Mol in och Klas Åinark, Creating Social Democracy. A Century of the Social Democratic La
bor Party in Sweden (1988), Jan Larsson, Hemmet vi ärvde (1994), Yvonne Hirdman, Att lägga livet 
tillrätta (1989), Bo Rothstein, Den korporativa staten. Intresseorganisationer och statsforvaltning i 
svensk politik (1992), Jonas Frykman och Orvar Löfgren, red, Modärna tider. vision och vardag i 
fo lkhemmet (1985), Per Thullberg och Kjell Österberg, red, Den svenska modellen (1994) 

2 Se t.ex. Demokrati och makt, Maktutredningens huvudrapport (SOU 1990:44), Rättvisa. Rättviseut
redningens rapport till LO:s 23:e kongress 1996 

3 För en vidare diskussion om den demokratiska betydelsen av att organisera människor med gemen
samma intressen och identiteter och sambandet mellan demokrati och erkännandet av olika kulturer 
se Robert Putnam, Den fungerande demokratin. Medborgarandans rötter i Italien (1996) och 
Charles Taylor, Det mångkulturella samhället och erkännandets politik (1994) 
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Västergötland, har jag mött detta nätverk och likaså den betydelsefulla kopplingen 
mellan ett civilt samhälle och den representativa makten. Vad kan vi då lära oss av 
landsbygdens självorganisering från 1930-tal och framåt? 

Jag har vid ett par tillfällen under året haft förmånen att intervjua en gammal kom
munalman, Helmer Karlsson, bosatt på sin gård i Flo socken, på västgötaslätten, i 
Grästorps kommun.4 Helmer har ett händelserikt liv bakom sig och hans berättelse kan 
också tolkas som en programförklaring för en levande lokal demokrati. Jag menar att 
Helmer tecknar bilden av en politisk kultur som innehåller viktiga delar för framtidens 
demokratibygge. Genom historien om Helmer öppnar sig en del av mekanismerna 
bakom det medborgerliga inflytandet på landsbygden. Inte så märkvärdigt alla gångar -
men nog så viktigt. Det här är inte historien om en enda person, däremot är det en histo
risk bild av hur lokalsamhället kan fungera. 

Helmer är född 1920, och uppvuxen i ett litet stattorp, i det som då var Flo kommnn. 
Fadern var lantarbetare och drev torpet vid sidan om sitt arbete på Håbergs egendom. 
Men det var modern som skötte det mesta på torpet, och som alla andra kvinnor och 
barn jobbade hon på Håberg när det var arbetstoppar. 1935, eller om det var 1936, blev 
Helmer lantarbetare, precis som sin far. I minnet lever fortfarande händelsen när han 
några år senare fick sitt första betydelsefulla förtroendeuppdrag. Ordföranden i fackfö
reningen körde ihjäl sig på cykel och Helmer berättar hur de äldre gubbarna kom fram 
till honom och sa att nu f'ar du ta hand om det här. Och det gjorde jag, berättar Helmer. 
Det var så det började. 

I slutet av 1940-talet köptes det småjordbruk där han och makan fortfarande bor. 
Efter en liten "konvalescenstid" (som Helmer själv uttrycker saken) blev det medlem
skap i bondeförbundet 1956. Samma år avgick en gammal kommunal förtroendeman 
från Flo och Helmer tog plats i kommunstyrelsen i Grästorps storkommun som bildats 
1952. Han kom sedan att sitta i denna styrelse fram till 1985. Mellan åren 1958-64 som 
vice ordförande, och från 1964 som ordf"orande. De sista fem åren blev Helmer arvode
rad som kommunalråd till 80%. 

Vad finns då bakom denna imponerande politiska karriär och alla offentliga upp
drag? Det är föreningslivet som spelar en helt central roll i Helmers historia. Under in
tervjuerna återkommer han gång på gång till detta. Och det är även här en imponerande 
lista han kan visa upp. Förutom fackordf"orande, även sekreterare i idrottsföreningen i 10 
år, ordförande i småbrukarföreningen, ordförande i bygdegårdsföreningen i 27 år, ordf"o
rande i bygdegårdsdistriktet i 17 år. Dessutom medlem i JUF, mejeriföreningen, slakte
riföreningen, centralföreningen, elföreningen och LRF. 

När jag frågor om betydelsen av det här engagemanget blir Helmer engagerad och 
samtidigt orolig för framtiden. Han menar att det var genom föreningslivet man fick lära 
sig såväl mötesteknik som en attityd till sin omgivning. Med Helmers egna ord: 

"Vi lärde oss hur man skulle bete sig. Ordförandeskap, kassörskap, sekreterarskap. Om man inte 
kunde något så fanns det alltid någon som kunde hjälpa en. Vi hjälptes åt. Sen var det ju oerhört 
viktigt att lära känna folk. Föreningslivet ledde också till att man fick kontakter utanför före
ningskretsen. Sen var ju inte alla med, det var en grupp som utgjorde kärnan i föreningslivet. Det 
var de som inte gillade föreningarna. Som sa att de inkräktade på friheten, tog pengar från dem. 
Det var de som hade en annan syn på livet. " 

4 Intervju med Helmer Karlsson 1999-03-26 och 1999-09-01 
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På frågan varför det blev just han som blev förtroendevald i politik och föreningsliv, 
så svarar han antingen att det inte fanns någon annan eller att jag får fråga någon i om
givningen om varför det blev så. Detta nedtonade av sin egen betydelse för utvecklingen 
präglar Helmer än i dag och är att betrakta som ett slags karaktärsdrag. Utmejslat under 
ett snart åttioårigt liv. 

Det är i stället gruppen som är viktig för utvecklingen. Att sluta sig samman har för 
Helmer varit en förutsättning för samhället och individen att utvecklats. Men det har 
varit sammanslutningar på folks egna villkor. Föreningarna bildade en mötesplats för 
den lokala politiska diskussionen, en slags demokratisk skola. 

"Förr träffades man borta i en skala och hade dans och så kam det nån och prata lite politik. 
Och då blev det kommunalpolitiker av dom. " 

Men Helmer går vidare och säger att hela Grästorps utveckling har möjliggjorts ge
nom att man samarbetade. Han menar att de gamla kommunalmännen förstod att sluta 
sig samman och att den insikten gått förlorad. Den egna resan genom föreningslivet och 
politiken tycks ha givit insikten att det inte bara går att se till den egna nyttan utan också 
till helheten. 

Delat ansvar & breda lösningar i kommunpolitiken är en annan viktig del i Helmers 
berättelse: 

"Samlingsstyret är något som levde kvar ända till 1985. Ordförandeposterna och inflytandet 
skulle fördelas utifrån va/resultat och duglighet. Alla hade ansvar. Det fanns ingen opposition 
som var samlad. Nej, man delade alltid upp ordförandeposterna mellan sig. Det skötte jag under 
många år egentligen. Resonera och bli överens. Vi var aldrig vidare osams om de där sakerna. 
När jag slutade och Bengt började blev det annorlunda. Kerstin och Kristina satte honom mot 
väggen. Nu skulle det vara majoritet och opposition och så blev det. Jag sa till Bengt att det här 
är inte bra. Han var väl tvungen att gå med på det. Jag tycker inte om det där med majoritet och, 
ja vad kallas det nu, minoritet (min hjälp). Ska 49 inte bestämma nåt och 51 allt? Nej, de ska ha 
lite ansvar allihopa. Ska inte vara möjligt för en minoritet att ligga och överbjuda och inte kunna 
svara för nåt. Det blir ju så. Sen kan de aldrig fullfölja det." 

Helmer lyfter alltså fram samarbete och delat ansvar och ·vill inte gärna tala om sin 
egen insats eller den egna personen. När jag frågat om det finns någon fråga som han är 
extra nöjd med blev svaret undvikande: 

"Det vet jag inte om jag kan säga. Jag är glad for Grästorps del. Vi har lyckats hålla ihop kom
munen och få mycket grejer hit. Det är ju inte min fortjänst. Det är den samlade enighetens for
tjänst som har gjort det. Det har varit ganska enigt - alla de här sakerna. Vårdcentralen diskute
rades i flera år. Men när det väl var klart så fungerade det väldigt bra. " 

Däremot erkänner han en egenskap som han menar betytt mycket för honom: 

"min styrka var att leda sammanträden och organisera och greja. Det var min styrka det. " 

Vad ligger egentligen bakom orden "organisera och greja"? Är det inte där som en 
del av demokratins kärna ligger? Helmers berättelse är berättelsen om en torparunge 
som blev en respekterad kommunalman. Men det är också berättelsen om en fungerande 
representativ demokrati, där ord som politikerroll inte var uppfunnet. Han var en förtro
endeman, en aktiv bonde bland andra bönder. Politiken var ingen avgränsad sysselsätt-
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ning utan en integrerad del i vardagen. Det var ett samhälle med "täta nätverk'' med en 
stor sfär, kalla det gärna civilt samhälle, som vare sig handlade om marknad/ekonomi 
eller offentlig sektor. 

För att stilla lite av min nyfikenhet har jag frågat kommunens gamle socialchef, och 
före detta ledande socialdemokrat, om Helmers roll i samhällsutvecklingen. 5 Det är sär
skilt ett par egenskaper som Karl-Gustav Gustavsson nämner: förmågan att lyssna och 
känna sig för. Dessutom menar Karl-Gustav att Helmer alltid var lätt att samarbeta med. 
Hade han sagt något så stod han för det. Helmer hade helt enkelt ett förtroende hos alla 
partier. 

Med de reservationer man alltid måste ha i sådana här sammanhang: sådant som att 
samhället på många sätt ser väsentligt annorlunda ut i dag än under 1940-, 50-, 60- , 70-
och t.o.m. 80-talet, och risken att idyllisera i efterhand, tror jag ändå att historien har 
något att lära oss också historien om medborgerligt inflytande på landsbygden under 
efterkrigstiden. 

Sammantaget är det två aspekter som jag särskilt vill lyfta fram utifrån berättelsen 
om Helmer: 

• Betydelsen av det civila samhället för en levande demokrati 
• Relationen mellan det representativa politiska systemet och detta civila sam

hälle. 

Flera undersökningar och utredningar under senare år har pekat på en vidgad klyfta 
mellan eliten och folket. LO:s rättviseutredning konstaterade att denna klyfta medfört en 
ökad upprördhet och misstro mot olika elitgruppers makt. Tre grupper pekas ut i utred
ningen: de rika, de välutbildade på höga tjänster och politiker.6 En del av denna klyfta 
kan säkert förklaras med hög arbetslöshet och stora ekonomiska problem. Men jag vå
gar påstå att det inte är hela sanningen. 

En del av problemet handlar om att kanalerna mellan offentliga beslutsfattare och 
det civila samhället har slammat igen. Det var nog inte alltid så att Helmer var med och 
fattade beslut som alla älskade. Däremot var han en person som deltog i det politiska 
vardagssamtalet och som kunde kommunicera både "uppåt" och "nedåt". Genom att 
lyssna till olika gruppers uppfattningar och samtidigt försöka möta olika krav med en 
helhetssyn på samhällsutvecklingen bidrog han och många andra till att utveckla demo
kratin. 7 En konsekvens av ett sådant arbetssätt skymtar fram i mina intervjuer: han och 
de övriga i kommunpolitiken kanske tog föredömligt god tid på sig ibland för att för
söka lyssna och få med alla. 

Någon kan då utbrista: det civila samhällets gamla strukturer finns ju inte längre! 
Både ja och nej. Det är sant att många av de gamla föreningarna och organisationerna 
för en minst sagt tynande tillvaro. De politiska ungdomsförbunden, fackliga organisa-

5 Intervju med Karl-Gustav Gustavsson 1999-04-02. 
6 Rättvisa. Rättviseutredningens rapport till LO:s 23:e kongress 1996 
7 För en internationell jämförelse av problemet, se Bim Clinell, De hunsades revansch (1999). I bo

ken beskriver författaren hur den franska extremhögern tagit över en hel del av de klassiska follcrö
relsemetoderna och nu organiserar människor i de allra mest utsatta områdena där tidigare socia
lister och kommunister hade starka nätverk. Le Pen uppfattas inte som en man av eliten utan som 
någon som förstår och lyssnar på "vanliga fransmän". 
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tioner, nykterhetsrörelsen och andra sammanslutningar har problem att engagera männi
skor i sin verksamhet. 8 I debatten har det här fenomenet ibland förklarats med att vi har 
blivit allt mer individualistiska och inte längre bryr oss om att gå samman för att lösa 
problem. Det vore dumt att inte hålla med om att individualismen och kravet på obero
ende växer sig stark. Vi vill i allt mindre grad underordna oss gamla hierarkiska struktu
rer, vi byter arbete oftare, är allt mer intresserade av att få välja fritt osv. Men samtidigt 
måste denna bild kompletteras. Den främsta invändningen härtill är människors enga
gemang. Gemenskaperna och de kollektiva identiteterna spelar en avgörande roll i våra 
liv, men de ser delvis annorlunda ut än förr. Flera alternativa ungdomsrörelser har haft 
framgång under senare år, t.ex. musikrörelsen, veganerna och new agerörelserna. Sveri
ges snabbast växande folkrörelse är byalagsrörelsen. Mellan 50-70 000 personer är ak
tiva i byalag. 

Miljöarbetet är ett exempel på engagemang. lnvandrarföreningarna ett annat.9 

Det finns alltså en ny grund för ett civilt samhälle där människor engagerar sig och 
känner tilltro till gemensamma lösningar. Samtidigt som vi är mer av individualister. 
Denna ekvation är möjlig att förena men kräver stor fantasirikedom och kreativitet. 

Jag menar att de politiska partierna fortfarande har en viktig roll att fylla för att 
formulera helheter, sätta ut visioner och utarbeta strategier för framtiden. Fasta institu
tioner behövs för att demokratin ska fungera. Samtidigt måste partierna öppna sig mot 
de nya sociala rörelser som växer fram. Men öppnandet måste ske på de nya rörelsernas 
egna villkor. Det ställer den gamla partistrukturen inför utmaningar som inte är nya, 
men svåra. Partierna måste nämligen samtidigt som de öppnar sig också återupprätta ett 
förtroendekapital som gått förlorat. 

Allra sist skulle jag vilja sammanfatta några goda råd som berättelsen om Helmer 
skickat med oss inför den kommande demokratidiskussionen: 

• Betydelsen av att förvärva ett politiskt förtroendekapital. Hos Helmer är det för
värvat i vardagliga möten, över lång tid och i de gamla organisationsstrukturema. 
Det är svårare i dag - men inte omöjligt. Däremot skaffar man sig det inte i 
kommunhuset och i möten med politiska motståndare och tjänstemän. Två för
slag: fler och inte färre politiskt förtroendevalda och en minskning av de 
"inåtvända" mötena till förmån för de "utåtvända". 

• Torg for samtal. Ut med politikerna - men undvik jippon. Politik är i grunden 
roligt om man får vara med på riktigt. Det politiska vardagssamtalet mellan 
medborgare och förtroendevalda betonas starkt i den här berättelsen. Lyssna, dis
kutera och sök sam!årstånd i högre grad. Tala om varför det inte går att få allt nu. 
Var tydlig i vad som är medborgarens rättigheter och skyldigheter. Administrera 
och var jultomte i lägre grad. 

• De sociala rörelserna och de politiska partierna behöver stärka varandra. Upp
muntra människors vilja att söka sig samman, men ta inte över verksamheten. 

8 Svensk ungdomsstatistik, Ungdomsstyrelsen, utredningsrapport 9 (1997) 
9 Se till exempel Monica Boethius, Ta vara på kraften. En idebok om arbetsliv for en ny tid (1997) 

eller Lotta Gröning, Anden i flaskan! En debattbok om en regional inneboende kraft (1994) 
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Underlätta brukarinflytande och se det som en väg för nya kanaler för politiska 
samtal. Tillåt partipolitiskt arbete i nya former. Krama inte ihjäl nya gemenska
per men respektera och lyssna på dessa. 
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Medborgare, brukare eller kund? Exemplet Linköping 

Av Björn Horgby 

Vid tiden för storkommunernas genomförande i början av 1970-talet var den representa
tiva demokratin vital. Inom många partiet fördes en omfattande intern debatt, som bidrog 
till att partiernas aktivitetsgrad ökade.1 

Samtidigt pågick en annan process: både inom den kommunala förvaltningen, i den 
kommunala beslutsprocessen och inom partierna höll makten på att centraliseras. En liten 
grupp heltidspolitiker fick allt starkare makt över politiken. Dessa politiker fattade 
besluten i arbetsutskottet, dominerade kommunstyrelsen och i ännu högre grad fullmäk
tigeförsamlingen. Dessutom dominerade de sina partier. 

Detta resulterade i sin tur i en växande distans mellan den politiska basorganisa
tionen och de centralt placerade politikerna. Inte minst gällde detta socialdemokratin. I 
början av 1970-talet reagerade Linköpings arbetarekommun flera gånger mot att man 
varken hade makt eller inflytande över den kommunala politiken.2 

Distansen mellan medlemmar och politiska makthavare bör ha bidragit till att akti
viteten i partiorganisationerna minskade under 1980- och 1990-talen. Det blev allt svårare 
att rekrytera medlemmar. Dessutom hoppade förtroendevalda i tilltagande grad av sina 
uppdrag beroende på att makten i de politiska organisationerna var alltför centraliserad. 
Många nyrekryterade kvinnor fann att de slogs emot sega manligt dominerade strukturer. 

För att åter exemplifiera med socialdemokratin i Linköping försvagades stadsdels
arbetet från och med den senare delen av 1980-talet. Hans Måhagen berättade 1997 att 
han gick med i stadsdelsgruppen i Berga kring 1980. Då var stadsdelsgrupperna i Berga 
och Skäggetorp mycket aktiva. Sedan "förgubbades" och "förgummades" medlemmarna. 
"Jag brukar säga att jag var yngst 1980. Det är jag nästan fortfarande. "3 De 
demokratiska problemen i den politiska organisationen fick 1990 Mats Johansson och 
Harry Nylund att motionera i arbetarekommunen om att partidemokratin behövde 
fördjupas. De ville minska avståndet mellan den politiska ledningen och medlemmarna 
samt vitalisera grundorganisationema.• 

Den partipolitiska vägen för att påverka politiken hade därmed försvagats. Vad fanns 
det för alternativa vägar för medborgarna och de politiska organisationerna att kompen
sera detta? 

Intervju med Göthe Anderson 970401 och telefonintervju 970418, intervjuer 970424 med Veine 
Edman, 970507 med Roland Larsson och 970612 med Sven Lindgren. Se även Arbetarekommunens 
arkiv, Mötesprotokoll tex 16/4 § 4, 8 1970, 18/3 § 4 1971, 17/2 § 5 1972, Linköpings Folkrörel
searkiv. Mer ingående behandlas detta i Horgby, Björn, "Makt och demokrati 1900-1999" i Nilsson, 
Hans, red, Linköpings 1900-talshistoria. Linköping (1999). 

2 Horgby, B (1999), även Linköpings arbetarekommuns arkiv, Mötesprotokoll 20/4 § 9 1972, 
Representantskapets protokoll 24/10 § 7, 15/11§7 1973, Linköpings Folkrörelsearkiv. 

3 Set ex DN 19970329, ÖC 980506, 980508. Se även intervjuer 970405 med Mats Johansson, 970507 
med Lena Micko, telefonintervjuer 970403 med Lena Micko samt 970423 och 970509 med Hans 
Måhagen. 

4 Arbetarekommunens arkiv, Representantskapets protokoll 7/6 Bilaga 2 1990, Linköpings Folkrörel
searkiv. 
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En alternativ medborgarväg som framför allt användes under 1970-talet var de ut
omparlamentariska aktionerna. Den största segern för dessa påtryckningsgrupper i 
Linköping var utan tvivel att man bidrog till att stoppa Vallaleden.5 

De politiska partierna förde under sent 1980-tal och under 1990-talet fram olika lös
ningar på det demokratiska problemet. Särskilt moderaterna förordade att det politiska 
fältet skulle snävas in och att en av medborgarnas viktigaste uppgifter var att fungera 
som kunder som efterfrågade varor och tjänster på den kommunalt styrda, men avregle
rade marknaden. I sin egenskap av kund borde medborgaren dessutom ha ett så stort 
inflytande som möjligt över verksamheten. I det moderata språkbruket utgjorde motbil
den till "kunden" att medborgarna sågs som "klienter", som var beroende av offentligt 
stöd.6 

Här mötte man bland annat förnyande socialdemokrater som såg brukarinflytandet 
som en lösning på det demokratiska problemet. De socialdemokratiska företrädarna för 
självförvaltningslinjen hävdade också att den starka statens tid var förbi. Politikerna 
måste lämna över ansvaret till människorna och gå ifrån det storskaliga tänkandet. På så 
sätt nännade man sig moderaternas politik att främja det civila samhället på bekostnad av 
de kollektiva lösningarna. 

Både lokalt och på riksplanet fanns en betydelsefull fackligt förankrad gruppering 
som satte likhetstecken mellan socialdemokratin och uppbyggnaden av välfärdsstaten. 
Det politiska slagordet "det starka samhället" syftade till att framhäva att det var 
politikerna som skulle styra - inte marknaden. I stället för att politikerna skulle be
stämma mindre, ville man alltså att politikernas inflytande skulle bli ännu större. 
Företrädare för detta synsätt definierade försök att "tafsa" på den offentliga sektorn som 
angrepp på socialdemokratins grundläggande värderingar. Av den anledningen var man 
skeptiska till självf"örvaltningstankar och brukarinflytande.1 

Vad innebar då begreppet brukarinflytande? Brukarna var de medborgare som nytt
jade den kommunala servicen. Dessa ansågs av egenintresse kunna vara engagerade - på 
samma sätt som den personal som utförde verksamheten. Till exempel sågs föräldrarna 
som brukare av den föräldrakooperativa barnomsorgen.' 

1994 beslutade kommunfullmäktige i Linköping, efter en motion av en grupp le
dande socialdemokrater, att beställarnämnderna slculle erbjuda institutioner och anlägg
ningar att bilda självf"örvaltningsorgan. På så sätt skulle den som brukade en service
funktion också få möjlighet att påverka servicen. "Självforvaltningsorgan ger möjlighet 
till ökad demokratisk forankring av kommunala beslut och kan överbrygga det avstånd 
som idag finns mellan medborgarna och ett kraftigt reducerat antal politiker. Införandet 
av självforvaltningsorgan måste ses som en möjlighet for nyttjare och anställda" .9 

Denna typ av självf"örvaltningsorgan var ingen nyhet på landsbygden. Där fanns en 
tradition att bilda bygdegrupper, byalag, hembygdsföreningar och andra föreningar där 
grannar gick samman för att företräda sina intressen. Denna verksamhet utvecklades 
dessutom snabbt under 1990-talet. I linje med detta antog Linköpings kommun 1997 ett 
landsbygdsprogram, som bland annat syftade till att stärka medborgarnas lokala 

5 Se Björn Segrells avsnitt i Nilsson H (1999). 
6 Horgby B (1999), även intel"\'.iu med Sven Lindgren 970612. 
7 Horgby B (1999). 
8 Linköpings konununfullmäktiges (K.f) handlingar 3: 39 1993. 
9 Kfprotokoll § 263 1994, Kfhandlingar 10:117 1994. 
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inflytande över sin närmiljö. Till exempel kunde ett byalag ta över skötseln av en 
badplats från kommunen för en mindre ersättning. Inte förvånande fanns det däiför också 
en brukartradition inom centerpartiet. '0 

Brukarinflytandet medför att avnämaren av service får en särställning. Därmed be
handlas inte alla medborgare lika. Så var det tidigare. Inte minst de socialdemokratiska 
traditionalisterna värnade om medborgartanken." 

Jag kommer här att exemplifiera självförvaltningen och brukarinflytandet med barn
omsorgen och skolan. I båda fallen bygger jag utöver annat källmaterial också på 
deltagande observation. Jag var med och startade ett av Linköpings första föräldrakoope
rativa daghem Ankan, som öppnade 1989. 1996 var jag med och startade Tanneforssko
lans skolråd. Jag har dessutom kontakter med många andra brukare inom den föräldra
kooperativa barnomsorgen, skolrådsverksamhet, grannskapsråd och byalag. 

1995 beslutade riksdagen att inleda en försöksperiod med förstärkt brukarinflytande i 
skolan. Denna utveckling sågs mycket positivt av Barn- och ungdomsnämnden i 
Linköping och därför påbörjades försök med föräldrainflytande i skolan. Hösten 1996 
bjöd skolledningen vid Tanneforsskolan in föräldrarna till brukarinflytande. Då visade 
det sig att det var ett långt steg till riksdagens mål en lokal skolstyrelse. Lärare och 
skolledning ville inte överlåta makten till föräldrarna. Däremot var man mycket positiv 
till att föräldrarna skulle få inflytande över verksamheten i form av ett skolråd. De valda 
föräldrarepresentanterna var i de inledande diskussionerna inte heller enade om man 
verkligen ville ta över makten eller om det räckte med att ha ett rådgivande inflytande. 
Dessutom var intresset bland flertalet föräldrar begränsat. Skolrådets föräldrar hade ett 
relativt svagt mandat från föräldragruppen.12 

Detta blottlägger några av de problem som den politiskt initierade strävan efter bru
karinflytande kunde få. För det första är inflytandets gränser oklara. Brukarinflytandet 
kan av den anledningen komma i konflikt med förvaltningens och tjänstemännens 
självstyre. Tanneforsskolans skolråd är intressant som exempel eftersom maktfrågorna 
inledningsvis ställdes på sin spets. Vad innebar "inflytandet"? Gav det reell makt eller 
skulle det tolkas som att föräldrarna fick en informationskanal och en möjlighet att 
genom samråd kunna påverka beslut? Denna typ av maktfrågor kan inte lösas genom 
riksdags- eller kommunfullmäktigebeslut utan kräver praktiska överenskommelser 
mellan de inblandade parterna. I det här fallet blev svaret information och samråd i vissa 
frågor. Frågan var: Skulle föräldrarna ha inflytande över skolgårdens utformning eller 
över skolans förvaltning och arbete? Föräldrarepresentanterna sökte utvidga det fält som 
skolrådet kunde samråda om. Lärarrepresentanterna och skolledningen bjöd gärna in 
föräldrarna till samråd om skolgården och dess utformning. I detta sammanhang och i 
liknande frågor sågs föräldrarna som en användbar resurs. Det var de inte i samma 
utsträckning när det gäller skolans förvaltning och arbete. Här fanns snarare en tendens 
att se föräldrarna som ett hot. När skolpersonalens intressen ställdes mot brukarnas 
begränsades förutsättningarna för samråd och brukarinflytande. 

10 Kf protokoll § 131 1997, Kf handlingar 7 1997, Länstidningen Östergötland 970404, DN 980227, 
även intervju 970424 med Veine Edman. I centerns kommunala handlingsprogram (1998) betonas 
brukarinflytandet. 

11 Horgby B (1999). 
12 Protokoll från Tanneforsskolans skolråd 1996-99. Se även intervjuer med Gunnar Olausson 970304, 

970425 med Mats Johansson och 970523 med Göthe Anderson samt Kfprotokoll § 98 1996. 
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För det andra är det praktiska brukarinflytandet i väldigt stor utsträckning beroende 
av enskilda individer och deras handlande. En föräldrarepresentant avgick ur ett skolråd i 
en förort till Linköping våren 1999. Efter att han slutade självdog de frågor som han hade 
drivit. Brukarinflytandets skörhet visas också av att personal på en del föräldrakooperativ 
fätt problem med samarbetet med föräldrarna när den första generationen föräldrar slutat. 
För att säga det rent ut. Brukarinflytandets direkta och oorganiserade karaktär medför att 
personer som har åsikter som inte är representativa för kollektivet har lätt att fä en 
plattform. I partiverksamhet sållas sådana personer snart bort. 

För det tredje är det problematiskt att bjuda in till inflytande "ovanifrån". Inbjudan 
tas företrädesvis emot av en liten grupp aktiva brukare, som finner en kanal till infly
tande. För att inbjudan till inflytande ska attrahera flertalet krävs antingen att brukarna 
f'ar ut något extra av sitt engagemang - till exempel i form av en friskola eller ett 
föräldrakooperativt daghem - eller att de deltar i en konfliktsituation, till exempel när en 
skola hotas av nedläggning.13 

De aktiva brukarna inom barnomsorgens och skolans värld är ofta relativt välut
bildade. Man skulle kunna säga att de är "resursstarka" individer som utnyttjar närde
mokratin. Det verkar emellertid som om den sociala sammansättningen har blivit mer 
heterogen när verksamheten har ökat i omfattning. Särskilt föräldrakooperativens 
utveckling visar detta. 14 

Kan då brukarinflytandet bli ett betydelsefullt komplement till den representativa 
demokratin? På landsbygden och i mindre orter har brukarinflytandet haft stor framgång. 
I de större städerna är processen mer problematisk. Mina egna erfarenheter är att 
inflytandet kan öka verksamhetens kvalitet - inte minst den upplevda kvaliteten. Det är 
ett sätt att bedriva gräsrotspolitik på ett konkret, övergripbart och sakfrågeinriktat sätt. 
Dessutom anser jag att brukarinflytandets problem i alla fall på sikt är hanterbara. 

För att det ska minska avståndet mellan vardagen och politiken behövs en utveckling 
av kanalerna mellan brukarna och de politiska organisationerna och institutionerna. En 
sådan kanal som kan stimuleras är uppbyggnaden av organiserade nätverk mellan 
brukarna. Det har funnits tendenser i den riktningen inom den föräldrakooperativa 
barnomsorgen. Dessa nätverk kan vara en plattform för samråd mellan brukare och 
politiker. 

Likaså tror jag att det är nödvändigt att dessa samråd har konsensuskaraktär. Den 
politiska kultur som råder i brukarmiljöerna bygger på samf'Orstånd. Man strävar inte 
efter helhetslösningar utan samarbetar för att man vill förbättra kvaliteten på en verk
samhet och för att man vill uppnå konkreta mål. 

Självf'orvaltningen och brukarinflytandet kan utvecklas inom nya verksamheter. Till 
exempel kan man öka föräldrainflytandet inom den offentliga barnomsorgen. Inom sjuk
och äldrevård borde det också vara möjligt att i första hand inbjuda till brukarinflytande 
och i andra hand till nätverksbildningar. Även inom andra servicesektorer är brukarin-

13 Protokoll och handlingar från Tanneforsskolans skolråd 1996--99. Om Ånestadsskolan, samtal med 
Anders Uvenberg. Intervjuer 970424 med Veine Edman och 970425 med Mats Johansson samt 
telefonintervjuer 970304 med Gunnar Olausson och 97-04-16 med Lars Ingemar Johansson. Se även 
Länstidningen Östergötland 970404, s 16--17 och telefonintervju 970519 med Hans Måhagen. 

14 Telefonintervjuer 970403 med Gunnar Olausson, 970403 Inger Leffler, 970416 med Lars Ingemar 
Johansson och 970519 Hans Måhagen. Intervjuer 970425 med Mats Johansson och 970507 med Lena 
Micko. Jag bygger även på egna erfarenheter av och kunskaper om den föräldrakooperativa bar
nomsorgen i Linköping 1987- 97 samt deltagande i Tanneforsskolans skolråd 1996--99. 
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flytandet möjligt. Tänk att Tekniska Verken samråder med de boende i olika områden 
om sophanteringen eller att inte bara LASS utan också de badande får en möjlighet att 
påverka servicen i simhallen. Möjligheterna är nästan oändliga. 
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