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Förord

Med den här skriften vill Demokratiutredningen lyfta fram de många
allvarliga lokala försök pågår landeti demokrati.som runtom temat
Visserligen författaren försjälv överdriva deras omfattningvarnar att
och uppslutning. han tecknarMan ändå bild lokal folkstyrelseen av en

jakt efterivrig bitvis okonventionella arbetsformer med mer
legitimitet frihet.och

kritisk nyfikenhetI han också frågor vilka demokrati-en reser om
uppfattningar de här verksamheterna för.uttryck hanterar deHurger
makt, och representativitet Och, inte hurminst, ska de relate-ansvar

till den partibaserade representativa demokratinras
frågorDet pockar debatt.är som

Demokratiutredningens ledamöter har inte tagit ställning till
författarens synpunkter.

Erik Amnå
Huvudsekreterare
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Lokala

demokratiexperiment
exempel och analyser-

Stig Montin

1 Inledning

finns del tillDet paradoxala utvecklingstendenser ien synes sam-
hället. dessa frågan demokratin förEn närvaranderörav om ut-

Åvecklas eller avvecklas. sidan framstår det tydligt detena att
under tid skett avdemokratisering flerai avseenden.senare en
Ekonomiska värden har successivt undan demokrativärdenaträngt
Lundquist debatter demokrati tenderar1998, förändra sittom att
fokus från folkstyrelsefrågor till frågor politisk handlingskraftom
Jakobsson och politiskt beslutsfattande1997 tenderar ske iatt

eller mindre slutna Lewin denminst inom1998. Intemer rum
offentliga verksamheten påtalas ofta brist demokrati. 1970-
talets diskussioner företagsdemokrati verkar minstom sagtvara
avlägsna, stället deti rädslan bland personalen framföra kritikär att

arbetsgivaresin påtaglig undervarit 1990-talet SOUmot som
Sysselsättningskriser, budgetbantningar,1996:169. standardsänk-

ningar, ökad ojämlikhet, skandaler kommunalpolitikeni ärm.m.
faktorer bidragit till minskat förtroende bland medborgar-ettsom

för de etablerade demokratiska institutionerna. medDetna
svenska låga Valdeltagandetmått vid val tydligårsmätt 1998 är en
indikator detta misstroende.på

Samtidigt debatten demokratins utveckling påtaglig.är om
Under 1990-talet har det tillkommit florarik demokratiut-en av
redningar, demokratiinstitut och demokratiprojekt och det pågår
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deltagande ochsyfte ökaolika försök och experiment irad atten
harsjälvaktningkommun medlokaldelaktighet nivå. Varje

lagstiftningdemokratiprogram.form Senare årsnågon avnumera
ochinflytandeidén ökatområden präglasflerainom ansvaromav
och för-kommunallagenoch medborgare,för brukare t.ex. nya

skolans område.lokala brukarstyrelser inomsökslagstiftning med
olikatolkas liteparadoxala utveckling kantillDenna synes

demokratiut-och lokalavdemokratiseringtolkningEn ärsätt. att
idessaparallellt stårveckling tvåpågår mot-utan att processer

tillåts ochMedborgarnatill varandra.sättning attuppmuntras
poli-medanför den "lilla demokratinochmedverka i ta ansvar
dennademokratin.denandra eliter sköter Omtiska och "stora

leda till ökade legitimitets-utvecklingenriktig kantolkning år
vi-och-dom-till populistisktdirektproblem och ettuppmana

perspektivsådanteliten.folket ställsperspektiv där Ett ärmot
Åtskilliga erfaren-ochundersökningarverklighetsfrämmande.inte

finns välMaktlöshetensamhället.ökade skillnaderpekar iheter
m.fl.dokumenterad 1998.Peterssonse t.ex.

kanför demokratiexperimentökade intressetDet som enses
Med-avdemokratiseringstendenserna.redovisadedereaktion

former lokal kandeliberativa nivåutvecklingverkan ochi av
dendeliberaliseringframkomma successivt tvinga storaatt aven

demokratiexperi-nutidapolitiken.och den Dedemokratin stora
denreaktionkan dåflertal kommuneri ettmenten ses som en

tillhåll: låt eliten åkaskeravdemokratisering annatsom

1 sammanhangdemokratin dettaden lilla irespektiveDen "stora" är
sidansamlingsbeteckning ielaborerade begrepp åinga utan enaen

den kom-demokratin ochden kommunala representativaförsta hand
politiskaandraockså representativamunala förvaltningen, organmen
demokratiskaformeroch olikaregionalt, nationellt,högre nivå av

och under kommunens representativavid sidan åorganiseringar organav
funk-territoriell betydelse.funktionell ochbåde Iden andra. harDet en

kopplat tillsådantden lilla demokratintionell mening ärutgör t.ex.som
det demo-territoriell handlarskola. meninginstitution såsom I omenen

distinktionenlokalsamhället. Därmed kanpolitikkrati och i sägas att
förekom Maktutredningensammanfaller med den iendast delvis som

22.Petersson 1991, s.
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klassiskthemma.demokrati härbygger DetBryssel så är ett
underifrån. demokrati-demokrati skapas Inomargument att

förmåga och viljaökandeofta medborgarnasframhållsforskningen
effekterdessutformning ochpolitikensgranskakritisktatt

och delaktig-medverkannationelllokal nivå. Kravensåväl som
elitkunde beskrivassamhälle iGårdagensöka.het sägs termer av

samhälle bestårdagenseller mindre passivoch mer massa, men
kritiska medborgarevälutbildadedel tidigaretill änstörre somav

färdriktning.makteliternas Detföljer angivnaunderdånigtinte
ocksåför ledarnas handlingsutrymmebegränsningarskapar men en

lillaoch denförhållandet mellan denför förändringargrund i stora
finns det teckenkommunala politikendendemokratin. Inom som

ochfram vid sidandemokratipolitiktyder tvärsväxer avatt
skolpolitik,politikområdenvälbekanta såsomandraöver mer

Olsson ochtrafikpolitik Montinsocialpolitik och 1996.
strid med övrigatolkning iinte stårYtterligare ärsomen --

tillhar medverkatochförsämrad offentlig privat service attatt
olikaför mobiliseralokal organiserar sigmänniskor nivå att

första hand demokrati i sigkanske iinteDet ärtyper resurser.av
för denna organisering.målsättningenden viktigasteutgörsom

ideellaarbetsformer,demokratiska såsomsig iorganiseraAtt
flesta. ökat socialtför desjälvklarhetföreningar dock Ettär en

med-ochför enskildainflytandeoch ökatkapital grupper av
mobiliseringenbieffekt den lokaladåborgare kan avses som en

kommande.Aarsaetherjfr Røiseland och 1999,

uppläggningSyfte och1.1

kommunalförändringarantal olikaskrift redovisasdennaI ett
försökdvs.demokratiexperiment,kan kallaslokaloch nivå attsom

förnyelsehandlarförändra demokratin.ochförnya Det avom
valfrihet, lokalabrukarinflytande,stadsdelsnämnder,fullmäktige,

för-dessasjälvklartdet inteutvecklingsgrupper Men är attm.m.
demokrati ellerförbättradförnyad ellerleder tilländringar över

skaffa. kritikermed demokrati Vissaharhuvudtaget attatt menar
demo-handlarvalfrihet egentligen intebrukarinflytande, omm.m.



LOKALA DEMOKRATIEXPEHIMENT

krati konsumentinflytande och förnyelseprojektvissautan om att
hot den partibaserade demokratirepresentativaär ettsnarare mot

kännetecken för den svenska folkstyrelsen. Bland deär ettsom
kritiska iakttagarna det framväxande brukarinflytandet återfinnsav

Westerståhl.Jörgen efterfrågar demokratidebattHan en tarsom
fasta hur den demokratinrepresentativa skall funk-sågöras
tionsduglig möjligt stället för den fokuseringi direkt- ochsom
närdemokratiska frågor framträdandevarit under årsom senare
Westerståhl således1997. Det angeläget systematiskt för-är att
söka analysera olika utifrånexperiment demokratiperspektiv.ett
Innebär försöken hot partiernas roll, denett mot mot represen-
tativa demokratin, Innebärnödvändiga helhetsperspektiv demot

ökad klyfta mellan den lilla och den demokratin Eller ären stora
det denså demokratinsrepresentativa funktionssätt kan under-att
lättas och Vitaliseras dessa demokratiexperimentav

Med "demokratiexperiment förändringarsåväl deiavses
representativa inrättandesåsom stadsdelsnämnder/organen, av
kommundelsnämnder och förnyelse kommunfullmäktigeav som
olika brukar-varianter och medborgarinflytande vid sidan deav av
representativa fullständigNågon redovisning vadorganen. av som
händer landetsi kommuner dessai avseenden handlar det inte om,

urval demokratiexperiment. Syftet hellerinteärettsnarare av att
sådan fullständignågon redovisning fokuseragöra någrautan att

generella problem den lilla demokratin och relationen tillrörsom
den demokratin, detta fall huvudsakligeni denstora som avser
kommunala demokratin.representativa

skriftDenna huvudsakligen kritiskt granskande kun-är en
skapsöversikt. berättar försökDen olika och experimentom som

lokal demokrati och med hjälp olika begrepp ochrör teorierav
demokratiforskningeninom diskuteras och analyseras händelse-

utvecklingen. också försökDärutöver konstruk-görs ett att ettge
bidragtivt utifrånjagså demokratiteorinormativsätt att anger

vad kan möjliga och önskvärda åtgärder och förändringar.som vara
källorDe används olika slag. fallVissa handlar detIärsom av

kommunala dokument amibitioner och liknandeom som anger
också redovisar erfarenheter. andra fallI intervjuundersök-men

ningar och andra kartläggningar i princip kan betraktasintesom

10
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beskrivningar.empiriskagodaforskning, som germensom
forsk-dockmaterialetempiriskadetHuvuddelen utgörs avav

forskning.pågåendefrån Näroch rapporteringningsrapporter
kritiskförhålla sigviktigtanvänds detmaterialolika är atttyper av

trovärdighet.dess Ibedömningarenskilt falloch varjei göra om
ochreservationerfortlöpande Vissadenfall ivissa görs texten

från olikaresultatvad gällerpåpekandenmetodologiska m.m.
undersökningar.

olikaredovisasdisposition.har följande FörstRapporten syn-
ochkollektivasvenskademokratidemokratin;sätt samt

Därefterkapiteldennatill 2.individorienterade utmaningar
olika delardemokratiexperiment iolikaurval avettpresenteras av

mellanolika spänningardiskuteraskapitelkapitellandet 3-9. I 10
hur de nivåernademokratin tvådenlilla ochden samtstora

kapitletavslutande någradetlänkaskan Iolika sätt angessamman.
denforskning kringfortsattochdiskussionför fortsattteman

demokratiutvecklingen.lokala

på demokratinSynsätt2

vad dettolkningarnabetyder folkstyre,Demokrati meravmen
definierar demo-författareolikabetyder många. Närprecist är

deförsöka precisera mång-oftadethandlarkratibegreppet attom
förstavanligt istyrelse.folk ochorden Dettydiga är stegettatt

demokrati. Dennarepresentativindirektdirekt ochmellanskilja
klargörande. någonalltid Få omemellertid inte sådistinktion är

det enda legitimabördemokratidirekthävdatorde sättetvaraatt
Å andra sidanangelägenheter.hantera är an-gemensammaatt

motståndareknappastdemokratirepresentativhängarna motav
blandningendetSåledesinflytande.direktformeralla är snarareav

varandra.demställaintressant änär motattsom
och kommunitärliberalgällerdistinktionEn synenenannan

demokratiska institutio-fallet deförstadetdemokratin. I är
individuellaolikaoch balanserahuvuduppgift att aggregeranernas

normativhandlar detandra falletdetsamhället och iiintressen om
ochåstadkommadvs.integrering, normergemensammaatt

11
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värderingar för det bästa March och Olsen 1989.gemensamma
Närbesläktade varianter konkurrensdemokrati respektive del-är
tagardemokrati Lewin Lundquist1970; 1976; Hermansson 1992.
Idén konkurrensdemokrati innebär kortheti politiska eliterom att
konkurrerar med varandra väljarnas Förväntningarnaom gunst.

högt deltagande bland medborgarna i de politiska organisa-ett
tionerna lågt ställda. demokratiskaDe institutionernaär ses som

medel mål i sig. Medborgarnas uppfattningaränett ettsnarare
framkommer i samband med valet, kan också samlasmen upp
mellan valen, opinionsmätningar och brukarenkäter.t.ex. genom
Eliten tolkar informationen och omvandlar denna till beslut som
bedöms riktiga. deltagardemokratiskaDen idén innebärsom att
medborgarnas deltagande mål deti sig; skapar förståelse ochär ett
demokratisk fostran. det kan ocksåMen medel förettses som mer
legitima beslut. Besluten blir bättre och individerna utvecklas till
demokratiska medborgare. Kunskap medborgarnas problemom
och behov byggs kommunikativi där det skeren ettprocess

lärande bland politiker och medborgare. harVigemensamt nu sex
varianter kan blandas olika sätt.som

hålla flertalAtt isär demokratimodeller kan haett ett stort teo-
retiskt värde för analysera demokratidebatti och huratt nyanserna
den faktiska demokratin fungerar. fallvissa laboreras medI två
modeller Lundquist modeller1976, Premfors, Sandquist ochtre
Sanne Rasch eller modeller1994; 1998 åtta Held börDet1996.
betonas de modellerjust till vilka verkligheten endast delvisäratt
knyter Exempelvis kan eller flera modellertvå föranvändasan. att
bedöma Vilkeni riktning olika förändringar det följande skallgår. I
jag reducera den ofta komplexa demokratiteoretiska debatten till

demokrativarianter: svenska till denna;utmaningartvåtre samt
kollektivistiskt och individualistiskt Sammantaget,ett synsätt.ett

täckerjag, denna uppdelning allti väsentligt de grund-menar
läggande skiljelinjerna deni nutida svenska demokratidebatten.

12
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på svenskaDemokrati2.1

deltagande imedborgarnassvenskademokratiI är synen
börkanske hellerochkan inte"realistisk", dvs. alla intehuvudsak

företrädasammanhangolikaböroch iorganisationerdelta. Partier
åsikts-särskilda "Frihelhet ellermedborgarna grupper.somsom

grundläggandeförverkligandefolkviljansochbildning är
folkviljan krävsförverkligandeåstadkommavärden. För avatt

grundläggande teknik-sådant"teknikvärden.demokratiska Ett
detinnebärvilketåsiktsrepresentativitet"värde är attsettgrovt
ochpolitikernasde valdaöverensstämmelse mellanfinnasbör en

val-politiken. sinainnehållet Partiernaiåsikterväljarnas utserom
Väljarnaföljaförutsätts partietsbara program.representanter som

politik deuppfattning vilkenförhanddärmedkan omen
ochdriva Birgerssonkommervalda attrepresentanterna

WesterståhlWesterståhl 1970.1980;
lyss-Företrädarendubbel roll:förtroendevalda harDe somen

beslutsfattarenönskemål, ochmedborgarnasför framoch somnar
beslutsfattandet iönskemål.olikamellan Detprioriterar är termer

denkärnan ioch prioriteringaravvägningar utgör represen-somav
från andradenoch skiljerdemokratiskatativa aggrege-processen

klartskall detdetmarknaden.ringsordningar Påsåsom sättet vara
politiskadetför vadmedborgarnaför ansvaretansvararvem som -

grundläggandeWesterståhltydligt Detta1997.bör ärvara
överför detfolkstyrelsens idé. Omför den svenskakännetecken

folkstyrelsenlokaladenkan idénkommunaladen nivåntill om
följandebeskrivas sätt.

flöden.beskrivasfolkstyrelsemodellen kan tvålokalaDen som
formulering, aggregering,första "politik-in"Det utgörs av--

styrandeskallidéerutvärderingochsammanvägning som varaav
omfattning.ochinriktningverksamhetenskommunalaför den

förväntas skeutformas ipolitikinflytandeMedborgarnas när
flödedettaaktörernaviktigaste iformer.representativa De är

Deidealmodellen 1976/ 77:187.enligt separtierna, t.ex. prop.
olikaoch behov särintressenproblemmedborgarnasföraskall

målsätt-idemokratiski utmynnar gemensammaprocess somen
eller andraFolkrörelsers.k. allmänintresset.detkringningar

13
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organisationer och grupperingar olikaorganiserar intressen, imen
denna modell det partierna har legitimitetär sinstörstsom genom
folkliga förankring.

Kommunfullmäktige den viktigaste politiska institutionen:är
viktigasteDet deni lokala demokratinrepresentativa ärorganet

fullmäktigeförsamlingen" prop. fattas1990/912117, Där17.s.
beslut ärenden principiell beskaffenhet eller störreav annars av
vikt för kommunerna innefattar bland.... Detta mål ochannat
riktlinjer för verksamheten "budget, skatt och andra viktigasamt
ekonomiska frågor kap. fällsKomL §. Här avgöranden där3 9
det politiska allmänt dominerande" Lindquistärmomentet, sett,
och fullmäktigeLosman förs1991, 28. I vitala politiska diskus-s.
sioner kring övergripande värdefördelningsfrågor. skallDär

direktvaldapartiernas företrädare markera sina och partiernasegna
ståndpunkter. sker den demokratiskaDär transformeringen från
särintressen till allmänintresse. Avvägningar och prioriteringar
leder till slutprodukt politiska beslut skall bedömasen som av
väljarna allmännai val.

andra flödetDet politik-ut består verkställandeav organ,- -
styrelsen,såsom nämnder, förvaltningar och ansvarsenheter. I

kommunrättslig mening styrelsen och nämnderna föransvarigaär
de övergripande beslut fullmäktigetagits i verkställs.att som

Kommunstyrelsen har särställning försitten genom ansvar
kommunens ekonomi. Nämnderna för all verksamhetansvarar

den bedrivs i ellerregi utlagdegen entreprenad.äroavsett om
förDe verksamheten bedrivs i enlighet med de måltar attansvar

och riktlinjer fullmäktige har bestämt kap.KomL Den6 7som
politiska styrningen tänkt fungera enligt modellär att en som
bygger målrationellt handlande förvaltningari och enheter.ett

kommuninvånareSom uppträder olikai roller enligt denna
modell. egenskap medborgareI och politiska människorav som
deltar vid val, i partiorganisationerna kontaktar de för-samt
troendevalda för påverka den kommunala politiken helhet.att som

egenskap brukare, klienterI eller kunder utnyttjar det kom-av
munala välfärdssystemet och eventuellt inflytande denutövar
kommunala serviceproduktionen. Brukarintresset enligtmåste
denna modell underordnas den representativa demokratin;

14
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klar, enligt dettahållasfolkstyrelsen måsterågången gentemot
Westerståhl 1997.synsätt

folkstyrelsen beskrivaslokaladenkan idénSammantaget om
länkarnastyrningskedja medochlegitimerings-som en
förvaltning.nämnder Denfullmäktigefolkrörelserpartier/ ---

demokratin börhurantagandenantalbygger varaett om
och kanhur börutformad och organisationer styras.

demokratin där partiernaden representativabetonasdet förstaFör
betyderavgörande rollen.spelar den Detförtroendevaldaoch de

korporativism,inflytandeformer politisktandra t.ex.somatt av
underordnadbrukarinflytandeochfolkomröstningar är av

betydelse.

skiljelinjeidémässiggrundläggandefinns detandradetFör en
produktion,icke-politik förvaltning,ochpolitikmellan pro-

förtshar intensivabrukarinflytande Detfessionellt arbete, etc.
med ochskall sysslapolitikermellan detdiskussioner gränsenom

modernamed.skall sysslapersonal Dendet tjänstemän/som
ochstyrande målfastställerpolitikernadominerande är attnormen

politik-förvaltningsdua-genomförförvaltningenriktlinjer och
lism.

organisa-styrfilosofin kommunernasdet tredje byggerF ör att
målrationellt.och Organi-professionellthandlarhuvudsakitioner

förväntas ledaoch förändringarsationsförändringar styrsystemav
ekonomiskt och kvalitetsmässigteffektivare verksamhet itill en

verksamhetsredovis-Med olikahänseende. instrument såsom
ochbokslututvärderingsrapporter,ningar, revisionsrapporter,

bedömakanbearbetad informationsystematiskt manannan
måluppfyllelsen.

sentida demo-ställa antalkandemokratiformdennaMot ettav
demokrati. Detolika varianterkratiidéer. De öppenär merav en

svenska demo-effekter denlångsiktigaformerskapas varsnya
kännetecknas dessaGenerelltkan skönja.barakratin ännu nya

efter det poli-alltformernablandinslag att merannat anpassasav
bekostnadinslagen ökardirektdemokratiskainnehållet, detiska
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partiorienterade former, underifrånperspektiv oftarealltav att
lyfts fram, politik-förvaltningsdualismen till föreställ-övergåratt
ningar politik-förvaltningsholism och lekmannaförvalt-om en att
ning brukarinflytandesåsom den professionaliseradeutmanar
förvaltningen Olsson och Montin red Olsson1998; 1998.
Förändringen den svenska demokratin omfattar såväl kollek-av
tivistiska individualistiska varianter.som

2.2 Kollektivism och individualism

den moderna demokratilitteraturenI har olika kollektivttyper av
orienterad demokrati fått democracy"strongrenässans, t.ex.en
Barber Premfors, Sandqvist och1984; "deliberativeSanne 1994,
democracy Eriksen Weigård kommunikativ8C 1997, rationa-
litet Habermas kommunikativ demokrati Räftegård1988,

medborgaranda1998, och "discursivePutnam 1993
democracy Dryzek för översikt Hallberg1990; 1997. Ien se
litteratur kring "kommunitarism och republikanism finns åter-
kommande kan hänföras förhoppningartill med-teman som om
borgarnas vilja och förmåga politiska människor och inteatt vara
bara konsumenter eller brukare Bang 19942Gunsteren1996: van

förenklatNågot medborgaren bör aktiv iattanser man vara
skapandet den framtiden medverka iav gemensamma attgenom
politisk debatt och politiskt beslutsfattande. uttryck förDet är ett
god medborgaranda. Politiskt deltagande lokalsamhälleti är ett
viktigt medel för medborgerlig skolning demokrati källai och en
till personlig tillfredsställelse. Medborgarna politiska människorär

2 diskursiva eller deliberativaDen demokratin föribland kallassom en-
"tredje modell" m.fl.Petersson Rasch -ligger tämligen1998; 1998 nära
det ofta kallas för deltagardemokrati eller republikansk demokrati.som
Även författarevissa markerar skillnaderna mellan den diskursivaom
demokratin och andra klassiska deltagardemokratiska modeller före-mer
faller det fullt rimligt kunna sammanföra dem och den diskursivaatt se
demokratin vidareutveckling alternativ till del-änsom en ettav snarare
tagardemokratin jfr Räftegård Den1998, 63.s. gemensamma mot-
ståndaren konkurrens- eller elitdemokratin.är
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med både rättigheter och skyldigheter. Skyldigheten innebär bland
medverka i samtal angelägenheter.annat att Denom gemensamma

dygden för medborgarnastörsta allmänintresset fram-är sättaatt
för egenintresset. Kommunerna bör levandegenomsyras av en
politisk debatt där varje medborgare efter förmåga aldrig såettger
litet bidrag till utveckla demokratin. Diskussioner leder tillatt
beslut, också identitetsskapande. Viljanär lyssna ochmen att argu-

bör och det inte förhand definieratmentera är vilkastor,vara
ståndpunkter de principI allaär ståndpunkterrätta. ochärsom
värderingar eller mindre rimliga. De utgångspunkter förutgörmer

dialog mellan ömsesidigt respekterar varandra.en parter som
idénMot utveckla det politiska medborgarskapet stårattom

den individualistiska linjen. harDen idémässigasin förankring i så
kallade konkurrensdemokratiska modeller Schumpeter 1987;
Dahl Under1989. den kalladeså systemskiftesdebatten fram-
trädde ganska tydlig vision vad kan betecknasen om som som
demokrati politik. Medborgarna skall behövainteutan om-

detvia politiska förvägen åstadkomma förändringar.systemet att
Idealet kan framställas följande Det kommunensätt: som
producerar formi ochservice skall i möjligastörstaav omsorg
utsträckning produceras under konkurrens. Grundläggande värden

företagsekonomisk effektivitetär och tillgodose efterfråganatt
behov.änsnarare

politiskaDen sfären bör begränsas och hållas skarpt avgränsad
från produktionen, det viktigt de få politikerärmen att som
finns kvar avgörande politiskt Inför valet skalltar ett ansvar.
partierna/ politikerna framställa sina tydligt såsättprogram ett

det reell konkurrensuppstår mellan alternativen.att poli-Något
tiskt intresse bland medborgarna förutom utnyttja sin rättatt att

förvänta.interösta Den sfärenär privata denståratt över gemen-
Medborgaren framför allt kundär med väljasamma. rätten att

mellan olika skolor, daghem, läkare Valfriheten utgöretc. en av-
görande del demokratin. Representativ demokrati innebärav att
politikerna vilka skolor skall finnas,avgör valfrihetm.m. som men
innebär direkt demokrati, enligt detta synsätt.en

Skillnaden mellan den individualistiskt inriktade och den
kollektivt inriktade demokratisynen bottnar skildai ontologiska
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funge-ochverklighetenhurantagandendvs.antaganden, utserom
behovharindividen störreIndividualisterna attavattmenarrar.

ochIndividergemenskap.iingåsjälv bestämma grupperän att en
valdadesamlaskanintressendessutom givnahar upp avsom

harindividerna störreKollektivisternapolitikerna. ettattmenar
individuellt.kollektivtproblemsamhälleliga änlösabehov attav

blirmänniskorochföränderligaochPreferenser intressen är
dialogerpolitiskadeltar ideegoistiskamindre gemensammaom

samhandlingar.och

synsättblandningEn2.3 av

bland-olikasamtidigt iförekommabådakanpraktiken synsättenI
detframträdande ialltmerblivitpluralismdenformer. I som

lösningarnakonkretadeframstår intevälfärdssamhälletmoderna
bådablandningkollektivismellerindividualism avutan ensom

1998.Sørensen
under delokalsamhällenochkommunerUtvecklingen i många

indivi-ochkollektivistiskabåde detförstödåren10 attsenaste ger
har varitEffektivitetsvärdenadrivande.varitdualistiska synsättet
hand harförstaskapades. Ikommunernamodernadeviktigast när

välfärdsinstitutionerresursstarkabyggahandlatdet somattom
välfärdspolitik.nationellanpassadlokaltbedrivakaneffektivt

mellanskillnadernakommunideologiskadehar1960-taletSedan
debattensedanharpartispeciellt Ingetvaritintepartierna stora.

börkommunernahävdatkommunsammanslagningarnainför att
Strandbergpolitisktmedenhetersjälvständiga ansvaregetvara

1998.
huvudsakligenharreformarbetetÄven kommunalasentidadet
offentligkonsumentmedborgareninriktatvarit avsommot

delaktig-Värdenmedborgare.politiskservice än somsomsnarare
ochdeltagandeansvarsutkrävande,ansvarstagande,hetskänsla,

ochkvalitettillgänglighet,mindrehar betyttintresseartikulering än
harsystemskiftedebattenpolitiskavalfrihet. Den ute-om

och service-förvaltningutformningenhandlatslutande avom
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produktion, inte kommunen politisk enhet relationi tillom som
och medborgarna Strandberg Montin1996; 1997.staten

Tillsammans med faktorerandra har kommunal reformpolitik
bland medfört medborgarna allmänheti sig självaannat att ser mer

konsumenter politiska människor. Folk allmänhetiän ärsom som
nöjda med servicen missnöjda med politikerna. Det svårtärmen

finna någon missnöjd med servicen, samtidigtär nöjdatt som men
med politikerna. legitimitetDen de förtroendevalda åtnjutersom
baseras inte meriter förvaltningens och service-utanegna
produktionens förmåga tillgodose behov och önskemålatt
Montin Möller förlängningen1995; detta1996. I denav synes
individualistiska demokratisynen den realistiska, ellermestvara

SNS Demokratiråd utrycker det: ollen medborgare" rsom som
har knutits till rollen brukare och konsument den offent-som av
liga sektorns service m.fl.Petersson 16.1998, s.

Samtidigt vill medborgaremånga skapa kollektiv demo-en
kratisk organisering individuella lösningar. finnsDetänsnarare en
lång tradition folkrörelsearbete sentida medborgar-av som
organiseringar försöker återupprätta. Exempelvis betraktas lokala
utvecklingsgrupper och byapolitiska rörelser ibland som en ny
folkrörelse Herlitz 1998.

etableradeDe demokratiska institutionernas förmåga defi-att
behovniera och problem, prioritera och mobilisera ifråga-resurser
dock allt Under de harsätts åren och folk-partier20mer. senaste

rörelser fått allt behållasvårare legitimitetsin bland medborgar-att
na3. traditionellaDe politiska partierna inte längre de vitalaär
demokratiska rörelser de under och delar1950- 1960-som var av
talet. Partisystemet och andra demokratiska institutioner har
uppkommit och fortfarande knutna till samhälleär detänett annat
nuvarande. demokratiskaDe procedurerna ochnormerna,

3Viktigt dettai sammanhang partiernas guldålderäratt notera att
egentligen ganska kort och omfattade ungefär 1950-talet. Medlems-var
utvecklingen nådde sin börjani 1960-talet för däreftertopp attav succes-

sjunka Bäcksivt och Möller Därmed kan1997. partierna undersägas att
delen hittillsvarandesin levnad haft olikastörre legitimitets-av typer av

problem. förtar dockDet inte bilden partiernas nuvarande problem.av
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utvecklades. Parti-industrialismendåskapadesorganisationerna
utvecklades.strukturersocialaåterspegla dekom somattsystemet

ViktigafostrandemokratiskochmobiliseringOrganisering, var
värden.

tydligarepräglasannorlunda.samhälle DetDagens är enav
politikförformermedexperimenterandeochindividualism nya

utvecklas,formerdemokratiska såsomAlternativademokrati.och
fall handlarbyalagsrörelser. vissanygamla Iochbrukardemokrati

kommun-ellermedmedborgarorganiseringlokaldet utansomom
problemlösningsför-utvecklarbiståndbenägnaledningens egen

utveckla-kommunalpolitiska strategierfinns detfallandramåga. I
brukarinflytande.ochmedborgar-formerriktningde i mot avnya

demokratiorganise-dennadelarförefallerGenomgående stora av
partiorienteradplatsorienteradbyggaring änsnarareen

ochproblembetyderHerlitzdemokratiideologi Det1998. att
starkarebildarterritorietdetutmaningar i engemensamma
demokratiskaochsamhällsutvecklingför idéerreferenspunkt om

talarutvecklingsådanideologier.partipolitiska Enarbetsformer än
gradhögstademokratisynen iorienteradekollektivtdenför att

relevant.också är
formocksåAgendamedarbete 21 ärKommunernas aven
det intedemokratiexperiment,orienterade ärkollektivt även om

hållbartmålsättningendemokrati sigi är sam--utan ett mersom
Sverigeavseenden.socialaekonomiska och Imiljömässiga,hälle i

angelägenhet.kommunal DetdefinieratsAgendahar 21 ensom
såvälorganiserarpolitiker och tjänstemänkommunalaförväntas att
medarbetetoch företag iorganisationermedborgareenskilda som

samhällehållbartföråtgärderlångsiktigafinna ett meratt
förekommerbred organiseringrelativtm.fl. 1997. EnPetersson

bibehålladet kan svårtkommuner,också i några även attvaraom
m.fl.aktörerlokalsamhällets 1998.Broblandengagemanget

demokrati-orienteradekollektivtochindividorienteradeDe
dessaoch de experimentuppfattningarna representerarsom

IngelhartRonaldsociologenmed detsammanfaller i stort som
värderingsmät-basis"postmodernisering". Påbetecknar avsom

omfattarsammanlagt 70urval bland nationer somi 43ningar ett
framför allttidpunkterolikavidbefolkningvärldensprocent av
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och drar Ingelhart slutsatsen det1981 1990 pågår successivatt en
förskjutning värderingar de högindustrialiseradei samhällenaav
Ingelhart Framför allt gäller det de1997. nordiska länderna som

utveckling godgenomgått ekonomisk tillväxt ochen av en expan-
derande välfärdsstat efterkrigstiden.under

modernisering harDenna lett till värderingsförskjutningar i
riktning individualism och nedvärdering politiska ochmot av
andra auktoriteter, också uppvärdering andra kollektivamen av
former de traditionella. Tendenserna livskvalitet och del-än är att
tagande i angelägenheter vid sidan de gamlagemensamma av
demokratiska institutionerna framförprioriteras ekonomisk till-

och tilltro till de traditionella institutionerna. Vidare spelarväxt
mellaninte och offentligtprivat lika roll tidigare igränsen stor som

medborgarnas värderingar vilken sektor för det goda.stårav som
Ingelhart drar slutsatsen det politiska måsteatt systemet anpassa

till dessa värderingsförskjutningarsig kommer det attannars er-
med andra Det intressanta och viktigapågår värde-sättas system.

ringsförändringari samhället. olikaPå det modernasätt utmanas
projektets demokratiska institutioner. grundläggande fråga förEn
framtiden blir hur dessa institutioner och organisationer anpassar

till dessa förändringar.sig
översiktligaDenna visar detgenomgång relevantäratt att

diskutera förändringar den kommunalai demokratin såväl indi-i
vidualistisk kollektiv riktning. finns utvecklingsdragDetsom som
kanske stärker färdiga"den demokratin Olsson dvs. de1998,
etablerade demokratiska institutionernas legitimitet, finnsdetmen
också utvecklingsdrag pekar behov demokratiskasom av nya
institutioner.

Efter denna diskussion olika demokratin skallsynsättom ett
antal konkreta demokratiexperiment och kommen-presenteras

börjar reformVi börjani framstod1980-taletteras. en som av som
djärv, nämligen inomkommunal decentralisering.
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Stadsdelsnämnderl3
kommundelsnämnder

reformenmedsyftenochSpridning3.1 av

demokrati-diskuterades olika1970-taletdelenUnder större av
genomfördaframför allt deBakgrundenåtgärder.befrämjande var

färrebetydligtmedförthadekommunsammanslagningarna. De ett
förinflytande tjänste-politisktökatförtroendevalda ochantal ett

uppmärksammades partiernaskommunerna. Dessutomimännen
framför alltmedlemmar,och aktivarekryteramedproblem att nya

demokratiserings-resultatoch kvinnor.bland ungdomar Ett av
trädde ilokalorganslagenkalladedenblev sådiskussionerna som

sektorsövergripandemöjlighet inrättakraft Den1980. attgav
Eftersomkommundelsnämnder.nämnderbeslutandelokala

storstadsreformframför allt blivittidunderreformen ensenare
vanligare.stadsdelsnämnder blivithar beteckningen

kommundelsnämnder/stadsdels-för inrättaArgumenten att
lokaleffektivitet,demokrati,handladenämnder SDNKDN/ om

första skulledetförtroende Montin 1989. Förochanpassning
därmedochökadeförtroendevaldaantalettillledaKDN/ SDN att

och medborgare.politiker Detmellankontaktytorantaletockså
lokalorganisa-partiernasförväntningarstarkafanns också att

sektorsöver-skulleandradetvitaliseras.skulle Förtioner en
effektivitetsvinsterskapaförvaltningnämnd ochgripande genom

närhet tillbeslutsfattarnaspolitiskasamordning Deresurser.av
effektivaremedföraocksåskulleverksamhetochförvaltning styr-

anpassningleda till bättretredje skulle SDNdet KDN/ning. För
politiskadenfjärde skulledetbehov.lokalatill Förservicenav

mellanförhållandeförtroendefulltskapadecentraliseringen ett mer
ochövergripandemellanSambandenmedborgare.ochpolitiker

människor kommun-iskulle bli klararebeslutpolitiskalokala om
Vidsammanhållning.samverkan ochbredtillkunde samlasdelarna

kommundels-införtkommunerhade drygt1980-talet 20mitten av
kommunen.delarenbartför hela ellernämnder av

inrättade KDN/SDN.kommunerdetEfter 1985 somvar
År kommunerhadesvalnade.för 1985 65KDN/SDNIntresset

Undernämnder.sådanainförafrånvaltefter utredning avstå attatt
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kommuner de utredde förutsätt-vintern 1986 47 attuppgav
för införande. dessa deningarna Ett år inte40 attsenare uppgav av

längre intresserade lokala flera skäl, kom-t.ex. attvar av organ av
förstruktur passade sådaninte territoriell uppdelning,munens en

oenighet, det fanns förpolitisk rädsla ökade kostnader,att en
frånmotstånd eller saknadetjänstemän systematiskaatt man er-
frånfarenheter andra kommuner med SammanlagtKDN SDN./

kommuner avvecklade kommundelsnämndersina Botkyrka,åtta
Järfälla, Linköping, Nyköping, Uddevalla, Upplands Väsby,
Vadstena och Skälen bland förVäxjö. andra risk ökad byrå-var

och försvåradkrati beslutsprocess, bland kommun-intressesvagt
de stämde med kommunens geografiskainvånarna, inte struktur,

risk för minskad kompetens, hot likställighetsprincipen ochmot
de tillräckliga effektivitetsvinster.inteatt gav

kan emellertid entydigt hävda förVi inte intresset KDN/att
försvann. har tillkommitSDN inte antal kommu-Det något stort

med lokala landets kommuner harstörstatrener organ, men
fullskalemodeller. Göteborg inrättade stadsdelsnämnder21startat

Stockholm nämnder och Malmö nämnder1989, 24 1997 I10 1996.
de båda städerna hade det bedrivits försöksverksamhetsenare
under tidigare Bäck och Johansson Stadsdels-några år 1998.
nämndernas eller icke förefaller politiserat Malmö,imestvara vara
där moderaterna valrörelsen drev linjeni de borde1998 att av-

Ävenvecklas Kommunaktuellt folkpartiet och1998.26,nr
skånepartiet motståndare till reformen Petersson 1998.är

3.2 Utvärderingar

omfattande utvärdering stadsdelsnämndernaI Göteborgien av
Rubenowitz och Westerståhl redJönsson, Jönsson,1995;

Nilsson, Rubenowitz och Westerståhl framkommer såväl1997
kritiska resultat relationpositiva i till de uppställda mål-som mer

Bland de kritiska framhållasresultaten kansättningarna. med-att
kontakter med politikernaborgarnas ökati ringanågon mån

ochmellan Kontakterna med politikerna hade ökatåren 1989 1993.
från till mellan de mättidpunkterna,två tvåprocenten men
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säkerställas. kundeskillnaden kunde statistisktinte En procent
medhänföras till kontakter med stadsdelspolitiker och procenten

framhåller ocksåandra politiker Rubenowitz Forskarna1995. att
föga populära bland göteborgarna,stadsdelsnämnderna" är som

intresserade derassärskilt informerade ellerhellerinte är avom
Göteborgarnas attityderverksamhet Westerståhl 324.1995, s.

förändrades riktning undertill den kommunala positivservicen i
Cheferna defyra Kostnadseffektiviteten hade ökat.de iåren.

fått ekonominlokala förvaltningarna hade bättre änett omgrepp
inflytande verksamheter-tidigare. Slutligen hade politikernas över

förtro-bland deras lokala kännedom.Ökat, Deannat genomna
blivitstadsdelsnämnderna hade enligt utvärderingenendevalda i

"allmänpolitiker sektorspolitikef.änmer
stadsdelspolitikerna Malmö harsedan verksamma iDe 1996

funnit rollen. Inställningen till rollendeninte sig iännu somnya
aktivastadsdelspolitiker lika och de likapositiv inte iinteär är

Göteborg.förhållande till kollegortjänstemännen sina i In-som
olika aspekter det vardagspolitiska arbetetställningen till i

starkt partitillhörighetenMalmö tycks Peterssonstyrt avvara
1998.

ochdemokratireform medborgardeltagandeiSom termer av
förtroendevaldautvecklade relationer mellan medborgare och

/stadsdelsreformerna specielltförefaller kommundels-inte varit
framgångsrika WesterståhlMontin Petersson 1998.1995;1989;

första stadsdels-notabelt undantag utvärderingen deEtt är treav
Premfors, Sandquist ochnämnderna Stockholmi Sanne 1994.

personalmellan medborgare, politiker ochDialogen tjänstemän/ i
hade förändrats till detdet kollektiva samspelet lokal nivå

tilllokala kännedomen bland politikerna bidrogbättre. Den att
blev innehållsrikasamtalen besvärliga prioriteringar merom m.m.

tidigare dåoch knöt till de boendes problemverklighet änmer an
ansvarade för verksamheten.det centrala nämndervar som

huvudsakligenfrån denna utvärdering baserasResultaten
dylika utvärderings-andra metoder de vanligen används iän som

enkäterför surveyundersökningar, dvs. tillsammanhang. ställetI
m.fl., forskarna fall-medborgare, politiker arbetade med djupa

informationenstudier där den kvalitativa bearbetningen varav
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Eftersom surveytekniken denviktigare den kvantitativa. Varitän
ochuteslutande dominerande andra utvärderingari KDN/ SDNav

fallstudieorienterade studien kunnatden kvalitativtendast på-mer
faktiskt för det kollektiva samspelet mellanspelar rollvisa SDNatt

och politiker lokal kan resultaten beromedborgare nivå
metodvalet.

valet demokratisyn.viktig aspekt emellertid IEn ärannan av
fallet stadsdelsnämnderna Stockholm laborerasutvärdering iav

demokratin: "snabb och "starkmed olika tunn",synsätttre
betonar bland vaddemokrati. variantenDen annatsenare som

och där lokala aktörerhänder olika dialogeri möts,processer
formella institutionella tillhörighet. Därmed blirderas t.ex.oavsett

förvaltningfrågan åtskillnaden mellan "politik" ochinte om
betraktaeftersträvansvärt. handlar deti sig Snararenågot attom

där olika aktörer hante-hela stadsdelen politisk gemenskapsom en
Innehållet samtalet mellan med-problem. irar gemensamma

förtroendevalda det viktigaste. Samtalen kanskeborgare och inteär
förtroendet ochde ökar mellan medborgareså många,är men

med lokal kännedom med-politiker lokal Politikernivå. om
behov föra dialog politiker dennaborgarnas har lättare änatt utan

förståelsen fördessa ökar varandraskännedom. Om möten synsätt
problem löses har demokra-och bidrar till attm.m. gemensamma

förbättrats Premfors, Sandqvist ochtin Sanne 1994.
effektivitets-Flertalet utvärderingar visarKDN/ SDN attav ur

reformen flerastyrningssynpunkt harsynpunkt och politisk i
framgångsrik medborgardeltagarsyn-avseenden varit änmer ur

laboreratpunkt. Med andra metoder och teoretisktett per-mer
annorlunda slutsatser. Vad "resultat"spektiv når något ärsomman

har demokrati ochbestäms till del vilket synsättstor av man
vilka metoder används.som

KDN/SDNoch direkta val till3.3 För emot

direkta val till lika gammalKDN/ SDNFrågan ärom som re-
tillfällen har enskildaformen sådan. Vid återkommandesom

framför allt motioneratpartier, centerpartiet attom ge
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har också diskuteratsdenna möjlighet. ikommunerna Det ett
förstdet Demokrati-flertal statliga kommittéutredningar, men var

för direktval tillställningutvecklingskommittén 1996 togsom
Stockholms stad söktUnder har ocksåårKDN/SDN. senare

införa stads-från för direktvaldispens gällande regler i treatt
Demokratiutvecklings-avslog såväldelsnämnder. Regeringen

dispensansökan Bäck ochförslag Stockholmskommitténs som
flertalet förstorstäderJohansson samtliga partier1998. I ärtre

socialdemokraterna och moderaternadirektval, spjärnar emotmen
Kommunaktuellt 1998.28,nr

autonomiperspektivdeltagande- och styrnings-stårEtt mot ett
deltagande och utkrävande politisktperspektiv. högtOm av ansvar

kommundelsbefolkningen viktigast direktvalinför var vore en
och detnärvarande det docksjälvklarhet. styrningsprincipenFör är

till-övergripande politiska viktigast. Sverige,äransvaret som
härvidlag undantagmed nordiska länder,övriga utgör ettsammans

där direkta val till sub-kommunalaförhållande till i övrigti Europa
bakomliggandevanliga Bäck och Johanssonenheter 1998. Enär

ställning lokalafaktor sammanhanget kan kommunernasi somvara
starkvälfärdsinstitutioner med relativt statsintegration.en

Styrningsperspektivet överordnas deltagande- och autonomi-
fall fullmäktige självaperspektivet. skulle partierna iI annat

länge kommu-direktval eller och regeringen.inte Såavgöra om
fråga kandenna institutionellasjälva tillåtsinte avgöra mannerna

demokratiinte utmaningKDN/ SDN någonärsäga motatt
Framförför närvarande dock hårdnasvenska. Trycket tycks något.

framåtSDN-reformendet de storstäderna driverallt är tre som
försök införs Köpenhamn och Oslo.och direktval iiatt

fullmäktigeFörnyelse4 av

arbets-för kommunfullmäktigesUnder har intressetårsenare
kan sökasformer ökat. Bakgrunden till det växande iintresset en

för förtroendevaldarad förändrade förhållanden de se t.ex.
ochOlssonMontin Montin, Pettersson SOU1996;1993a;

minskat förtroendehandlar resursminskning,Det1993:90. om
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professio-förvaltningenskommunalaoch denbland medborgarna
"transportsträckaoftaFullmäktige karakteriserasnalisering. som

fattade, forum därpraktiken redan parti-för beslut i är ettsom
utanförsällanoch där debatternalåsta gårpositionerna är ytterst

lyfts fram relativtdagordningen. Andra problem mångaär attsom
mandatperioden ochunderkommunalpolitiker hoppar attav

ärenden.grund bristsammanträden ställs in av
vidRedanFullmäktiges problem mitteninget 1960-är nytt. av

"f ullmäktigeinitierad iakttagaretalet konstaterar att somen
överdrift sjunkit till registrerings-har medkorporation någon en

träffasavgörandena kommunensmedan de verkliga iinstans,
emellertid rådaenighet tycksstyrelse" Wergenius 1966. Stor om

fall hävdasvitaliseras olika vissafullmäktige behöver Isätt.att
det kanden politiska makten.fullmäktige bör Pååterta" sättetatt

till kom-medborgarnas tilltrofullmäktigeledamöternas ochbåde
öka.politiskaviktigaste organmunens

arbetsformerFullmäktiges4.1

vitaliseringsförsök kom-rad ihar detUnder initieratsår ensenare
föregick denkan härledas till debattenmunfullmäktige. delEn som

åtgärder finnsBland olikakommunallagen.revideringensenaste av
offentliga frägestundersammanträden,utlokalisering samtt.ex. av

ochutskott Olssonbildande speciella Montin, Petterssonav
1996.

huvudortensammanträden tillUtlokaliserade änortannan
finnsförekom hälften kommunerna Deti åren 1992-95. ettav

och kommunenbefolkningsstorlek, tätortsgradsamband med om
medhuvudort.enda,dominerasinte Kommuntypernastorav en

utlokali-andratätortsgrad visade mindre intressehög än attett av
leda-förklaring till det kansammanträden.sina En attvarasera

periferin harhuvudortenhuvudsakligen bosatta inteiärmöterna -
fullmäktige. mindrekantalesmän tvinga Ilängre några utsom

fullmäktigedominerande ochlika icentralorten intekommuner är
från de gamla småkommunernafortfarandefinns representanter
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före kommunsammanläggningarna. fullmäktigetillDe dåattser
och då flyttas ut.

Offentliga frågestunder och utskott relativt förnyelse-är nya
åtgärder tillkommit under 1990-talet. tredjedelarMer tvåänsom

landets kommuner har haft form offentlig frågestund.någonav av
Styrningen såväl inriktningen nämndanknytning, friatema,av
frågor formerna förväg friai inlämnade, frågor valfritillsom
ledamot har varierat med övervikt styrda former.moten mer

kommuner harMånga idén. Allmänt finnsövergivit också vissen
besvikelse bristande förintresse de offentliga frågestunderna.över
Inriktning och former torde dock spela förroll intresset.

medExperiment speciella utskott förekom kommuneri 29
spriddajämnt alla kommunkategorier och befolk-1992-95, över

ningsstorlekar. inriktning, konkretion ochDeras ambitionsnivå
varierade. Både fasta och tillfälliga utskott förekom. följerHär

exempel inriktningar:några utvärdering målstyrning/av
kommunal verksamhet, Agenda 21-arbete, framtidsfrågor, demo-
kratifrågor, byautveckling, fullmäktiges arbetsformer, ochturism
jämställdhet. de kommuner blivit förkändEn utskotts-sinav som
verksamhet Linköping. Bland de kommuner relativt tidigtär som
förändrade sin politiska organisation Surahammar där det iär
början 1990-talet bildades politisk kallad "kommun-av en ny arena
bemäktige. Vad gäller andra förändringar fullmäktiges arbets-i
former kan kommuner Sundsvall hartvå presidie-nämnas. en
konferens" fullmäktigearbetetdär planeras och inriktningen är att

Östersundaktivera fullmäktige. exempel där detEtt 1995ärannat
skapades projekt för lokal demokrati.ett

omfattande förändringar fullmäktigeinstitutionenNågra av
kunde vidinte mitten 1990-talet. i kommunerDetnoteras av var
det hade skett förändringarnågra Montin, Olsson och Pettersson

genomgripande förändringar1996. Några landets fullmäktige-av
förefallerinstitutioner ha skettinte under heller. Full-årsenare

mäktige vid 1990-talets slut fortfarande efter roll.sinännutrevar
Även frågan vitalisering fullmäktige väckt intresseom om stortav

kommunernai har möjligheternainte utnyttjats i sårunt om stor
utsträckning. Fullmäktige ofta förutsebartämligen ochses som en

institution med väl inarbetat arbeta.sätttrygg ett att
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förändringarRadikala4.2

pekar rikt-finns emellertid del undantagintressanta iDet en som
fullmäktige och de förtroende-omvärderingning mot en av av

Inrikt-valdas roller allmänhet, kommuner.i åtminstone i vissa
stärka såväl fullmäktiges kommun-ningen går attut som

dvs. centralisering. skerstyrelsens roll, successivDeten en
Nämnder läggs nedantalet uppdrag kommunerna.minskning iav

uppdrag skeddeslås minskning antaleteller En storsamman. av
Underunder mandatperioden våren1992-94, ävenmen senare.

för-flertal kommuner minska antaletplanerade1997 ett att
nämnder.troendevalda, bland minska antaletannat attgenom

Kommunförbundet detEnligt kartläggning Svenska varen av
planeradeunder hösten kommuner1997 148 208 attsomav

genomföra genomförande olikaeller redan påbörjat typerav av
inför däri-förändringar den kommunala organisationen 1999,av

ansvarsområden och förvalt-sammanslagning nämndersbland av
Kommunförbundet början skulleSvenskaningar 1997. I 1998av

fullmäktige. Förändringen innebärtionde kommun krympa attvar
efterförsvinner valetsammanlagt platser Kommun-1998200

aktuellt 1998.nr
nämnder och centraliseraslopavariant vissaEn är ansvaretatt

kommunstyrelsenkommunstyrelsen. medtill motiverasDet att
kommunala verksamhetenha starkare helhetsgrepp denbör ett om

Verksamhetsför-förhandla medoch ekonomin, behövaattutan
flertaletfacknämnderna. mindre kommuner slopaskämpar vissai I

Väsby, Surahammar, Stenungsund,facknämnder, Upplandst.ex.
fullmäktiges maktfall markerasSvedala och Nordanstig. vissaI att

avskaffa kommun-stärkas. Svedala har diskuteratbör I attman
fullmäktige,för makten läggs enligtstyrelsen till iatt attse

förebild Kommunaktuelltdansk augusti1997. I20, 1997nr
för medborgardeltagandetfullmäktige stärkaantog ett attprogram

demokratins kom-och den representativa institutioner. Det är en
hand-deltagande folkstyrelse och politiskbination ökatav

och projekt-lingskraft. Fullmäktige skall utskottorganiseras i
medborgare och projektgruppernaTill utskotten inbjudsgrupper.

såväl fullmäktigeledamöter andra.kan bestå Sammantagetsomav
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fullmäktigestanken arbetsformer skall bli renodlatär att ett mer
debatt- och beslutsforum. Nämnder och styrelser försvinner och

driftsnämnd med för all verksamhet. Därtillersätts av en ansvar
kommer myndighetsnämnder.två

exempel Härryda kommun planerar slopaEtt ärannat attsom
verksamhetsnämnder och återföra fler uppgifter full-sina till

Ävenmäktige Kommunaktuellt försökerKungälvi1997.35,nr
fullmäktigesstärka roll. Fullmäktige skall bli forumettman som

involveras tidigt frågordebatten kring lokala Kommunaktuellti
den kommunen frånNykvarn, bryts1998. I utnr nya som

Södertälje, söker också andra de traditionella. Full-vägar änman
mäktige skall roll och facknämnderinga skall inrättastungges en
Kommunaktuellt Ytterligare exempel1998. Stenung-ärettnr

återförtsund beslut till fullmäktige och inrättat niotungasom
beredningar.

föreligger utvärderingar dessa relativt radikala för-Det vissa av
ändringar den kommunala flera fallpolitiska organisationen. I ärav

förändringarnaemellertid nyligen genomförda vilket detgör att
effekterna.inte rimligt utvärdera Surahammar tillhör deär att

kommuner tidigast facknämndernaavvecklade för blandattsom
stärka relationen mellan väljare och syftetvalda. detIannat

infördes bemäktigegrupper där de utsedda medlemmarna själva
väljer vilka sakområden de arbetavill med. Arbetet bemäktige-i

informelltsker och fattar beslutinga utgörgrupperna utan ettman
beredande till fullmäktige. Därmed behövs formellaingaorgan
dagordningar. Tillkomsten bemäktigegrupperna har inneburitav en

och förändring.viktig politiska diskussionernaDe inteärstor
Åbundna till regler och bestämda arbetsformer. före-andra sidan

faller det traditionella arbeta fortfarande avgörande.sättet att
Kommunbemäktiges ledamöter fortfarande starkt bundna tillär att
förankra idéer den politiska framförsina i och allt iapparaten
fullmäktige. politiska hierarkin deti orubbadDen är närmaste
Perman 1997.

Försöket Stenungsund utvärderades efter halvti verk-årsett
samhet. Intervjuade politiker upplevde del konsekven-positivaen

Diskussionerna de fullmäktigeberedningarnanytillkomnaiser. var
friare den gamla hade blivit lättarei organisationen. Detän att
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hadeaktivitetoch partiernaspartigränsernakomma överöverens
Å för medborgarnablivit lättaresidan hade detandra inteökat. att

för kom-medborgarnasoch intressekommunenhitta irätt person
Siverbo ochBäck,hade ökatfrågormunala inte Brorström,

1998.Svensson
1990-talet förtsheladet underkanSammantaget sägas att

Generellt har detroll.fullmäktigesdiskussionerintensiva settom
fullmäktiges arbets-förändringar idock skettinte några större

för-denhänder detmindre kommunernaformer. de II mest.
bland med-minskad tilltromedkombineratsämrade ekonomin

denriktas ljusetkommunala politikentill denborgarna mot
demokratiskaomfång, denminstkommunala inteapparatens

överbyggnaden.

parlamentarismKommunal4.3

dåinriktningutvecklingsvägar.finns flera tänkbara EnDet som
"kommunal parlamentarism"formerolikaoch då diskuteras är av

finns deladeBäckför utförlig diskussion Det1998.seen mer
exekutiventankenförvad detmeningar står utöver attom -
fullmäktigesberoende parlamentetskommunstyrelsen är av

beteckning kan "majori-tydligarestöd.aktiva eller passiva En vara
ledamöternatillsätter iinnebär majoritetentetsstyre attsom

IdénJohanssonnämnderoch 1993.kommunstyrelsen övriga är
medoch riksdagen jämnautredningarhar diskuterats iinte utanny

Gidlund Bäck1960-talet 1998.mellanrum sedan mitten 1989;av
där 0rd-majoritetsmarkeringarmed inslagvanligtDet är av

tillhörordförandeposterna majoriteten,förande- och vice men
renodlatgenomförts.renodlad harvariant inte Ettnågon mer

kommunstyrelsenskulle innebäramajoritetsstyre utsesatt
Majoritetsvalriksdagen regeringen. ersättersätt utsersomsamma

skulleFördelarnafullmäktige.proportionella valetsåledes det i
den politiskaklargörs, styrningenpolitiskadet ansvaretattvara

blir tydligare, ialternativenoch de politiskaeffektivareblir somatt
finnsBland nackdelarnamaktväxlingar.tillkan ledasin tätaretur
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risken fåroppositionen gällande.sigsvårt minstIntegöraatt att
gäller det de mindre Gidlundpartierna Johansson1989; 1993.

det uppvaknande förI intresset kommunal parlamentarism
finns tidigare anförts,inte nämligenett argument som att ge

olikapartierna politiska roller. Bakgrund det egentligenär äratt
partisystemet håller den decentraliserade ochsom samman pro-
fessionaliserade kommunala multiorganisationen. Utan partisyste-

tvärsektoriella sammanhållande funktion skulle kommunernamets
falla flera beståndsdelar.i kommunal parlamentarismIsamman en
skulle kommunstyrelsen för ledning och verkställighetansvara
medan fullmäktige alternativen tydliga Bäck 1998.gör

den svenska kommunala demokratinsI ideal betonas både med-
borgarstyre och politisk handlingskraft. Införande majoritets-av

skulle kunna förmånval till för det Settstyre ettses som senare. ur
konkurrensdemokratiskt perspektiv kan majoritetsstyre moti-ett

och enskildapartierna politiker bli tydligare fram-i sinvera att
införtoning valet. deltagardemokratisktSett perspektivettur

formas politik olika ochnivåer olika forum.i denminst iInte
professionaliserade förvaltningen och organiserade brukar-av

och lokalsamhälletsi olika politiska organisering. kom-Igrupper
med utbyggt med kommundels- eller stads-t.ex. ettmuner systern

delsnämnder borde införande majoritetsstyre egentligen liggaav
till hands Gidlund skulle såledesSammantaget1989.nära två

demokratin detta kunna kombineras; konkur-synsätt sätt
rensdemokrati övergripande politisk och deltagardemokratinivå

lägre jfr Bäck, Johanssonnivåer och Sandqvist 1998.
försvagningPartiernas låter vidare brytassig inte medutan

traditionella medel, form fullmäktige.i vitalisera Ettt.ex. attav
alternativ försöka demokratisera förvaltningen, införadvs.är att
olika former brukar- och medborgarinflytande kommu-överav

konkreta verksamheter. sådan centralisering ochEn kon-nens
formellcentrering politisk makt majoritetsstyre skulleav ettsom

innebära kan kombineras med andra deltagarorienterademer
strategier brukaransvarsåsom och medborgarpaneler. Härifrån är
inte långt också med dansk förebild -införa borg-steget att en-

kombineradmåstarinstitution med fullt utbyggt brukaransvar för

32



STIG MONTIN

skola, barnomsorg och äldreomsorg eller blandning brukar-en av
styrelser och privata anordnare och utbildning.av omsorg

5 Kommunala folkomröstningar och
folkinitiativ

5.1 Vem vill ha kommunala folkomröstningar

Frågan kommunala folkomröstningar folkinitiativom ärgenom
inte något harDet diskuterats kommunalai demokratiutred-nytt.
ningar under Ändaloppårens sedan 1950-talet. fram till början av
1990-talet har dock invändningarna varit starkaså några regleratt
för lokala folkomröstningar förtsinte kommunallagen.i Viss
förändring skedde i samband med kommunallag1977 års som
innebar kommunerna kunde inhämta medborgarnasatt synpunkter

omröstning, opinionsundersökning eller liknande förfaran-genom
de. lagstadgadeNågra regler för lokala folkomröstningar antogs
inte, varken i ellerårs1977 kommunallagårs1991 Björkman och
Riberdahl början1997. I 1990-talet utreddes frågan igen ochav
Lokaldemokratikommittén föreslog utbyggnad rådgivandeen av
kommunala folkomröstningar, vilket riksdagen 1994.antogs av
Sedan mitten kan fullmäktige,1994 minst med-5av om procent av
borgarna begär det folkinitiativ, utlysa rådgivande lokal folkom-
röstning i konkret fråga kap.KomL 5 §.23en

Kommunalpolitikerna dock inte särskiltär intresserade attavhålla folkomröstningar Kommunaktuellt och26, 1996 17,nr nr
1998. till höstenFram hade drygt1998 fullmäktigeförsam-40
lingar ställts inför initiativ till folkomröstning majoritetenmen sa
nej. Endast falli har lokal folkomröstning tillkommitett en genom
den möjlighet folkinitiativtill kommunallagen och detsom ger
gällde fråga bostäder eller grönområde i område i Udde-en om ett
valla. Initiativet till folkomröstningen korn formi 6 000av namn-
underskrifter och fullmäktigemotion från kristdemokraternaen
Kommunaktuellt 24, 1998.nr

Drygt fullmäktigeledamöteri1 100 kommuner fick18 1995 en
fråga vad kunde förbättra den kommunala demokratin.om som
Ungefär tredje ansåg kunde kommunala folk-vägvar att en vara

33



DEMOKRATIEXPERIMENTLOKALA

Socialdemokra-framträdande.Partiskillnadernaomröstningar. var
övrigafolkomröstningartillkritiska änbetydligt merterna var

dockdetförefallerhöger-vänsterfrågautprägladpartier. Någon
vänsterpartisternablandfler änbetydligtDetinte varatt vara.

folkomröst-Flestpositiva.folkpartisternabland varsomt.ex.
Montin,miljöpartietochkristdemokraternahadeningsanhängare

1996.ochOlsson Pettersson
kom-landetsblandfolkinitiativtillhållningenkritiskaDen

föreslogDemokratiutvecklingskommitténmedförde attattmuner
medräckaborde detfolkinitiativföreliggerdet att enettom

folkomröstningförledamöterfullmäktigestredjedel röstar enav
föllFörslaget1996:162.ståndtill SOUskall kommadenför att

folkinitia-utvidgaville inteRegeringen rättenjord.godi att tainte
proposition.tillfram någonledde inteFörslagetkommunerna.tiv i

folk-lokalaförintressetdet njuggareaktionEn annan
kallas "Nät-nätverkbildatshardetomröstningar är somettatt

40-talimedlemmarharFolkomröstningarverket ettFör som
hemsida Internet.ochkommuner egenen

revideradframträdaemellertidbörjade detnovember 1998I en
formerolikatillregeringensocialdemokratiskadenhållning i av

utarbe-lagförslagskallförebildfinskEftermedborgarinitiativ. ett
full-imotionerakunnaskallmedborgarnainnebär atttas som

partierna Kom-behöva viafrågorställaochmäktige attutan
1998.munaktuellt 36,nr

principdiskussionfolkomröstningaroch emotFör en5.2 -

folk-tilltveksamhetfortfarandesåledesråder attDet genomstor
Blandfolkomröstningsinstitutet.kommunaladetbyggainitiativ ut

representativadetframhållits:följandehar syste-motargumenten
problempolitisktutkrävablirdet svårturholkas, ansvar,attmet

effek-konserverandekandetsammanhang,rycks större geettur
detomröstningsfrågor,lämpligaformuleradet svårtär attter,

omröstningarnadeltagande,lågtochtrötthetförriskfinns en
val-medföra lågtintressentillräckligtväckaskulle inte utanstort

skulledetminska,skullestyrandedeförförtroendetdeltagande,
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skapa konflikter, kompromisser skulle försvåras och partierna
skulle försvagas. Argumenten för flitigare användning detav
kommunala folkomröstningsinstitutet bland följande:är annat
folkviljan uttrycks direkt, direktdemokratiska inslag alltidär
motiverade i demokrati, det skapar lyhördhet hos de styrande,en
det skapar intressen för de kommunalastörre frågorna valrörel-i

demokratin vitaliseras och medborgarnas kunskaper ochsen,
ökar, det de politiska besluten legitimitet,engagemang störreger

det säkerhetsventilär låser fastlåsta lägen och med-en som upp
borgarna har möjlighet ställning till enskilda frågor obero-att ta
ende partitillhörighet SOU 1975:41; 1997:56.av

finnsDet grundläggandetvå folkomröstningarssynsätt roll i
den kommunala politiken och demokratin. förstaDet till-är att
fälliga opinioner hotar den demokratin.representativa deOm
tillåts komma fram formi folkomröstning skapas instabilitetav en

deti politiska Medborgarna inte tillräckligtsystemet. anses vara
kunniga och ansvarsmedvetna för de helheter ansvarigaatt se som
politiker och partierna kan kräva folkomröstningAtt det-ärse.

mobilisera särintressen och tillåtersamma attsom om man en
folkomröstning får dessa särintressen alltför genomslag.ett stort

valdaDe politikerna skall olika särintressenväga varandramot
för åstadkomma allmänintresse. politiskaDenatt ledningenett
samtalar helst med redan organiserade särintressen, som vetman

har. har hellerMan inte tid med icke prioriterade frågorvar man
medborgare helt plötsligt vill högstsom dag-en grupp påav upp

ordningen. Politisk handlingskraft kräver stabilitet och kontinui-
förtroendevaldaDe och partierna bör visatet. medborgarna vad de

vill under mandatperiodengöra och utkrävs sambandi medansvar
val. Folkomröstningarnästa blir störande inslag i tid då denett en

politiska handlingskraften viktig.är
Med det andra krav folkomröstningarsynsättet är egentligen

dialogpå med politikerna. De skriverett underrop som namn-
insamlingen vill politikerna ochgöra partierna uppmärksammade

sakfråga bör diskuteras och de ordinarie demokratiskaatt en att
kanalerna och inte tillräckliga. Opinioner förändrasärprocesserna
i samtal. Medborgarna både kunniga ochär ansvarsmedvetna. Det

till och med medborgerligär skyldighet delta politiskaien att
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folkomröstningangelägenheter. Kravkringsamtal gemensamma
olikasamtaldessasamtal. I vägssådanaförstartpunktkan envara

det inteKanskevarandra. äroch intressenvärderingaråsikter, mot
folkomröstningenväl ärlösningen. Närbästadenharnågon som

formresultat ibarainteledningenpolitiskahar dengenomförd ett
ochbättreocksåeller nej","ja"antal ettutanprocentettav forumkanskesakfrågan. Dessutombeslutsunderlag ibredare nya

etablerats.harmedborgareochpolitikermellandialogför
kanvinstensiktkortlidandeblirkanskeHandlingskraften men

och deför partiernamedborgarnablandförtroendeökatvara
folkomröstningarlokalaDärmed intestårförtroendevalda. genom

demokratinrepresentativadentillmotsättning utanfolkinitiativ i
den.förstärkaställetkan i

Medborgarpaneler6

medborgarpanelerAllmänt6.1 om

frågagradhögmedborgardeltagande idå1970-taletUnder envar
laborerades,samhällsplaneringeninflytande imedborgarnasom

"medborgar-formerolikamediVästtyskland,bland avannat
medborgarpaneler iförochpresentationpaneler. I argumentav

dockproblematiseradfas idetframstårplaneringen menenensom
handlarplaneringsideologi: Detrationalistisk atttämligen om

beslutsfattanderationelltochexpertkunnandeteknisktkombinera
1993. Ioch Rennintressenvärderingarmedborgarnasmed et

hållamöjlighetenföreställningklassiskgrunden ligger attomen
instrumen-värderingarochexpertkunskap, intressenneutralisär

talaförvärderationalitet,frånrationalitetstrategiskoch atttell
dialog.ioch integrerasdemlåtaWeber,med mötas enmen

kunskaprepresenterade:börkunskapTre somvaratyper av
expertkunskaptekniskerfarenhet,ochförnuftbaseras sunt
Deltagarnasociala mötsintressen.frånutgårkunskap somsamt

redanbearbetauppgift blirderasförutsättningslöst attinte utan
tillskallbeslutsanalysFormellförslag.formulerade enanpassas

ochvärderingarkomplexamedmultiaktörssituation mönster av
isammanhangdettaMedborgarpaneler i stegär ett enintressen.
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beslutsprocess, inte förutsättningslös dialog lokalaen mer om pro-
blem och utmaningar. dennaGivet begränsning kan det vara av
värde förmedla tankarnågra hur medborgarpanelerna kanatt om
fungera.

panel kan beståEn direkt eller indirekt20-25 "berördaav
medborgare slumpmässigt. skallDe "värderings-utsessom vara
konsulter beslutsfattarna och andra med påtagliga intressen
stakeholders. Företrädare för organiserade intressen, experter
och politiker med inte deltagareär observa-men som utan som

Panelens uppgift blir utifråntörer. personliga värderingar ochatt
intressen värdera redan handlingsalternativgivna och förslag. Den
arbetar kontinuerligt fleraunder dagar och får under denna tid
möjlighet med hjälp Videofilmer, "hearings", föredrag,att av
studiebesök, inläsning material klokasig olikagöraav m.m.
alternativ och Deltagarna får förersättning förloradsynsätt.
arbetsinkomst. Resultatet medborgarpanelens arbete blirav ett
fylligt underlag för den fortsatta beslutsprocessen Renn et
1993.

Medborgarpaneler har tidigare också i Danmark. Ianvänts
kommunen Sundeved inbjöds slumpvis valda18 invånare till en
medborgarpanel Kommunaktuellt1997 Panelen fick21, 1997.nr
inte beslutsmaktnågon syftet skapa rådgivandeutan att ettvar

kommunen.i Sundeved den första danska kommunenärorgan
använder denna metod för söka fånga medborgarnassom att pre-

ferenser. Systemet med medborgarpaneler följaktligen tämligenär
och ovanligt Skandinavieni har praktiserats under långnytt men

tid i ochUSA Centraleuropa, både med uppgift ställning tillatt ta
specifika förslag och förutsättningslöst forum förettsom mer
framtidsdiskussioner McLaverty 1998.

SverigeI intresset för medborgarpaneler,växer kanske intemen
första handi sambandi fysiskmed planering. fall har detI ett

genomförts förutsättningslös variant medborgarpanel,en mer av
nämligen i Upplands Väsby vilket kort skall redovisas.
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VäsbyUpplandsexempel:Konkret6.2

VäsbyUpplandsStockholmtillförortskommunI genom-en
Syftetmedborgarpaneleñhöstenunder tvåfördes 1997 attvar

politikerna.ochmedborgarekommunensmellanskapa möteett
börvad kommunendiskussionerinnehålla göra,skulleMötet om

och kommu-informationformer,och dessinflytandet omom
kanverksamhetsfrågor någotochsakfrågornikation, samt somom

panelenalltsåSyftetfrågor. inteövriga ett man-att gevarsomses
sak-specificeradeförhanddiskutera iellerfatta beslutdat attatt

frågor.
utvalda kommun-slumpmässigttillskickadesInbjudan 1000ut

tillfälletförstadetTillhöstenundertillfällentill 1997.tvåinvånare
komdestycken. Avdessa komanmälde 29sig 46 sompersoner, av

Övervikten uteblevdeandelen år51 55över somprocent. avvar
tillfälletandraVid det 74åldrarna år.i 15-30 personer an-varvar

Återigen för demöverviktmedkomoch dessamälda 52. somenav
deltagandeutfallet 1000blev alltsåTotalt 81år.51över avvar

vill:eller så 92inbjudna 8 närvaro procentsprocents om man
bortfall.

diskussio-desammanställninggjorde kommunenEfteråt aven
initiativetbeskriverpanelerna.vidförekom Man somsomner

unikförhållanden"...för svenskaochbanbrytandä ensom
ochtankarför deredogörasskall någraNedanhändelse... av

vid panelerna.framkomattityder som
politisktuttrycktedeltagarepanelensFlera engagemangettav

villedockinflytande,ochdelta göraviljaoch utöva manatten
hinderPartierna ansågs änutanför partierna.detta ettsnarare som

villeinflytande. Vidareochkommunikation sättaförkanal manen
aktivtMöjlighetenpartipolitik.ochfokus intefrågorkonkreta i att

efterfrågadestill partiknutenpolitisktarbeta ettutan att vara
också.

före-Blandpositiva.direktdemokratitillAttityderna annatvar
fullmäktige ochiskulle motionsrättmedborgarenslogs gesatt

vid medborgar-4 personligochdokumentbaseras närvaroRedovisningen
sammankomster.panelernas
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skriva Ävenförslag direkt till kommunstyrelsen. medborgar-
panelen i sig braansågs komplement där viktiga frågorettsom
kunde Vidare nämndes intressegrupper eller referens-tas upp.

kring nämndvarje där medborgare anknytning tillgrupper utan
kundeparti diskutera aktuella frågor och idéer. riktadesDet stark

kritik inför färdiga paket. Deltagandet skallmot att presenteras
ske god förei tid beslut.

saknadeMan vidare tillfälliga där medborgarna kangrupper
bolla idéer med politikerna kring aktuella frågor och problem. Ett
förslag Öververksamhetsinriktade medborgarpaneler. huvud-var

handlade diskussionen till del svårigheten etablerataget stor om att
kontakt med politikerna, olika kunna hördsinsätt göra röstatt

sådant det spelar roll.någonsättett att
det gäller informationNär och kommunikation riktadesså

kritik det vilket kommunen sprider informationensätt tillmot
medborgarna. Kunde, till exempel det låga antalet deltagare i
panelen bero bristfällig information Slutligen fanns fören oro

initiativet till medborgarpaneler uppfattadessom gottatt som
skulle rinna i sanden.ut

det missivbrev frånI kommunen följde utskicket till del-som
medborgarpanelernai efteråt föreslogs följande: med-tagarna att

borgarpaneler eller liknande hålls år, anordnasmötenvartannat att
kommundelarnai där olika sakfrågor diskuteras, allmän för-att

slagsrätt införs för medborgarna, kunskapsprocess kom-att en om
olika dimensioner studiecirklar och lik-munens startas genom

nande fler brukarstyrelser inrättas kommunen.isamt att
Medborgarpaneler fenomen.intressant dykerDet iär ett upp

samband med harpartierna uppenbara svårigheter rekryteraatt att
medlemmar och mobilisera medborgarna. formDennanya att av

mellan väljare och valda strider egentligenmöten ganska rejält mot
idén den lokala folkstyrelsen. inbjuds förutsättsDe inteom som

rekryterade och utsedda etableradnågon demokratiskvara av av
institution eller någon organisation. Tveksamheter inför denna typ

försök förståeliga eftersom den bryterär gängse sättav mot att
samla synpunkter och värderingar politiskai och ävenattprocesser
de inte vid valet bjuds in. deMen inte etableraderöstatsom om
demokratiska institutionerna och organisationerna lyckas att
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kanlokalpolitiska diskussionermedverka iaktivtmedborgare att
konstruktivt komplement.medborgarpaneler ettsomses

Valfrihetsdemokrati7

kollektivtdehardemokratiexperimentenredovisadehittillsdeI
framträdande,dedemokrati varitinriktade ävensynsätten mest

skallpåtagliga.också varit Nuindividorienterade inslag merom
demokratiexperimentorienteradeindividualistisktrenodlat

alla demokratiexperimentkangrundenexemplifieras. I ses som
inriktningharkommunerangelägenheter, i vissakollektiva men

fram-haftdemokratiarbetetkund imedborgaren en mermot som
konkurrensoch"kundborgaren"Valfrihet förplats.trädande
konsument-detförlängningproducenterolikamellan är aven

detdet har iservicedemokratin. Trotstillknutetperspektiv ärsom
förekommit1990-taletbörjanidebatten åtminstone enav --

socialdemokratermellan sompräglad argumenteringideologiskt
folkpartistermoderater/och somservicedemokratinföreträder

1990-taletslutetkonkurrens.valfrihet och Motföreträder av
grunden. Ifunnit dendockdetverkar gemensammaatt mansom

huvudtaget inteproblematikdennaharvalrörelsen över1998 upp-
prin-ivänsterpartiettycks endastoch detmärksammats somvara

verksamhetkommunal Kom-konkurrensutsättningcip är avmot
munaktuellt 1998.26,nr

ochfrånmedborgarundersökningar 1997Demokratirådets 1987
m.fl.fått genomslag Petersson"valfrihetsrevolutionen"visar att

och iskolbarnsföräldrar patientersmåbarnsföräldrar,Både1998.
daghem,bytamöjlighetergodade har relativtvården attattanser

småbarns-blandBådeeller läkare.vårdinrättningrespektiveskola
lättarebedöms det på-skolbarnsföräldrarochföräldrar attvara

försökaeller skoladaghembytaverka än attgenomattgenom
Påverkanrådande situationen.för denförändra inom genomramen

såledesförefallerexitbyta institutionfaktisktellerhot attom
brukarinflytandekollektivtmedverka ieffektivt än attmervara

voice.institutionernaöver
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Därmed kan den individ- eller kundorienterade demo-sägas att
haftkratiutvecklingen påtaglig inverkan. stiftaFör närmareatten

bekantskap med demokratiarbete denna riktning kan vändai oss
till kommun under 1990-talet kännetecknas sådan in-en som av en
riktning, nämligen Nacka kommun.

Valfrihet7.1 i Nacka

Nacka kommun betonas vikten medborgarnas inflytande ochI av
valfrihet. första infördede landetiKommunen var en av som
målstyrning och har kompletterat denna medsuccessivt extern
kundvalsstyrning, kundvalsstyrning ochintern politisk styr-
nings. detta sammanhang det kundvalsstyrningenI primärtär som

eftersom det kan alternativ till detintresseär ettav ses som mer
kollektivt brukarinflytandet förekommerorienterade andraisom
kommuner. har införts med servicecheckarDet inomett systern
flera områden: barnomsorgscheck skolcheck hem-1994, 1994,
tjänstcheck och förchecksystem ledsagning och avlastning1992

detta skall hushållen behövaGenom inte1997. gåsystern om-
det politiska för till stånd verksamhets-vägen över systemet att

förändringar". Servicechecksystemet betyder kommunen läm-att
köpkraft" till dem behöver vård eller utbild-övernar som omsorg

Valfrihet och konkurrens vägledande för hela den kommu-ning. är
nala verksamheten. Alla myndig-tjänster inte ärgemensamma som
hetsutövning skall anbudsupphandlas där kommunala och privata
leverantörer konkurrerar villkor.samma

omfattarBarnomsorgschecken den gällande för olikataxan
barnomsorgsformer och hänsyn till barnens ålder och önskadtar
Vistelsetid. Checken omfattar således hela barnomsorgskost-inte

cirka kostnaden.naden i genomsnitt Kommu-30utan procent av
täcker resterande cirka kostnaderna. Räkning70 procentnen av

checktaxan skickas till föräldrarna månad. Härvidlaggång ären per
jämförtegentligen skillnaden med andra kommuner,inte så stor

5 Beskrivningen huvudsakligen hämtad Nacka kommuns informationär ur
finns följande hemsida: http://www.nacka.se.som
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eftersom oftast barnomsorgsavgiftenbetalar igång måna-man en
Skillnaden framför allt checken varken bunden tillden. är äratt

speciell "anordnare" kommunen eller till kommun-inomnågon
ochAnordnare godkänns barnomsorgsnämndengränsen. av pre-

det gällerårligen katalog. skolani När ärsenteras ettpengenen
avgiftsfri.symboliskt betalningsmedel eftersom grundskolan är

fördock den barnomsorgen. kom-Principen Deär samma som
och fristående skolorna katalog därmunala varje iårpresenteras en

föräldrarna kan välja skola. ofta debatterad fråga samband mediEn
skolcheckar har elever med behov särskilt stöd. harvarit Dettaav

"likvärdighetsgaranti utanför skol-lösts liggergenom en som
Storleken denna fastställs förhandlingiextrapengen. resurs

mellan rektor och kommunledning. med hemtjänsts-Systemet
check innebär vårdtagaren kan välja mellan kommunal ochatt

hemtjänst och konkurrerar villkor.vårdgivarnaprivat Desamma
vårdgivarna auktoriseras kommunstyrelsen,privata menav

upphandlas skiljer såledesinte sigDettaentreprenörer. systemsom
från förekommande fall handlarandra där kommunen privataupp

erbjuder detvårdgivare till vårdtagarna.sina tjänster Isom senare
fallet förblir valmöjligheten hemtjänstkunden betydligt mer
begränsad. Ledsagning och avlastning enligttjänst Lagenär omen
stöd och och Socialtjänstlagen handlarservice LSS SOL. Det
framför allt funktionshindrade och riktasinsatserom yngre som
till föräldrar med handikappade barn. Checkens värde motsvarar
kostnaden för bedöms efter utredninginsatserna som av

handikappenhet.handläggare vid socialtjänstens äldre- och

Ett genomslag7.2 svagt

bakgrund Demokratirådets resultat valfrihets-Mot attav
fåttrevolutionen tämligen starkt genomslag deni meningen att

medborgare tycker det blivit lättare påverkamånga att att genom
välja anordnare påverka deninomnågon änatt attannan genom

befintliga förvänta medborgarnaskulle kunna sig iattramen man
tillfredsställelse förNacka hyser kundvalssytemet. Kommu-stor

utvärderingar emellertid entydig bildinte inågonnens egna ger
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denna riktning. gjorde Demoskop uppdragjuni ABI 1998 av
attitydundersökning blandNacka kommun invånarna Nästanen

hälften dem kände till valfriheten hadeinte44 procent omav
menade heltunder de Endast detökat åren. 26 procent attsenaste

erfarenheter. tredjedeleller delvis stämde väl med Drygtegna en
helt eller delvis påståendet harinstämde i jagprocent38 att

medborgare möjlighet påverka den kommunala verksam-attsom
svarsfördelningen dessa bådaheten". lilla skillnaden mellanDen

frågor första hand kundvals-antyder det kanske inte i äratt genom
medborgarna påverkar den kommunala verksam-modellen som
flerheten. menade de kunde påverkaDet ansågänattvar som som

valfriheten påverkan förefallerökat. Andra sätt utövaattatt vara
fått starkt genomslag.Viktigare. Kundvalsmodellen hade inte något

Tillfredsställelsen den kommunala verksamheten tycksöver
fjärdedelardock tämligen hög. Cirka helt eller delvisansågtrevara

behov och den"den kommunala servicen minamotsvarar attatt
god. Vidare det respektivekommunala servicen 60 64är var pro-

instämde helt eller delvis påståendet de nöjdaicent att varsom
med kvaliteten barnomsorgen respektive skolbarnomsorgen.i

med möjligheterna tillNöjda med missnöjdaservicen men
förekomstinflytande och ganska ovetande kundvalsmodellensom

sammanfattandekan slutsats. kommunstyrelsekontoretsIvara en
valfri-också dekommentar till enkätsvaren ansågsägs att attsom

få"heten ökat uppseendeväckande och nackabornahar inteattvar
verksam-nöjda med möjligheter påverka kommunenssina attvar

het.
refereratssådan surveyundersökning bör tolkasEn som ovan

försiktighet. det faktum Svarsfrekvensenmed inteminstInte att
eftertanke.redovisas eller bortfallet diskuteras tillinteatt manar

kan valfrihetsrevolutionenenda med säkerhetDet säga är attman
alla.inte nått

emellertid bara individinriktade demokratiexperi-inteDet är
inriktade. Nacka kommunbedrivs, kollektivtävenment utansom

6 omfattande totalt åldrarnaurvalrepresentativt invånare iEtt 751 15-89
bortfallsanalys materialetintervjuades. redovisas inte iår Någon Larsson

Modig 1998.s:
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medverkar tillsammans med andra kommuner och landstingtvå ett
försöksprojekt kallati demokratibokslut. Projektet skallett

arbeta med olika demokratiindikatorer omfattar såväl indivi-som
dualistiska kollektivistiska Därmed kansynsätt. sägas attsom
Nacka tillsammans med flera framträ-andra kommuner med-
dande valfrihetsinriktning, Sollentuna, Täby och Danderydt.ex. -
kombinerar förnyelseindividualistisk och kollektivistisk denav
kommunala demokratin. kapitel skall litetittaI nästa närmare

utpräglat kollektivt demokratiexperiment, nämligenett mer
kollektivt brukarinflytande och brukaransvar.

Kollektivt brukarinflytande8

Brukare och personligt berörs kom-personerär närasom av en
munal verksamhet och regel den kontinuerligti utnyttjarsom
under relativt lång tid" Begreppetprop. 1986/ 13.87:91,en s.
brukare egentligen 1980-talsbegrepp. frånlånadesinget inDetär
danskans brugef den kommunaldemokratiska kommittén iav
slutet 1970-talet.av

involvera brukarna serviceproduktioneni kan ske med olikaAtt
förstadet sker produktionenmotiv. social ochFör service ut-av

oftabildning samtidigt med konsumtionen och samverkan mellani
producenf och konsument. "Produktiviteten och kvaliteten är
därmed beroende relationen mellan dessa Behovettvå.av av
samarbete förtroendefullt förhållandeoch mellan personal ochett
klienter, brukare individer eller organiserad formi äretc. som
därmed stort.

det andra kan kostnaderna bli mindre endast kom-För än om
munalt anställda utför föräldrartjänsterna. kan medverkaOm
olika driften daghem eller skola kan dettai minskasätt ettav en
kostnaderna. tredje drivkraft efterkan sökande legitimitet.En vara

förtroendet för de kommunalaOm serviceinstitutionerna är

7 Projektet påbörjades omfattarhösten och Gävle kommun, Nacka1998
Örebrokommun, kommun, Landstinget Värmland,i demokratiTema

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet Novemus,samt
Örebro.Högskolan i
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bristfälligt brukarna ledningen förkan involvering verksam-iav
heten öka förtroendet för den kommunala verk-sättett attvara

fjärde finnssamheten. det det demokratiargument gårFör ett som
det hos brukarna finns önskan inflytandeutövaut att attomen

Ävenverksamheten. sådan framställd önskan kan detutan en ur
kollek-demokratisynpunkt Viktigt involvera brukarna i ettattvara

för verksamhet och Demokratisk skolningtivt ärresurser.ansvar
värde framhålls debatten Möller underi Det1996.ett som som

perioder lanserats "brukarmedverkan" och brukarin-Vissa som
flytande, framför kan såledesallt sedan 1980-talet,mitten sesav

öka den kommunala förvaltningens legitimitet, ökasättett attsom
inflytandet och minska kostnaderna.

Olika former kollektivt brukarinflytande8.1 av

brukarinflytande.finns antal organiseraDet Mansättett stort att
formen, kringkan låta innehållet dvs. skapa organiseringstyra en

inflytande specifika frågor kan också tillMenöver m.m. man
och skollagen för hitta färdiga institutionellakommunallagen att

villkoradlösningar. kommunallagen möjlighet till kalladsåI ges
delegation:

nämnd uppdrar anställd besluta nämndensOm åt atten en. innebär defår nämnden uppställa villkorvägnar, attsom som
skall tillfälle lägga fram förslagnämndensutnyttjar tjänster attges

fattas.beslutet kap.eller sig, innan 38§KomL 6att yttra

uppdragnämnd kan verksamhetsansvariga tjänstemän iEn attge
fattas.rådgöra brukarråd beslut Enligt kom-med innanettt.ex.

ocksåkan nämnd ställa detta villkor.munallagen Det ären som
föreskriva får fatta beslut "endastmöjligt anställdattatt omen

företrädare för dem nämndens har tillstyrktutnyttjar tjänstersom
innebär brukarrådetbeslutet" kap. 38§. DetKomL 6 attsenare

får vetorätt.
Villkorad delegation kan betraktas konsensusprincip,som en

dvs. brukarstyrelsen ochinte ansvarig tjänsteman är överensom
till nämnd. Villkorad delegation användsärendet ansvarigövergår
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eller femtiomindre kommunalainom institutioner imer ca
kommuner. försökslagstiftning har utvalt antalEn gett ettny
kommuner för-skolstyrelser där brukarnainrättarätten att
äldrarna Vid finnsäri majoritet mittenSFS 1996:205. 1998av
det drygt grundskolor har infört denna föräldra-120 typsom av
styrelser. Försöksverksamheten ganska och Skolverketär ny
förväntas antalet stiga.

finns form brukardemokrati, s.k. självförvalt-Det en annan av
innebär långtgående delegering vadningsorgan, änsom mer

villkorad delegation ger:

följer lag eller författning, får full-inteOm något annat av annan
mäktige fårbesluta nämnd uppdra självförvaltnings-åtatt etten

under driftennämnden helt eller delvis sköta vissattorgan av en
anläggning eller kap.viss institution. 18§KomL 7en

självförvaltningsorgan bestå förskall brukar-Ett representanterav
anläggningen eller institutionen personalen ärsamtna av av som

anställd där. första kategorin skall böriDen majoritet. Detvara
påpekas denna brukaransvar endast omfattar specifikatt typ av en
anläggning eller ochinstitution all verksamhetinte inom ett geo-
grafiskt område. Uppskattningsvis förekommer självförvaltnings-

cirka kommuner.i trettioorgan

Områdesstyre/ser8.1. 1

formerhåll skapas vidgade brukarstyrning betydelsenPå vissa iav
frånansvarsområdet vidgas skola geografiskttill område. Enatt ett

sådan kallas ofta för områdesstyrelser. finnsvariant Det ännu
Örebrosådana. förvaltningsrådinte har förså många I ett en

grundskola till bli områdesstyrelse med villkoradövergått att en
delegation. femStyrelsen består brukarrepresentanter och tvåav

Kommundelsnämnden tilldelattjänstemän. områdesstyrelsen
medel fördelardenna olika verksamheter, framföri sin tursom
allt skola och barnomsorg. har förslagsrättstyrelsenDärutöver i
trafik-, plan- och miljöfrågor. nominerasRepresentanterna av en
valberedning från befintliga föreningar ochutgårsom samman-
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slutningar området Ek och Hägglundi Fullmäk-Hector, 1998.
ledamöterna.tige utser

Eskilstuna planeras liknande former slags ersättningI som en
för de tidigare kommundelsnämnderna. geografiska områdenFyra

fyra finnsaktuella. dessa områden redan olika organiseringar.I Iär
fall finns lokal samverkansgrupp där bland hyresgäster,ett annaten

hyresvärdar, politiska och kyrkan finns representerade.partier På
finns föreningsrådandra håll kan utvecklas tillsom om-

rådesstyrelser Eskilstuna kommun 1998.
Åre kommun till. harDär inrättatsI tar ett stegman en om-

hälftenrådesstyrelse där ledamöterna tillsätts fullmäktige ochav av
Årehälften direktval. Försöket beskrivs lite detaljeratigenom mer

i avsnitt 9.3.
fall områdesstyrelser slags kvasi-kommundels-vissaI är en

nämnd där beslutar delegation villkoradtjänstemän ären som
brukarrepresentanterna har andra fall kanså Isätt vetorätt.att

områdesstyrelserna bli kvasi-fullmäktige för lokalsam-något ettav
hållet ledamöter tillsätts direktval.vissa Hurattgenom genom som
helst blir områdesstyrelse politisk till karaktärsin änen mer en
brukarstyrelse eftersom de angelägenheternagemensamma
omfattar Ledamöterna styrelseninstitution. iänmer en represen-

bara föräldrar de boende vidare Därmedinte i mening.terar utan
kan det för lokalsamhälletstyrelsesägas är änatt en snarare en
brukarstyrelse.

för brukarinflytandet8.2 Problem och utmaningar

finns problemställningar ofta förekommeråtminstoneDet tre som
debatten brukarinflytande. första handlar huruvidai Denom om

det egentligen handlar inflytande eller och inflytandeom om
omfattaockså kan och bör andra brukarrepresen-Den röransvar.

och förankring lokalsamhället och denrepresentativitet itanternas
tredje relationen mellan brukarmakt och den representativarör
demokratin.

Brukarinflytande handlar kollektivt inflytande. fakto-Olikaom
brukarnas faktiska inflytande kommunal Verk-avgör överrer en
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samhet. kan tala brukarnas ochGrovt sett man om egna resurser
hos Verksamhet brukarna skallegenskaper den ellerinstitution som

inflytande Hoff Egenskaper hos75-80.1993,utöva över s.
brukarna kan utbildning, socialt nätverk och de kon-"rätta"vara
takterna. kan inställninginstitutionella egenskapernaDe vara

formellabland personal och ledning, kultur, och informella

normer.
detta sammanhang bör skilja mellan medverkan och in-I

flytande. Forskning kring demokratisering planerings-t.ex.av
och boendeinflytande deltagandevisar inteatt automa-processer

tiskt medför inflytande. de fall det tydliga konflikteruppkommerI
mellan räcker det med övertygandepartierna inte såän argument
från brukarnas sida. praktiken det andra maktresurser deI är än

Ävengäller. de fall där tydliga kon-goda i ingaargumenten som
flikter förkan observeras det nödvändigt deltagare medär svaga

förmaktresurser mobilisera och påtryckningarsig utövaatt att
tillgodosedda Miller med-sina intressen AttGaventa 1987.1988;

verka brukarrepresentant skola såledesinom inteärt.ex.som en
inflytandedet verksamhetens mål ochutöva överattsamma som

innehåll.
inflytandetväsentligt problem gäller vad skallEtt annat om-

fatta. kan råda delade bland brukare, personal ochmeningarDet
politiker vad föräldrarna och eleverna bör ha inflytande över.om

ochGäller det Övergripande planering utvärdering verksamhetenav
eller gäller det också verksamhetens konkreta innehållmer
Åtminstone fögaför sedan detta problematiseratnågra år var

1993b, 137f, Ribom självklartMontin Det inte153.1993, ärs. s.
brukarinflytande och brukaransvar omedelbart bör institutiona-att

form, lokala skolstyrelser eller villkorad dele-liseras i viss t.ex.en
definierautgångspunkt kan vilka aktivite-gation. En attannan vara

eller funktioner första hand bör inflytandet.i ingå i Detter som
kan mål och profil för skolan utvärderingatt samtvara ange av
verksamheten. dessa funktioner definierade,väl dvs. givitsNär är

fundera inflytandet/innehåll, det dags hurär överett att ansvaret
skall organiseras.

Brukarinflytande kan olika förstärka be-särintressensätt
kostnad allmänintresset. gäller både medborgare emellanDetav
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och relationeni till den representativa demokratin. En stark lokal
skolstyrelse i allians med lärare och skolledning kan utgöra en
politisk kraft skolan den skulle få.som änger mer resurser annars

det kanMen också detså de redanär resursstarkavara att somdeltar brukarinflytandeti och därmed stärker sitt politiska in-
flytande Hinnfors och Oskarson Den1995. sociala snedrekryte-
ringen till brukarråd och liknande anförs ibland som argument motinförande brukarinflytande i såväl skolan andra institutio-av som
ner.

Kollektiv brukarmakt kan alltså stärka det partikulära perspek-
tivet bekostnad det universella; mobilisering särintressenav av
hotar allmänintressset. dennaI mening kan hävda brukar-man att
makt uttryck för individualiseringenär i samhället,ett liknande

valfrihetsreformersätt det. Individers ochär mindresom gruppersmakt kan leda till institutionell egoism där och sigen ärvar en
själv närmast.

Brukarinflytande den lilla demokratinsär nivå och viktigenfråga relationen mellan denrör lilla och den demokratin. Blirstora
det fördjupad "arbetsdelning mellan den och denen lillastora
demokratin eller bidrar brukarinflytande inom skolan till be-att
främja helheten Institutionaliserat brukarinflytande kan främja
det politiska medborgarskapet. Att brukare inträde denisom
lilla politikens maktboningar skapar makt- och ansvarsgörandeett
en översättning det vanligt förekommande begreppetav
empowerment". Det konkretisering politikenger en av som

i många abstrakt företeelse.ögon är detannars handlarNären omde barnens eller det bostadsområdets villkor bliregna poli-egna
tiken konkret och synbar. Reellt inflytande kan träning ivara enÄvendemokrati. brukarinflytandet huvudsakligen handlarom om

inflytandeutöva begränsadöver verksamhetatt brukarenen är-partsborgare medborgare kan detän bieffektsnarare som en-stärka det sociala kapitalet och därmed demokratin. Eller som
Tommy Möller uttrycker det ocksåse Pestoff 1998:

De överväganden exempelvis styrelsen för daghem harsom ett att
inför olika beslutgöra precis skolningär demokratiisamma som

ägdegång inom för de gamla folkrörelserna.en Möllerrum ramen
1996, 392s.
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avgränsadkapitalet inomsocialadetmellankopplingsådan enEn
representativakommunaladenochföräldrarbrukare/avgrupp

självklar.emellertid intedemokratin är
fördetbrukaredeltar gördeEtt synsätt är somatt somannat

mindre ointres-ellerochskullandra barnskanske ärochsina mer
detdemokratin närden äniförsiggårvad annatserade storasomav

nåraliggandedetDetinstitutionen. ärdendrabbar somdirekt egna
till partier,Relationenivardagen.påverkaskandet somengagerar,

medpolitikenochdemokratindenandraoch ipolitiker sesstora
aktivnågotHelheten intemisstänksamhet. är sommansom

härhämtamyckethar inteoch partiernasig ibrukare attengagerar
rekryteringshänseende.i

legitimaavsaknadengällersynpunktväsentlig avEn annan
tillsättas.skallbrukarstyrelseriför hurspelregler representanter

förankrade.välreglernanämnderkommunalagäller ärdetNär
beslutarfullmäktige sammansätt-ochnominerarPartierna om

finns detliknandeellerskolstyrelserlokalagällerdetNärningen.
ellervid stormöteväljaolika varianter, ettrepresentanterattt.ex.

tillsättningenriskklassmöte. Enföräldrar äribland avattett
efter-"odemokratiskt",betraktasmånga somrepresentanterna av

dethurregleromfattandeallmäntfinns någradet inte omsom
frånutgårvalberedningfall tillsättstill. vissaskall I somen

ytterligare "repre-uppstårområdet. Dåiföreningarbefintliga en
representativochförankradvälhurnämligensentativitetslänk,

för-det uppståfall kanföreningar Iför dessa värstaledningen är.
andraochmellanlikgilitighetellertroendeklyftor representanterna

kommunala insti-mellanDärmed har inteboende.föräldrar/ gapet
förflyttatsförsvunnit,medborgarnaoch entutioner utan snarare

nivå.
vilkagälla,skallreglervilkadiskuteraviktigt somDet somär att

hanteras;åsikterolikaskall ärdemokratiska. Hurär mest
majoritetsprincipen Hurdemokratisk änkonsensusprincipen mer

föreningar representanterledamöternaskall utserattutses, genom
Idemokratiskt varierar.Vaddirektvaleller mestansessomgenom

minskar.representativitetsproblemenkanskeperspektivlängreett
uppfattasmångatillämpasÄven modellden somavsomom

handefterminskakritiken närkanbörjanodemokratisk i t.ex.

50



STIG MONTIN

brukarstyrelsen åstadkommer resultat uppfattas godasom som av
övriga föräldrar.

8.3 Några erfarenheter

Om skallvi i världen för leta efter förebilder ochse oss om att
kritiska empiriska analyser brukarstyrelser inom skolansav t.ex.
område förefaller Danmark det lämpligaste resmålet. in-Härvara
fördes obligatoriska "skolebestyrelser" i grundskolan och gym-
nasiet respektive1989 Brukarstyrelserna1990. vid de danska
skolorna har således inte lång historiaså det finnsäven om exem-
pel skolebestyrelser införts tidigare. kunskapDen desom omdanska brukarstyrelserna finns baseras således tillsom största
delen erfarenheter efter kort tid Floris och Bidsted 1998, s.
25.

I nationellt omfattande studie brukarinflytandeen i Dan-av
mark framgår bland brukarna i allmänhet aktiva ochannat att är att
de upplever generellt deras politiska påverkansmöjlighetersett att

blandär medborgarnastörre än allmänheti Hoff Vid1993. enjämförelse med Sverige framgår fler brukarna i Danmarkatt av tar
initiativ till påverka olika förhållanden brukarnaatt i Sverige.än

tyderDet formellt organiserat brukarinflytande har betydel-att
både för brukarnas inflytande verksamhetense och föröver poli-

tisk aktivitet allmänheti Hoff 1993. Det således inteär så att
brukarinflytande nödvändigtvis hot denutgör ett mot representa-

demokratintiva ocksåse Möller 1996.
Fallstudier brukarinflytande i Danmark tyder vidareav att

formellt brukarinflytande inte har lett till eller inne-tätare merhållsrika kontakter mellan brukare och politiker. Brukarstyrelserna
och de politiska lever sina liv ganska oberoendeorganen egna av
varandra. Bland problem uppmärksammats politikernaärsom att
har släppasvårt sin makt. dePå ställen där brukarnaatt fått ett
avgörande inflytande har det varit resultat konflikter ochett av
påtryckningar samarbete och förhandlingarän Sehestedsnarare av
1995. Senare tids studier emellertid vid handen relationenger att
mellan brukarstyrelser och kommunens politiska ledning utvecklas
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"dialogbudgeteringförekommerExempelvispositivt sätt.ett
budgetförhandlarkommunledningeninnebärkortheti attsom

föräldrarepresentanternaalltframfördärskolebestyrelsernamed
ochFlorisskolanförföreträdarnalegitimadeuppfattas mestsom

Bidsted 1998.
depekarskolordanskabrukarinflytande istudier attVissa av

fak-avgörandeverksamheternaställning i utgörprofessionellas en
förhinderoftadeochinflytande utgörföräldrarnasför ettatttor

1996.ochSehested Sørensenföräldrainflytande Sørensen 1995;
uppfattaroftaÅterigen föräldrar intestudier visathar attsenare

skolledningenochprofessionella lärarnadeochhindernågot att
Alltsynpunkter.föräldrarnasförlyhördaalltblivitsuccessivt mer

skapaslekmän pågårochprofessionellamellansamtaleftersom
Bidsted 1998.ochFlorisförhållandenförtroendefulla

representativi-brukarrepresentanternasstudierfinnsDet av
handenvidDanmarkgenomförts iharstudierVissa gersomtet.

generellt intebrukarstyrelserdanskai ärrepresentanternaatt
Snedfördelningenbefolkningen.helaförrepresentativasocialt

högmeddramatisk. Personeremellertid såinteförefaller ut-vara
tolvochmellanmedöverrepresenterade procentbildning treär

framgårIndenrigsministerietfrånöversiktHoff att1993. I en
utbildningsnivåhögreofta harbrukarstyrelsernairepresentanterna

minoritetsintres-påpekarochbland brukarnagenomsnittet attän
emeller-påpekarMinisterietbestyrelserna.kläm ikomma ikansen

heltintesammansättningbrukarstyrelsernasocksåtid ävenatt om
allmän-brukarna iblandsammansättningenmedöverensstämmer

Kommunalaproblem.innebära någradet intebehöver störrehet
hellerintekommunernaipolitiskaandra ärochnämnder organ

blandsammansättningensocialadenförrepresentativafullständigt
hän-kravställerdetmedborgarna. Men tarrepresentanternaatt

undersökningrepresenterade Iintressen.ickeolikatill avensyn
framkom tvådaghembarnomsorgenbrukarstyrelser inom att

med sinatillfredsställdaföräldrarnatredjedelar represen-varav
villetredjedelen intesistaarbete. Denbestyrelsensoch tatanter

Indenrigsminis-bestyrelsenmedotillfredsställdaställning. Få var
teriet 1998.
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införsSverige brukarinflytandeI grundskolani flertali ett
kommuner. Fallstudier pekar intresset bland föräldraratt att
medverka i brukarinflytandeorganiserat ganska Menär stort.

tveksammamånga till också för skolansär ekonomiatt ta ansvar
och utveckling. Bland lärare råder det delade för-meningar om
äldra- och elevinflytande denna form.i det hotarNågra attmenar
deras professionella arbete. Andra positiva och föräldrarnaär ser

hot. framträdande frånEtt resultatänmer som en ettresurs som
fallstudiervissa det kontinuerliga samtalet har förändran-är att en

de kraft. Initialt motstånd och spänningar mellan brukare och
kanpersonal bytas positiv hållning allt eftersomut mot mer

dialogen mellan föräldrar och fortsätterpersonal Persson 1996,
redMontin 1998.

Örebrointern utvärderingEn fråni självförvaltning1996 om
och lokala styrelser inom grundskolan visade det principielltatt

verkade ganska god överensstämmelse mellan lärare ochsett vara
föräldrar vad föräldrarna första handi borde ha inflytandeom

beslutDet skolans mål och profilöver. utvärderingvar om samt av
skolans verksamhet. gick dockövrigtI delvismeningarna isär.

mindreLärarna i omfattning föräldrarna benägna låtaänvar att
föräldrarna inflytande användning i skolan.utöva över pengarnas

8.4 Sammanfattande intryck och diskussion

kommunalaDen verksamheten har professionaliserats under årens
lopp. minst skolansInte inom område. driva framAtt brukar-
styrelser föräldramajoritetmed i grundskolan eller elevmajoritet
i gymnasiet denna professionalitet olika Detsätt.utmanar är
således inte egendomligtså lärare och skolledning med vissom
tveksamhet dennasig demokratiexperiment. Atttar typan av ta

brukarinflytande med ingen självklarhetöppna äremot armar om
samtidigt missnöjd med den politiska styrningen. Brukarin-ärman

flytandet kan uppfattas ytterligare belastning.som en
Erfarenheterna från Danmark pekar det kollektivaatt

brukarinflytandet kan utvecklas till stärker skolannågot ochsom
dess verksamhet. dra parallellerAtt med Sverige dock inte heltär

53



LOKALA DEMOKRATIEXPERIMENT

ländernas institutio-de bådaskillnaden mellanDärtillsjälvklart. är
brukarinflytandehar aldrigDanmarkförhistorianella I upp-stora.

demokratin.den representativahotfattats något motstortsom
flexibilitet itraditioniakttagarefinns enligt vissa störreDet aven

Danmark i Sverigesamhället"civila itill detrelation än
upplevtDanmark harDencikoch 1994.Arvidsson, Berntson en
inflytandekollektivtkontinuerlig satsningkonsekvent ochmer

grundskolanoch inomäldreomsorgbarnomsorg,för brukare av
Även ochläraremellanfinnsdär spänningarLindbom 1995.

kontinuer-omfattainflytandet börvadbrukare i attsamtsynen
Dialogminska dessa spänningar.kanbrukarorganensamtalliga i

institutionelladenförtroendefulla relationer. Pågödaföda ochkan
utvecklas,medborgarandansåledeskandemokratinslilla nivåden

och helhetenmellan denna nivåutveckla relationenhurmen
brukar-brukarinflytande ochmed kollektivtFör systematt ett

institutionaliseratochfragmenteringskall leda tillmakt inte egen-
territoriellaoch denfunktionelladenmellanlänkarbehövsintresse

härledasbehov kansådantdemokratin 1998. EttSørensen ur
för hittabindasOlikademokratiteorin. nivåer måste attsamman

Dahluniversella 1982.och detpartikuläramellan detbalansen
demokratinsden representativainnebärslutsatssådanEn att

för-behöverkanskenämnderfullmäktige,partier,institutioner
formlänkar, isådanaför skapaorganisationsin t.ex. avattnya

fullmäktigeutskott.områdesbaserade Detellerkontaktpolitiker
för-har bättrekommundelsnämndermedkommunbetyder att en

demokra-och denden lillaband mellanskapautsättningar storaatt
områdes-ellerbrukarstyrelserinföraandra kommuner. Atttin än

förersättningkommundelsnämnder ellerförställetstyrelser i som
dettalogisktförefallerförtroendevalda inteantalminskat urett

flerbehövsbrukardemokratimedperspektiv. I snararesystemett
territoriella demo-denförtroendevaldafärreän representerarsom

helhetssyn.kratins
denmellanrelationenfråganåterkomma tillskallVi storaom

behövsavslutande kapitlet. Detdetdemokratin ioch den lilla mer
därför till andravänderochden diskussionenunderlag för oss

demokratiexperiment.varianter av
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Organisering9 i Iokalsamhället

finnsDet växande för formerintresse olika lokal mobilise-ett av
framför alltring, glesbygdi och andra icke urbaniserade områden.

har olikaDe byagrupper,såsom lokala utvecklingsgrupper,namn
utvecklingsgrupper, samhällsföreningar och byalag Herlitz 1998.

har tillkommitVissa lokal reaktion olika missförhållan-som en
den och andra har tillkommit eller mindre fråninitiativmer

Vid slutet 1980-talet"ovan. bedrevs kampanj kallad "Lands-av en
bygd landsbygdskampanj-90 Europarådetsom var en togsom

till.initiativ drevs dåvarandeKampanjen Glesbygdsdelegationenav
Ävenunder ledning den socialdemokratiske industriministern.av

Hembygdsrörelsen hade kampanj kallad levande"Förstartat en en
bygd och kultur" organiserades Folkrörelsekommittén medsom av

centerpartistisk profil vid rodret. båda kampanjernaDe komen att
samarbeta under parollen hela levaLåt Sverige och den
avslutades med landsbygdsriksdag med ledamöter från1989 650en
hela landet Herlitz 1998.

resultat landsbygdsriksdagenEtt rikstäckandeav attvar en
organisation bildades: Folkrörelserådet Hela skallSverige leva. En
uppgift för denna blevorganisation stödja olika formeratt av
lokala utvecklingsgrupper. Ungefär vid tidpunkt bildadessamma

projekt kom kallas 90-talets byapolitik och fick stödett attsom
från den nybildade Glesbygdsmyndigheten, det likaså nybildade
Folkrörelserådet, Svenska Kommunförbundet berörda läns-samt
styrelser. Till detta projekt knöt drygt kommunersig och syftet15

stärka den lokala inflytandenivåns den bygdenöverattvar egna
och utveckla kommunal planeringsstrategi bygger denen som
lokala utvecklingskraften Olsson och Forsberg 1997.

svenska lokalismen"Den har tillvuxit rörelse vissaen som av
betraktas början folkrörelsetill likvärdig den startadesom en som
vid slutet 1800-talet. detta sammanhang spelarI Folkrörelse-av
rådet Hela skallSverige leva rollen både ideolog formuleraav

för grundläggande värden lokalt deltagandesåsom ochargument
inflytande, missionär stimulera olika aktörer arbeta utifrånatt
dessa värden och konsult råd och stöd Olsson ochge Forsberg

kommunerDe1997. ingår i projektet "90-talets byapolitik"som
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medverkat tillfallstöd till och i vissaolika ocksåhar sätt attgett
lokalaorganisera grupper.

liknande registreratsochlokala utvecklingsgrupperAntalet som
1980-talet.stadigt sedan mittenFolkrörelserådet har vuxitvid av

det framgårochfanns1990-taletVid mitten 5003närmare attav
för tillkomstenspelade rollredovisade kampanjernade storovan

flestaHerlitz procentolika 1998. De 85 avgrupperav
Övriga ekonomiskaformerideella föreningar. ärärgrupperna
tillfälliga organiseringar såsomaktiebolag ellerföreningar, mer

Eftersomstudiecirklar.ellerarbetsgrupperprojekt, grupperna
demokra-föreningar deekonomiskaideella elleruteslutande ärär
besluts-demokratiska kravformellamedtiska organisationer

ochmycket aktiva registretallmänhetformer iGrupperna ärm.m.
förfrån bygdespel tillbrett;aktiviteterolika äröver om-ansvar

grund-Kulturgeografen Ulla Herlitz harverksamheter.fattande
bedöm-lokala utvecklingsgrupper gjortval studier 6001av av

bidrog likadessa ochlika aktivaallaningen att somom vore
innebäradet blandsamhället skulletill 70 000mycket ärattannat

arbets-miljoner ideelladet läggsaktiva i 4,4att nergrupperna,
Herlitzmiljoner kronorvärdetill 1998,timmar år 660ett avper

67.s.
låtitdetfinns fall där kommunen iDet närmaste grupperna

mindreeller inte-andra fall därsjälva ochsköta sig grupperna mer
detexempelkommunalamed den Ettapparaten. senaregrerats

Svågadalen.nämndenpartioplitiska iden s.k.är

SvågadaleniPartiopolitisk verksamhet9.1

ochHudiksvalls kommunhörnetnordvästraSvågadalen ligger i av
kommundels-finns fyrakommundels. kommunenDelsboingår i I
glesbygdsom-SvågadalenDelsbo.liggernämnder, i är ettvarav en

debefolkningsminskningarkraftigahar fått vidkännasråde som
rationaliseringar inomberoendehög gradiåren,30-40senaste

8 förkortadhuvudsakligen versionSvågadalenHela avsnittet är avenom
Olsson och Forsberg 1997.
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inneburit be-vilketUtflyttningen harskogsbruket. varit attstor,
Svågadalens invånaremedelålder harfolkningens stigit. Av 700ca

förvärvsarbetande cirkadeomkring Avår.60 är50 överär procent
förvärvsarbe-Flertaletsysselsatta näringar.inom30 procent agrara

Svågadalen.utanförtill arbeten Dessutomtande pendlar dock
befolknings-det vikandegenomsnittsåldern ochmedför den höga

undermineras.samhällsservicenunderlaget att
grundläggandemedtid levtunder längreSvågadalsborna har en

hot bygdenssiktförsörjningsproblem över-utgör motettsom
studiecirkelform disku-började1970-talet ilevnad. Redan man

framstod det1980-taletöverlevnad.frågor kring bygdens Påtera
Svågadalen.sviktadesamhällsservicen iklarare Kommun-allt att

Svågadalen.Samhällsserviceutredning, istyrelsen tillsatte en
chefs-politiker ochkommunalabestodUtredningsgruppen av

handladeklarUtredningen Denvåren 1987.tjänstemän. var
delen dal-för skolan denihuvudsakligen underlaget avnorraom

Ängebo. förordadeUtredningenochbyarnai Brännåsgången, en
Ängebo.skola och i Dessutomsatsningnedläggning Brännås enav

ochsamhällsservice kommun-allföreslogs koncentration aven
Ängebo Tankenanläggning.landstingsservice till i gemensamen

sektors-möjlighet brytahadeanläggningsådan attattvar en
samordningsvinster.bidra tilltänkandet och därmed Kommun-

dellenbygdenstillutredningenöverlämnastyrelsen beslutade att
lednings-förkommundelsnämnd handläggning.nyinrättade En

kommundelschefentillsattes medför projektet som pro-grupp
därmed kommithade igång.Svågadalsprojektetjektledare.

skaför "Hela Sverigesamband med inomI möteett ramen
presenterade kommunensMalungleva"-kampanjen i 1987 repre-

ledde tillSvågadalen.planerna i Detta attatt satsasentanter
framtidsbyar ellerlandetsutsedd tillSvågadalen blev treen av

Gles-pilotprojekt drevsförbyområden inom ett som avramen
grundtanke byinvånarnaProjektetsbygdsdelegationen. attvar

föremål förblihänder,skulle utvecklingen i än attta snarareegna
åtgärderdefiniera vilkaskulleglesbygdspolitik. Byinvånarna som
plats bobyn till attraktivför denbehövdes göra attatt enegna

förutsättningarmed olikaantal byarinnebarPilotprojektet ettatt
ekonomisktmed hjälpaktiviteterstimuleras tillskulle ettavegna
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startbidrag, kronor/ framtidsby. förutsättning för100 OOO En att
delta projekteti den kommunen villig tidattvar att satsaegna var
och Efteri projektet. formell ansökan från Hudiksvallspengar
kommun Svågadalen till framtidsby.utsågs Svågadalsprojekteten
blev alltså synliggjort nationellt tidigt stadium därförett att

kommunrepresentanternågra råkade ställe vidrätt rättvara
tidpunkt Carlsson 1993.

Svågadalsprojektets övergripande mål beskrevs ordenmed livs-
kvalitet, småskalighet och närdemokrati. konkret formulera-Mer
des målen följande sätt:

för fungerandesörja väl samhällsservice med kontinuitet ien
verksamheten, samverkan yrkesgränser och mellanövergenom
fackliga organisationer skapa hela fastaoch där behövstjänster, så

utbildning, och vis kontinuiteten,sågenom trygga ettgenom
intensivt utvecklingsarbete öka möjligheterna till bibehållet ochett
stabilt befolkningsunderlag, långtgående närdemokratigenom
utveckla kommundelsreformen.

omfattande utvecklingsarbeteEtt igång med antalsattes ett stort
organisationer inblandade, både från Hudiksvalls kommun och
från nationell Vidnivå. med svågadalsborna höstenstormöteett

presenterades planerna och referensgrupp för1988 befolk-en
valdes.ningen Arbetsgrupper bildades och konkret projektarbete

formulerades.
byggdes SvågagårdenVåren anläggning1989 ärsom en ca

kvm. Den inrymmer skola och barnomsorgslokaler,3 OOO hem-
tjänst och distriktssköterska. finnsDessutom äldreanpassade
lägenheter. Vidare finns centrala deleni Folkets sal,Hus stora
matsal med tillhörande storkök, aktivitetshall. finnsHärsamt en
också kyrksal, föreningskök, och litet bibliotek. Slutligen finnsett

och verkstäder för och textil. verksamhetsan-tvättstuga Enträen
försvarig område skötervarje den dagliga verksamheten. All

administration och ekonomi sköts särskild platschef,av en som
dessutom föreståndare för Folkets och arbetsledare förHusär
Folkets Hus-anställda.

fannsVidare särskild ledningsgrupp och självförvalt-en ett
ningsråd. Verksamhetsansvariga utgjorde tillsammans med fackliga
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bestodSjälvförvaltningsrådethusets ledningsgrupp.representanter
representerade olika organisationernio samtpersoner, somav

verksamhetenför inomRådet svaradepersonalrepresentanter.
fritid området.ochäldrevård, kultur inom Förbarnomsorg,skola,
budget.kommundelenstilldelades medeldetta ur

andraochSvågadalsprojektetutvärderingKommunens avegen
Svågadals-centrala slutsatserlyft framharundersökningar några av

politiskt-demokra-utifrånsärskiltprojektet, intressantaär ettsom
perspektiv.tiskt

outnyttjadbeskrivassvågadalsbornaförsta kandetFör som en
medborgarnatillfrågadesmedborgarundersökning 1992Iresurs. en

deutveckling.för Svågadalens Avberedskap någotsin göraattom
engagerade.redan Därutöverdettillfrågade 21 procent varsomvar

Helaberedda ställade 64det 15 att upp.procent att varsasomvar
kunna något 24svågadalsborna sig inteansåg göraprocent av

ställaberedda procent40eller inteprocent att uppvar
olikakan tolkasBergrothochBergroth 1992. Detta sätt.

självförtroende.dåligttolkning visar"DetUtvärderarnas är:
uppifrånstyr-denkansvalatill detOrsaken engagemanget vara

käntharprojektet. Byborna inteutmärkande förvaritning som
Bergroth sinBergroth och 29. I1992,delaktiga i processensig s.

byutvecklingCarlssonocksådoktorsavhandling talar Lars om
Svågadals-hoskaraktärCarlssonuppifrån 125. Denna1993, s.

övertygandeanalyserad Där-ochkartlagdprojektet sätt.är ett
begränsadesvågadalsbornas intressediskuterakanemot omman

skalldetsjälvförtroende elleruttryck för dåligt snarareomettvar
verketsjälvarationellt ikritiskt och ointressetolkas somettsom

och egensinne.självförtroende visstbrabottnar i ett
tilltendensenerfarenhet någraviktigEn att personervarannan

Sådanaframhåller:Utvärderarnaför mycket arbete.sigtog
ocksåvilketoersättliga,ochverkar ont ger engott sompersoner
otill-får känslamänniskorandraeffektnegativ avensom

problematik uppmärksammasdennaviktigträcklighet. Det är att
BergrothBergroth och 29.och diskuteras 1992, s.

Svågadalens intresse-erfarenheternatredje slutsatsEn att avvar
Självförvaltnings-självförvaltningsråd positiva.ochförening var

bedömdesområdet,förhandhavande budgetmedrådet, vara avav
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särskilt värde för byborna skulle känna utvecklings-stort att att
arbetet dem. Vidare framhöllangår utvärderarna speciell"Enatt:
problematik med självförvaltningsrådet hur skarepresentationenär

och hur det ska bli reell koppling mellan självförvalt-utse en
ningsrådets och dem de SvågadalenIrepresentanter representerar.
vill byggainte denna de etableraderepresentation politiskaman
partierna, i stället utifrånrepresentation föreningarutan en

Bergroth och Bergrothorten innebärDet demo-1992, 30. atts.
kratiinitiativet till det blev denså småningom opolitiskasom
nämnden kom nerifrån, från engagerade svågadalsbor. Vid inter-

medvju för Svågadalens intresseförening under-representanten
ströks självförvaltningsrådeti upplevde det orättvistatt man att

Åföreningarvissa representerade rådeti andra. andraintevar men
sidan kan hävda det ändå uppifrånstyrt, deni meningenattman var

det liten aktiv del svågadalsborna den lokala elitenatt var en av - -
drivande.som var

9.1.1 En opolitisk nämnd

Svågadalens självförvaltningsråd inkom med skrivelse tillen
Hudiksvalls kommun den november vilkeni rådet före-30 1994,
slog kommunstyrelsen inrättar opolitisk nämnd Svågadalen.iatt en

skrivelsen fanns bilagt förslagI till reglemente och vidare föreslogs
nomineringen till nämnden skulle ske allmännavia val inomatt

skolans upptagningsområde.
Efter politisk kunde enighet blandnås partierna ien process

Hudiksvalls kommun inrättandet opolitisk nämnd underom av en
försöksperiod. förRepresentanter Folkrörelserådet speladeen en

viktig roll dennai samtala försökaoch påverkaattprocess genom
partierna. Vid Hudiksvalls kommuns fullmäktigesammanträde den

januari beslutades:29 1996

inrätta opolitisk nämnd för de frågor dag handläggsiatt en som av
Svågadalens självförvaltningsråd,

nämnden får verka under försöksperiod fr.o.m. juli1 1996att en -
december och försöket31 utvärderas1998 januari 1998,att senast
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till reglementeförslagkommunkanslietuppdra upprättaattatt
skallhur valetförslagnämndenför opolitiskaden samt omavge

genomföras.

Sjöbergkristdemokratenframfördesammanträdet KentVid
partiopolitisk nämnd inämnden bör benämnasönskemålet att

kommunfull-ändringsförslag avslogsför opolitisk.stället Detta av
skillnadterminologiska intressantmäktige. Denna är att notera.

ochopolitisk parti-ordetläggerolika aktörer in ivadFrågan är
politiknämnddemokratiska sigSvågadalensopolitisk. Ska ägna

värdefördelning ifråga kollektivdetellerpartier är somomutan
ochopolitiskOrdeticke-politisktänktmeningnågon är att vara

politiska intede partiernaförsta handsyftarpartiopolitisk i att
skernämnden. stället nomi-tillvaletkandidater i Iska nominera

nomineradeoch debygdenindividerenskilda i ärnering omav
till nämnden.valetkandiderar deställa iintresserade att upp

faktisktopolitiskbegreppettolkningalternativEn är avseratt
fångaskanoch delvismed politikharintenågot göraatt somsom

utveckling.och lokalsjälvförvaltning Ettandra såsomtermerav
byalagensoch intressen.både partiernaskan ligga isådant synsätt

medblirpolitiklämpligtkan detpartiernaFör synonymtattvara
knappastmänniskor finns detbland byalagensochpartipolitik

eftersom det kanpolitikmedförknippasintressenågot sam-att
harpolitikskapandeBygderörelsenspartipolitik.medmanblandas

grunden från parti-därföroch skiljer sig ikonsensuskaraktären
nämndopolitisktolka valetsåledeskanpolitiken. Man termenav

lokaltformermellan olikaarbetsfördelninguttryck för avensom
politikskapande.

nämndentillfolkvald. Valdirektnämnden blevopolitiskaDen
röstberätti-deden maj 493hölls söndagen 701996.5 procent av

ledamöterordinarieNämnden består sjudeltog.gade invånarna av
valdablevledamöternaordinariedeoch Avsju ersättare. varsom

för-underskulleNämndenoch kvinnor.fem två prövasmän en
Under våren 1998söksperiod 31/12 1998.år 1/7 19962,5 -

underfortsättaskallförsöksverksamhetenbeslutades ävenatt
mandatperioden 1998-2002.
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9.1.2 Medborgarna och den opolitiska nämnden

Under genomfördes surveyundersökning1996 bland samtligaen
röstberättigade svågadalsborå ställdesFrågorna kretsade kringsom
följande: svågadalsbornaHur den opolitiska nämnden Vadser
har för inställning till den och effekter/vilka konsekvenserman

Ärförväntar sig svågadalsborna beredda kandidera till denman att
opolitiska nämnden detFinns rekryteringsreserv Vaden
kännetecknar de människor beredda kandideraär attsom

Bland svågadalsborna fanns tämligen spridd uppfattningen att
redan inflytelserika svågadalsbor skulle inflytande iännu större
och med inrättandet den opolitiska nämnden. Hälften instämdeav

Åi påstående med denna innebörd. andra sidan det likaett var en
andel instämde svågadalsbornai får bättre möjligheterstor attsom

påverka den offentliga servicen vanliga svågadalsbor fåratt samt att
inflytande. resultatDessa kan tolkas svågadalsbornastörre attsom

förväntade sig bättre möjligheter påverka servicen samtidigtatt
den lokala "eliten" bedömdes stärka sin ställning.som

det gäller svågadalsbornasNär allmänna inställning till den
opolitiska nämnden kunde konstateras ungefär hälften posi-att var
tiva. det råddeAtt vissa tveksamheter bland den andra hälften kan
tolkas avvaktande inställning bland svågadalsborna. Isom en samt-
liga ålderskategorier de finnsår majoritet65över ärutom en som
positiva till nämnden. Avvikelsen för den äldsta ålderskategorin
hänger ihop med hälften denna hadeintenästan någonatt av grupp
uppfattning. Pensionärerna inte negativare övriga,änvar utan

osäkrare. Inställningen till den opolitiska nämndensnarare var
varken köns- eller åldersrelaterad.

byalagsmänniskornaDe passiva skeptiska till den opoli-var mer
tiska nämnden de aktiva. tänkbar förklaringEnän ärsom var att
den opolitiska nämnden möjligen bidrar formaliseringtill och pro-
fessionalisering det lokala utvecklingsarbetet, vilket kanav upp-

9 Undersökningen således totalundersökning. Svarsfrekvensen blevvar en
78 239 genomfördespersoner. Den samarbetei mellan Hudiks-procent

Örebro.valls kommun och HögskolanNovemus i detaljeradFör en mer-
redovisning resultaten Olsson och Forsberg 1997.av se
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finnsdem desynnerhet ielitiseringstendenserlevas i somavsom
de byalagen.inflytelserikas närhet: passiva i

inställ-uppvisade tredjedel negativföreningsaktivaBland en en
okontroversiellalltså inomopolitiska nämnden intening. Den är

samförstånd.partipolitisktförsöket skerpartipolitiken itrots att
be-de politiskaför partierna.finns risk spänningar inom EnDet

medföra positivarepartipolitisk lojalitet tycksgränsad någoten
medanalyserarframgår ocksånämnden.inställning till Det när

svågadals-val. deröstsplittring politiskai Avhjälp mått överettav
vid valeneller flera partiersplittradebor sina tvåröstersom

klart högretill nämnden jäm-andelenoch positiva19951994 var
alla valröstademedborgare parti ifört med de somsammasom

de deltog i procent.66 51mot

nämndenmed iVilka vill9.1.3 vara

Är ledamöterställa isvågadalsborna beredda nämn-att somupp
Endastdet rekryteringsreserv 21den Finns procent per-sexen

kandidera.bereddasade 301sig 86soner procentatt perso-vara
desaknades frånuppgiftställa ochville inte 8ner procent avupp

såledesbesvarades, verkade detenkätenUndersvarande. 1996, när
talarekryteringsreservfinnasinte någon att om.

ställaberedda imänniskorförVad detär att upptyp som varav
fanns ochkandideravilligadenämnden Av 15 män21 attvarsom

kvinnor, dvs. Det åttaprocent2971 procentmotsvarar avmotsex
denochpopulationenden manliga 170 procenttrepersoner av

datatill individer. intressantauppgående Dessakvinnliga 181 är att
och lokalafrån med byalagresultatjämföra med intervjuer

konkret utveck-frågasammanhang, detdessaI när är omgrupper.
engageradelika mycketlingsarbete, kvinnor iär settstort som

Är Organisationsform in-opolitiska nämndendenmän. mersom
nämndensden direktvaldaför Innebäroch lämplig mäntressant
lockaskandidaternakonkurrens mellanformaliserade män attatt

forskningtenderar dra sig Annandelta och kvinnor urattsnarare
allmänhetkvinnorvid handen ioch politikkvinnor attgerom
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den kommunala politikens former hinder förutgörattanser ett
Hedlund 1996.engagemang

karakteristik deEn beredda kandidera till denöver attsom var
opolitiska nämnden kan med följande nyckelord: utbildade,ges
heltidsarbetande, högre gradi kvinnor, engagerade byalagimän än
och hembygdsföreningar politiska föreningarinte i medmen samt

samhällsintresse och deltagande politiskai val. Vidarestort upp-
visade de kandidatbenägna relativt partipreferen-personerna svaga
ser.

9.1.4 Avslutande reflektion

bakgrund deMot studier talar förgjorts mycket det ärav som att
delvis eller nygammal politik fram i Svåga-växeren typny av som

dalen. stället för partier det individerI de viktigasteär ärsom
aktörerna. bereddaDe bli politiker den opolitiskaiär attsom nya
nämnden samhällsengagerade flera avseenden,i detär är ettmen

sker i utanför partierna. kandide-Destortengagemang settsom
ringsbenägna har politiska preferenser med relativt intensitet.svag
Kanske det konsensusinriktad och medborgar-är typen ny av mer

politik utvecklas folkrörelse parti-nära som utmanaren ny som-
Samtidigt kanerna utmaningen fåttinte någonsägas ännuatt om-

fattande folklig förankring i Svågadalen. Valdeltagande sjönk från
vid förstadet valet till70 maj vid det1996 62procent procent

andra valet november färre deltog1998. Det vid valetvar som av
den opolitiska nämnden vid det ordinarie riksdags- och kom-än
munvalet Kommunaktuellt 1998.36,nr

9.2 Demokratiexperiment i Gävle

Gävle kommuns Bya-stadsdelspolitis/eaI för utvecklingstrategi av
den lokala demokratin finns problemformulering under-en som
stryker offentlig verksamhet alltföri hög grad har formatsatt av
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professionella förvaltningar och experter. Vidare framhålls iatt
takt förändringenmed samhället har både beslutsfattande ochav

i fall flyttatsmånga till högre nivåer eller koncentreratsansvar upp
till allt färre människor. hanteraFör problemet måste,att menar

människors vilja för sin vardag tillvaratasman, egen att ta ansvar
bättre hittills. krävsDet därförän allt fler människor får möj-att
lighet bestämma sin vardagssituation,över med-att egen som
borgare, i sitt boende, sin arbetsplats, konsument ochsom

fritid.sin tänkerHär sig i samverkan med förenings- ochattman
näringsliv stimulera fram intressanta och engagerade former för in-
flytande. Bredden det folkligai betonas. Det måsteengagemanget

många människor skall förstå för öka med-vara som processer att
borgarinflytandet, inte enstaka eldsjälar.

planeringsstadietPå insåg FOG-kommittén inte skulleatt man
ha för bråttom. kommunenOm skulle fram traditionellt
kommunalt vis riskerade förändringsarbetet,att toppstyraman
vilket sannolikt skulle hämma det ville ökat lokaltuppnå:man

och självkänsla kommundelarna.istörre Slut-engagemang en ute
blev dessa ambitioner endast kan uppnås initiativetsatsen att om

kommer underifrån. Detta talade tanken genomföraemot att en
generell förändring med omedelbar verkan, liksom för-att starta
söksverksamhet helai kommunen. Kommittén beslutade därför att
föreslå begränsad försöksverksamhet endasti kommun-tvåen mer
delar, nämligen Hamrånge landsbygd och Sätra stadsdel.
Denna uppläggning kunde kasta ljus den lokala demokrati-över
utvecklingens skilda förutsättningar i stads- och landsbygdsmiljö.

blickenAtt riktades just dessa kommundelartvå hängde ihopmot
med tidigare fråninitiativ lokala aktörer, dels formi lokalav
mobilisering i Hamrånge med krav riktade kommunen, delsmot

fråninitiativ ochHSB Hyresgäströrelsen för boendeutveckling i
Sätra. kommundelarnaDe två framstod ganska naturligasom
försöksområden. POG-kommitténs förslag erhöll enhälligtett
partipolitiskt stöd. I Gävle kommunfullmäktige1995mars antog

10Hela detta avsnitt demokratiutvecklingsprojektet Gävlei hämtatom är
Olsson 1998.ur

65



LOKALA DEMOKHATIEXPERIMENT

projektetkundedärmedochdirektivtillförslagkommitténs

starta.
Projek-kommunstyrelsen.demokratiprojektetför ärStyrgrupp
harprojektledare. tjänstemantraditionell Endocksaknar entet en

verkställandehar ingetprojektet,församordnande roll ansvar.men
skall,försöksområdenaförverkligande iprojektetsförAnsvaret

led-lokalaskötaskommunfullmäktige,beslutenligt i av
ingasammansättningAngåendeningsgrupper. gesgruppernas

direktiv.bestämda
Utvecklings-bildades iutvecklingsgrupp 1995.Hømrånges mars

kommun.Gävle Kommunenfråninitiativbildades -gruppen
tjänste-ochkommunalrådet någradåvarandebl.a.representerad av

demokratiutveck-informationtillallmänhetenbjödmän om- dessa utsågoch vidtillfällenflertalvidlingsprojektet ett avett
uppdragfick ivalberedning. Dennaortsbornärvarande att geen

för Hamrånge-utvecklingsgrupptillledamöterförslag en
frånsärskilt mångakom inteinformationsmötenaTillbygden.

utvecklings-tillledamötersistaallmänheten. Det närmötet,
dockkomväljas, 40-50skulle personer.cagruppen

till-vidutgångspunkterochdirektivKommunledningens
skulledenutvecklingsgruppenlokaladensättandet varaattvarav

kommunled-framhöllVidareledamöter.bestå sjuochopolitisk av
olika delarfrånkommerledamöternaÖnskvärtdetningen är attatt

personkännedom.ochbredfårområdeti så orts-att engruppen
ochkonkurrenstidigaretankemedviktigtminstinteDetta var

Hamrångebygden.föreningar iocholikamellanspänningar orter
ivalberedningenfickkriterierfrån dessautgångspunktMed upp-

sigvilligakandidaterskaffa framgift att tavarsomnamnatt
med all-Vidutvecklingsgruppen.ledamot mötetiuppdraget som

Underkandidater.sjuvalberedningenpresenterademänheten
ytterligare tvåallmänhetenfrånförslagkorngångmötets om

kandidaterbortväljaför tvåställettill dessa Ikandidater attposter.
stycken.till nioledamöterantaletutökaortsbornavalde att

medlemmar iaktivaochbyarolikabosatta i ärLedamöterna är
bygden.föreningar iolika

harstyrelse,traditionellingenGruppen utgör utan samman-en
träffaskassör. Gruppenallkallande samtpostemot entarsom
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minst igång månaden, ibland två. Mötena offentliga och för-en är
läggs till olika för underlätta för ortsborna komma.orter att att
Valet sammanträdesort bestäms högi grad vilka frågorav av som
skall behandlas. frågaHar direkt koppling till deten ärorten
naturligt också hålls där. dagordningmötet Ingen tillatt sätts upp

aktuella frågormötena, och diskuteras helt enkelt.utan tas upp
Varje protokollförs.möte

särskildEn förutmaning demokratiprojektets organisering i
Sätra avsaknaden lokal mobilisering kommundelen.ivar Någonav
form lokal samarbetspartner nödvändigansågs för kunnaav att

projektet. lösningDen föreföll lämpligstarta in-upp som attvar
leda samarbete med idrottsföreningen IK Sätra,ett ärsom en
etablerad och välkänd förening i stadsdelen. Kommunen och IK

komSätra idrottsföreningenöverens skulle fungeraattom som
valberedning inför allmänt för sätraborna. Avtaletmöte innebarett

klubben uppdrogs samråda föreningarmed ochatt enskilda.att
Under månadernågra heltid fick ledamot i idrottsföre-en
ningens styrelse åka stadsdeleni och försöka intressera för-runt
eningar och enskilda för demokratiprojektet. Vid de olika mötena

han människor möjligheten skullegav att utse representanter som
ingå i den 25 skulle bildas Hangrupp ca personer som senare.
hade också med förslagslådasig i vilken invånarna kunde läggaen
olika förslag rörande stadsdelens utveckling.

Under våren sambandi1995, med den årligen återkommande
festen Sätrayran, presenterades projektet forminärmare av en
offentlig utställning. Under oktober månad genomfördes1995 ett
offentligt till vilka alla invånare stadsdelenmöte i inbjudna. Vidvar
detta valdes den projektgruppmöte har25 personer som an-

demokratiprojektet förverkligas i Sätra. fickGruppensvaret att
Öppet Forum Sätra och består blandadnamnet av en person-

sammansättning: invandrare, nyinflyttade, länge bosatta samt
boende från alla områden stadsdelen.av

finns klaraDet likheter mellan Hamrånge- och Sätragruppens
måldokument. båda fallenI det fråga lång radär strategierom en
och aktiviteter har med lokal utveckling görasom änatt snarare

Ökatdemokratiutveckling. deltagande dock demokratiaspektär en
fokuseras och direkt kan relateras till demokrati-som som mer
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deltagandetförspelreglerellerprinciperutveckling. Frånvaron av
medborutvecklingallmänbetraktaskandetgör avsomatt

Önskemål fråndemokratiutveckling.änengagemanget somsnarare
beslutanderättskallkommundelen överiatt manomgrupperna

frågantrycka upp"rimligenmedel kommerkommunala omatt
dagordning.demokratiprojektetsspelregler

resultatpreliminäraNågra9.2.1

lokalaför deaktuellahar varitoch utmaningarproblemVilka
förstaprojektets två årundergrupperna

för bådeutmaninghar det varit svårförstadetFör en
bredden. Iortsbormobiliseraoch SätragruppenHamrånge- att

aktivt,arbetardetkommundelarna 10-15båda är sompersoner
skiljer sigMobiliseringsproblematikenfler.vill engageramanmen

mobili-självatordekommundelarna. SätraIdemellan tvådelvis
relativtbefolkningsmässigtDetsvårare. stortseringen är ettvara

Hamrångebygdenfolkrörelsetraditioner. Ibristfälligamedområde
enkeltalldelesdet intemycketfinns är attmenengagemang,

sammanhålletfördetkanalisera inomochdefiniera ettramen
mobiliseringssvårigheternaområde hardettaHamrångeprojekt. I

samarbetsproblematik. Hamrångesochsamordnings-inslag enav
tackminsttecken, intedock positivautvecklingsgrupp vareser

eftersom intefördelaktigtkaraktär. Detopolitiska ärgruppens
bundeneller känna sigtillhänsynbehöverledamotnågon avta

leda-partikollegor. Nuhosuppfattningarochpartiprogram anses
bästa.bygdensförarbetasigkoncentrerakunnamöterna att

märksaktiva.partipolitiskt Dettahareller varitledamöterFlera är
Hamrångebygdensdehardåarbetar idedock inte när gruppen,

ordförande. Parti-framhållerframförbästa Ögonen, gruppens
utvecklingsgruppen.aldrig ipolitik diskuteras

förvaltningarolikatillrelationerandra hardetFör gruppernas
erfaren-mycket positivadefall harkaraktär. mångaolika Idelvis

brabesked. Ettnegativaandra harmedan de iheter, mötts merav
Tekniskamedsamarbetegodahärexempel sätragruppensär

mindreoch desidan,trafikfrågor ågällandekontoret enam.m.
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lyckosamma kontakterna med Fritidsnämnden gällande bland
isbana, den andra. finnså Det sannolikt flera olika för-annat en ny

klaringar till relationen mellan de lokala och förvalt-att grupperna
ningarna Varierar. de lokalaOm exempelvisgrupperna agerar som
förkämpar och kommer med kostsamma förslag torde de isvårt
relation till aktuell förvaltning. demokratiprojektetsI syfte ingår
faktiskt också bidra till effektivare kommunal organisation,att en
vilket kan innebära nyinvestering inte platsaatt en anses ettsom
realistiskt alternativ. förklaringarAndra till variationerna kan ha att

med kulturskillnader, tidsbrist hos förvaltningargöra och rena
intressemotsättningar mellan tjänstemän och lokala före-
trädare.

9.2.2 En framtidsdiskussion

kommer framtidenHur gestalta försig demokratiexperimentenatt
i Gävle Projektet kan karakteriseras kollek-som sprunget ur en
tivistisk demokratisyn och från demokrati svenska.utgör avsteg
Projektet stimulerar olika former deltagande olika sättav som

partisystemet och den kommunala förvaltningen. Ettutmanar
scenario projektet banar för otydlig maktfördelningär vägatt en
mellan den lilla och den politiken, dvs. fragmenteringstora en av
politiken. Initiativ, debatter och beslut kan spridas till olika delar i
och utanför den kommunala organisationen. blirDet svårt att veta

egentligen för vad. kanMånga engagerade,vem som ansvarar vara
det lokala eliter har avgörande inflytande.är Enskildamen nya som

enheter och förvaltningar kan uppvisa god handlingskraft, tillmen
för helhetssyn.men en

Ett scenario fler kommunala beslut förankras direktärannat att
hos medborgarna. medborgarnaOm hyser förtroende förstort
besluten och dess genomförande blir frågor kring maktens regle-

allvarlig.ring inte så bred mobiliseringEn och konsensusoriente-
rade beslut minskar behovet tydliggöra det politiskaattav an-

Dagordningsmakten medborgarna och derasöversvaret. tas av
föreningar. Bredden i och samspelet med de poli-engagemanget
tiska reducerarpartierna risken för ensidigt inflytande för vissa
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problemochdär behovfinns utspriddHandlingskraftenintressen.
granskas ochdefram,eliterlokalagällande.sig Nya växergör men

engagerade medborgare.andraständigtkontrolleras av
för utvecklingenavgörande frågakanSammantaget sägas att en

disku-demokratiteorinklassiska liberaladeniprecisär attsom -- ochregleringmellanförformer avvägningenoch utvecklatera
tydlighetoch kräverkontroll insynDemokratiskhandlingsfrihet.

Å sidan kanandrareglerad.maktenförutsätteri sin äratttursom
mobiliseringmedborgarnasinnebäraregleringlångtgående atten

inflytande begränsas.och

Åremedborgarinflytande" i"Fördjupat9.3

politisktfrån börjanmedborgarinflytande"Fördjupat ettvar
Åre orsakerFlerakommun.socialdemokratiskt initiativ i anges

människorsville ökaDelstillblivelse.till projektets engage-man
former förandrahittamöjlighetersamhällsfrågor delsför attmang

dialogochskapaverksamhetkommunal ett ensamt engagemang
frånvillefrågor.för sådanaoch politiker Manmedborgarnamellan

bygdenfanns ide strömningarpolitikerhåll uteta somvara
fullt likafinns också intebyautvecklingsgrupperna.bland Det ett

handlarsyftedemokratiprojektet.syfte meduttalat Etttydligt som
kommu-budgetunderskottet ioch bekämpaeffektiviseraattom

ökadochmedborgardeltagandeökatkanProjektet genomnen.
till kommunen. Iförlängningen insysselsättning i pengarspara

kanriktlinjeroch desssyftesbeskrivningprojektets se enmanav
efter-försökereffektivitet.handling och Manstark betoning

och bevara/ökad sysselsättningformresultatkonkreta isträva av
projekt-utvecklar enligtkommunala servicen.utöka den Man
skattehöj-nedskärningar,tillfjärde alternativbeskrivningen ett

avgiftshöjningar.ellerningar

Årell opubliceradförkortad versionkommunAvsnittet är enavenom
vidRöjmalmHelenstudie Novemus.gjorts avsom
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Målsättningen enligt projektbeskrivningen indelad delmål:iär sex

fördjupaO demokratin aktivt medborgarinflytande,att genom
ökaO delaktigheten och förståelsen för den kommunala ekono-

hos medborgarna,min

O öka hos befolkningen för den offentliga sektorn,engagemanget
bibehålla den kommunala servicen,

O totalt under treårsperioden skapa minst arbets-10att nya
tillfällen/deltagande dock kommunala,ort,per samt

0 projektet effektivisera den kommunala verk-att genom
samheten.

ÅreProjektet finansieras, kommun, Länsstyrelsen iJämtIandav
EU-medel. inleddesDet och beräknas fortsätta1997 i årsamt tre

till år 2000.

Organisation9.3. 1

Det övergripande och kontrollfunktionen har kommu-ansvaret en
nal ledningsgrupp består arbetsutskott kommunstyrel-iettsom av

och förSom ansvarig implementering projektetimotorsen.
Årefungerar central projektledare anställd kommunären som av

och har bassin kommunkontoret ijärpen. finnsUte orterna
sedan lokal projektresurs, alltså lokal projektledare skallen en som
samordna aktiviteterna och administrera det lokala nät-orten
verket. lokalaDen projektledaren finansieras respektive lokalaav
ekonomiska förening. funktionerdessa kommerUtöver olika
specialinsatser exempelvis ekonomihantering, juridisksom
assistans, IT upphandlas och utföras enligt beställningarattosv. av
den lokala ekonomiska föreningen. Varje lokal ekonomisk förening

efterorganiserad de regler finns för hur sådana skallär som utse
och har således styrelse och skrivna stadgar. Föreningarna i sigen

sedan indelade i olika ämnesrelaterade arbetsgrupper.är
harvarje detPå inrättats bykontor del projekteti vilkaort som

fungeratänkta informations- och samordningscentralär att som en
för respektive by. det ocksåDär tänkt skall stöd ochär att man
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projekt-Enligtför projekt.finansieringhitta sinahjälp arbeteti att
naturlig länkfungerabykontoreninformationen skall ensom

förvaltningar".myndigheter ochandraochmellan bybor, kommun
finnsdemokratiutvecklingsprojektetParallellt med ett annat

Åre programförklaringvisionärprojekt heter Det2002. är ensom
Åre försäkradärmedoch sigkommunföretagandetför stärka iatt

mellan kom-samarbeteöverlevnad.kommunens Det är ettom
byautvecklings-näringslivet ocharbetsförmedlingenmunen,

grupperna.

geografiskt utskottOmrådesstyre/se och9.3.2

försök under inrättafullmäktige två årbeslutademajI 1998 att
områdesstyrelseoch ifullmäktigegeografiskt utskott till enett

brytainflytande ochsyfte stärka medborgarnas attsamtatt ansvar
slaguniktämligen i sittOmrådesstyrelsensektoriseringen. är

hälftentillochfullmäktigehälften tillsättsden tillatt avgenom
Detledamöter ersättare.direktval sammanlagt är10 samtgenom

nämnd. Styrel-partiopolitisknämnd ochblandning vanlig enaven
för-förmednämnderandrafår ställning ansvarsomsammasen

området.geografiskadetäldreomsorggrundskola iskola, samt
debyutvecklingsgruppernaOmrådesstyrelsen inteersätter utan

fem direkt-till dearbete.fortsätter nomineringsprocessensitt I
tackadedessaochnominerades 30valda platserna 54 personer av

genomfördes i mittenvalsedeln. Valetmedtill stå novem-avatt
börjanområdesstyreslen ifullmäktiges ledamöter iber och utses

Endastblev lågt.Valdeltagandetdecember 471998. procent avav
Kommunaktuelltvalet 1998.röstberättigade deltogde i 36,nr

Reflexioner9.3.3

politisktmedborgarinflytande har varitProjektet Fördjupat ett
med betoningocksådemokratiska ambitionermedinitiativ men

ekonomiförsämradehandling.effektivitet och Kommunens är en
medborgarsynocksåtill projektetorsakerna sommen enav

tillmedborgarenkundorienteradefrån den privatabortsträcker sig
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kan projektetmedborgare. Kanskedeltagande politiskaktivt sesen
folkstyrelse-den gamla lokalaförsök återskapaett attsom

centralisering ochför backlashuttryckmodellen, dvs. motett en
ska kännatalaskommunsammanslagningar. invånarnaDet attom

känslanoch det denbygdstolthet sin äröver att som engage-
finns hos visionvilar vissapå. Det att resten avmanget omen

Hallenbygdenkänslan. dethöra Påskall talasSverige sättetom
första hand den territori-spridningseffekt ikan Detuppnås. ären

stället förlegitimitetsgrund iåberopasella identiteten somsom
partipolitiska.ochfunktionella, administrativaden

allanärvarande.Representativitetsproblematiken Nårär man
begränsade antaletför deteller detvill nå, är ett engagemangman

mindredetErfarenheterna långt visarredan aktiva så äratt en
företrädesvisoch dessaskara siginvånare ärattengagerarsom

dockprojektledningenkvinnor. I störreetttror engage-man
de förstårprojektet,resultatbörjarinvånarna närnär avsemang

kommunaladelar deninflytandeha reelltde kan överett avatt
verksamheten.

förstrukturervilja återskapafinns politisksåledesDet atten
effektersikt kanoch gemenskapkollektivt somengagemang

medborgare.mellan politiker, tjänstemänrollfördelningen samt
med olikaviljapolitisk experimenterafinns ocksåDet meto-atten

delaktighet deninflytande och iför öka medborgarnasder att
områdesstyrelseTillkomstenlokala politiken. ettsamtenav

svenskademokratikombinerageografiskt utskott är sätt attett
former.orienteradekollektivtoch andra

diskussionintryck ochSammanfattande9.4

fenomenet lokalakringgenomgåendefinns antalDet ut-temaett
med-framför hurhandlar allt mångavecklingsgrupper. Det om

kan bibe-dettaoch hurkanborgare engagemangengagerassom
och kommunen.mellanrelationenhållas samt gruppernaom

demo-framträder samtligaproblem igenomgåendeEtt som
med-tillräckligtkratiförsök svårigheten mångaär att engagera

tillfredsställande för initiativ-skall kännasför detborgare att
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Ofta framställs deltagande mål och därmedi sigtagarna. ettsom
besvikelseuppstår medborgarna infinnerinte sig. Det ärom ett

klassiskt problem och har bland lett till förespråkare förannat att
konkurrensdemokrati där lokala eliter tävlar varandraen mot om

medborgarnas ständigt fått stöd för sinagunst nya argument.
Tittar lite vad faktiskt sker de lokala demo-inärmare som
kratiförsöken vrider och vänder lite de teoretiskasamt argu-

för olika former demokrati kan den klassiska distink-menten av
tionen mellan deltagardemokrati och konkurrerande elitdemokrati
delvis ifrågasättas.

det första finns de fallFör i inslag förnågra mycketav snarare
för lite deltagande deni finnsmeningen det relativtän att ett stort

antal organisationer där medborgarna olika sätt.representeras
fenomen förDetta mycket skallorganisering givetvis inte tas- -

för det borde färre engagerade, detargumentsom att vara men
pekar ändå problem viktiga uppmärksamma.som attsynes vara

fallet GävleI uppstod delHamrånge samordnings- ocht.ex. en
samarbetsproblem mellan olika aktiva ochintressen andra håll
kan observeras tendenser till utspädd där ansvarsför-en process
hållandena oklara och ingen tycker hon/ han har påverkatär att

väsentligtnågot redMontin, kan antal1998. Det uppstå ett
parallella inte samarbetar med varandra inteorgan som om
spelreglerna givna.är

det andra detinte deltagardemokratiskaFör förmålet givetär
alla. detSnarare den lokalaså skerorganisering all-inteär att som
tid rubriken deltagardemokratiförsök beskrivs meriges utan ter-

lokal utveckling och mobilisering. tycks finnasDet vissamer av
tendenser till kommunledningar allmänhet framställeri iatt stort

alla organisationsförändringar syftei skapa deltagardemo-sett att
krati. känner det frånVi igen diskussioner kommundels-om
nämnder, målstyrning Förändringar första handi syftaretc. som
till effektivisera, förbättra kvaliteten eller skapa ökad till-att
gänglighet för den kommunala framställsservicen ofta som
reformer syfte ökai medborgarnas direkta deltagande olikaiatt
beslutsprocesser. förefallerDet nordiskt fenomenettvara att

effektivitetintegrera och demokrati detta Klausen ochsätt
Ståhlberg 1998.
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delslokal organiseringkanliknandePå sättsätt ettsomseman
för lösaoch kompetensmobilisera att gemensammaatt resurser

målmedborgarna idelsproblem, sätt ettett att somengagerasom
framställer projektetkommunledningeninitiativtagandesig. Den

lokalsjälvamedan deltagarnadeltagardemokratiseringsom en
utvecklingsprojekt.lokalthandförstaframställer det inivå ettsom

projektdeltagardemokratisktorganiseringeninteDe ettsomser
och lösalokalamobiliseramedel att resurserettutan mer som

skulle finnasdetDärmed någonproblem. intekonkreta sagt att
olikademokrati,mobilisering ochlokalmellanmotsättning utan

sammanhangdeltaga olikaskall ihurförväntningar många som
ställas denskall internaförväntningaroch huri övrigt stora som

demokratin.
lokalochmellan demokratiförhållandetdiskussionDenna om

tredje problema-tillknyteroch problemlösningmobilisering enan
förutsättningdeltagande givenhögt intenämligentisering äratt en

Även fåtal deltarrelativt iengagerade.skall bliför många ettomatt
föreningsträffarellerolika såsom stormötenöppnaarrangemang

framkommeroch därmedtill andraavhandlas spridasdetkan som
avhandlasdock deteffekt. Förutsättningenindirekt är att somen

finnsdetproblemverklighet ochför medborgarnasrelevantär att
kanoch "aktiva.mellan passiva Detkommunikation varaen

olikadeltardvs. de itill intede passiva, mötes-så somatt synes
tillfälligakanske opinions-olikaaktivasammanhang, isåär nog --

Oftaresultatorienterademobiliserande ellerbildande, processer.
föravgörande"eldsjälar"förekomstenframställs ett pro-somav

medfinns andradet småoch framgång.fortlevnadjekts Men som
Eld-resultat.till olikabidrar positivabetydelsefulla insatsermen

undervegeta-projekt,betydelsefulla försjälar och ledare är ett men
viktig.vardagliga såinsatsertionen små är nogav

kanoch kommunenlokalamellanRelationen ut-varagrupper
framträdande kom-effekter.olikaocholika Enformad sätt ge

lokalaleda till dekanoch involveringpåverkanmunal att grupper-
och statligakommunalakoloniseradeoch blirförlorar själsin avna

Berglundkommunalainordnade detregelverk eller i systemet
ekono-mellan kommunensklämockså komma ikanDe1998.

godönskemålochmedborgarnas kravochmiska väktare om en
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Olssonservice och Forsberg och1997. Den autonomi integritet
från början utgjorde drivkraften människorsisom engagemang

försvinner ochi med integreringen deni demokratin. Enstora
variant de lokala långtgående själv-ärmotsatt att grupperna ges en

förvaltning och sikt allt denöver övertar ansvaretmer av
kommunala servicen Olsson och Forsberg 1997.

finnsDet exempel rådgivande politisktatt ett organ om-
vandlats till fristående ekonomisk förening. sådantEtten system
kan leda till fragmentering och oklara makt- och ansvarsför-en
hållanden. Frånvaron ellerstyrning involvering från kommunensav
sida kan också leda till de lokala fårinte reelltnågotatt grupperna
inflytande eller det blirinte substantielltnågot resultat derasatt av
strävanden. kanske blir lokalaDe kulturella inslag reellutan
politisk betydelse. fallvissa bildar byalagI nätverk.grupper, m.m.

mellantingDet mellan de ochär denett autonoma grupperna
kommunala integreringen. sådan skulleEn variant kunna organi-

olika bygderådså eller liknande fick mandat de kommu-iattseras
nala kvotering. det skullePå parti-sättett.ex.organen, genom

kompletterasrepresentationen med lokalsamhällesrepresenta-en
Olssontion och Forsberg 1997.

redovisadeDe demokratiexperimenten olikauppvisar slags nyheter
förhållandei till det kallat förjag demokrati svenska. flera fallI

handlar det försöka förnya de befintliga institutionerna, så-attom
fullmäktige och nämnder. andra fall handlar detI finnasom attom

komplement till den demokratin,representativa framför formallt i
kollektivt brukarinflytande, valfrihet och mobilisering lokal-iav

samhället. genomgåendeEtt drag olika former decentralise-är av
och "utlokalisering"ring politiken. Därmed inte landetsav sagt att

kommuner fortsätter generellt ökad decentralisering.väg moten
finns åtskilligaDet drag centralisering och koncentration vadav

gäller ekonomisk och politisk styrning i kommuner.många Det
fram kombination centralisering och decentralisering.växer en av

ekonomiskaDen styrningen den kommunala organisationensav
olika hårdnar samtidigt politiska avgöranden sprids tillgrenar som

kollektiva sammanslutningar.nya

76



Sno MONTIN

kollektivistiskaformerIndividualistiska och synsättavnya
kommunalaetableradedenolikademokratin sättutmanar

ökandebeskrivas spänningarkandemokratin. Utmaningen som
följande skalldetdemokratin.och denmellan den lilla Istora

med hjälp teorierbelysasdemokratiexperimentårs somavsenare
handlar denna relation.om

demokratindenlilla ochDen stora10

fått minskatpolitiken haroftadet påtalatsUnder harår attsenare
Demokratiutredningen,direktiven tillhandlingsutrymme se t.ex.

statliga politiskaförstås deMed det skall1997:101. organens
innebärglobaliserade ekonominhandlingsutrymme. Den att en-

beroende vadalltmerblivitskilda ekonomiernationers somav
bedrivamöjlighetervärldsekonomin.händer Regeringensi att en

utsträckningekonomisk politik inationellsjälvständig är stor
nationellaolika aktörer.globala ekonomins Deberoende denav

tenderardemokratiska institutionernaochpolitiska att pressas
decentraliseringochinternationalisering Peterssonsamman av

poli-den statliganödvändigtvisinnebärm.fl. inteDet1997. att
omfattning,avgörandeochminskarbetydelse itikens stor men

avgöranden alltpolitiska imedminskar taktdess tyngd i störreatt
olika slagsoch ibland inter-flera ifälls nivåerutsträckning

ibland kallatinterregionalaochorganisatoriska arrangemang
partnerskap.

explosionPolitikens10.1

nationelllokal,samhällenformamöjligheternapolitiskaDe att
mindre grundblibehöver dockinternationell inteoch nivå av

for-politiskanuvarandekanske deutveckling.denna Däremot är
och demokra-politiskoch vidareanpassade tillinte nyenmerna

håll.spridits olikaexploderat ochharuppgift. Politikentisk
ochtransnationellaoch andratillhardel EUövergåttEn trans-

ocholikaspridits till nivåerdel harmedanregionala enorgan,
utvecklaavgörandenPolitiska ilandet.miljöer inom atttermer av

77



LOKALA DEMOKHATIEXPEHIMENT

regler för hantering problem och fördelningav gemensamma av
fälls mellan och utanförinom, dengemensamma resurser represen-

demokratinstativa olika Exempel sådan finnerutvecklingorgan.
olikai internationella och nationella sammanhang. Under de

lopptio har det tillkommit florarikårenssenaste termeren av som
betecknar denna politikens explosion, partnerskap, nätverkt.ex.
och stället för funktionelli demokrati"governance" "government,

förställeti demokrati Elanderrepresentativ Kooiman1997; 1993;
Kickert, Klijn och Olsson ochKoppenjan Jakobsson1997; 1997;
Rhodes 1997.

mellan och civilsamhälleGränsen luckras inte minststat upp,
lokal Lokalanivå. utvecklingsgrupper, byalag företagar-och
föreningar sociala gemenskaper. det första de iFörär än ärmer
hög grad involverade politiken bådei forma ochattgenom
genomföra lokal politik. det andra de politiska enheterFör är

de befolkasinte människor harattgenom av som gemensamma
värderingar och intressen. det människor medSnarare olikaär
värderingar och intressen samhandlar kring ettsom gemensamt
problem jfr ochBang Sørensen Politikens explosion1997.
betyder både politiska avgöranden sprids och gränsenatt att
mellan det politiska kommunen och det sociala civilsamhället
luckras Politiken finns också det sociala.iupp.

objekt förDet studier dennai brukarin-utgörsom rapport,
flytande, lokala utvecklingsgrupper, valfrihet, medborgarpaneler

fleramed demokratiexperiment också föruttryck politikensär ett
explosion. Allt fler avgöranden kollektiv karaktär, dvs.av vem som
skall erhålla vad, och hur flyttas från de representativanär ut
demokratiska till andra kollektiva miljöer. dettaDet iorganen
sammanhang intressanta inte avgöranden delegeras tillärmest att

den kommunalatjänstemän i organisationen, vilket varit en
ständigt pågående sedan kommunsammanslagningarna,process

till olika brukar- och medborgargrupper.utan
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Demokratins explosion10.2

innefattarvad detta hot och det egentligen någotFrågan ärom om
det handlarhot behöver emellertid belysas ytterligare. När attom

exploderar och sprids till olika brukar- och med-politiken ut
kärnfrågor,borgargrupper hamnar demokratiteorinsi en av

nämligen vad "demos medborgarsamman-utgör ettsom en-
rättigheter och skyldigheter och hur detta demosslutning med -

finnsfrån andra medborgarsammanslutningar.skall Detavgränsas
för med-kriterier vad sammanslutninggivnainga utgörsom en av

och skyldigheter. Uppfattningarborgare med rättighetervissa om
vad "folket" demokrati mellan olika demo-varierariutgörsom en

Oftast förekommerkratimodeller Held territoriell1996. en
framförmellan olika medborgarsammanslutningar,avgränsning

kanallt nationalstaten. Exempelvis avgränsningar i termerse av
har vid olika valvilka Rosas 1995.röstarätt attsom

till utvecklingen under har antaleti SverigeSer årsenare
tillbaka till-folk denna ökat. Sedani mening några år utgör

EU-medborgare folk väljer leda-med övriga ett somsammans
flertaltill EU-parlamentet, kommuner har delats imöter ett upp

har territoriellt avgränsadmindre kommuner och det tillkommit en
medborgarsammanslutning väljer till s.k. partiopolitisksom en

från finns detnämnd Svågadalen. bortseri Om rätten röstaatt
rad andra territoriella indelningsgrunder. Det ärgemensammaen

förfinns rättigheter och skyldigheter medborgarnadet angivnaatt
lokalsamhälleMeehan Därmed kan kommundel eller1997. etten

dvs. "demos".medborgarsammanslutning,utgöra etten
folket såledesFörändringar vad medi överspännersom avses

förändringar skerspektrum. sådana visarAtt attett stort en
tillkommerterritoriell social konstruktionavgränsning är en som

mellan olika politiska,politiska och varierargenom processer
historiska och kulturella sammanhang Meehan Sørensen1997;

sammanfattar följandem.fl. detPetersson1998. sätt:

medborgare kan bildas såväl territoriellSammanslutningar av
icke-territoriell grund. Demokratin kräver inte stat, egent-som en

geografiskt räcker medligen område.inte Detavgränsat attettens
finns medborgaredet någorlunda permanent grupp av somen
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förenas knippe rättigheter och skyldigheter. m.fl.Peterssonettav
241997, s.

Med utgångspunkt från vilka demos" hög gradiutgöratt ettsom
resultat politiska historiska och kulturellaär ett samtav processer

sammanhang kan funktionellatänka indelnings-sig ävenman
grunder såväl territoriella. Härmed landar dagens aktuellaisom
debatt brukarstyrelser och områdesstyrelser olika slagom av som

blandning funktionell och territoriell indelning Sørensenär en av
får därmedVi olika "demokratier, dvs. däruppsjö1998. en av

medborgarsammanslutningar formar styrelseskick överett gemen-
angelägenheter. politiken exploderarPå sättsamma samma som

kan demokratin exploderar. antal parti-Det uppstårsäga att ett
ella överlappande demokratier för demokra-inom störreramen en
tisk enhet. det alla demokratierprincip inget partiellaI är ärnytt,
eftersom de inkluderar medborgare och exkluderarvissen grupp
andra. antalet partiella demokratier ochökar olikaDet är attnya

den mindre partiella demokratin kom-sätt utmanar t.ex.som en
utgör.mun

perspektivet demokrati svenska, med förhoppningarnaUr
fungerandeväl demokrati med hög legitimitetrepresentativom en

för de etablerade demokratiska förefaller politikensinstitutionerna,
och demokratins explosion problem.minst Hurutgöra sagt ett
skall denna pluralism samordnas skall de olika brukar- ochHur
medborgarsammanslutningarna fogas undersamman en
demokratisk hatt där politisk helhetssyn vägledande förären
resursfördelningen

"ovanifrån". fråndet enskilda med-Det Serär synsättett
borgare eller medborgarsammanslutningars perspektiv kan be-
dömningen partiella demokratierna den lillaDevara en annan.
demokratin, brukarstyrelser och lokala utvecklingsgruppersåsom
kan verka främjande för medborgarnas demokratiska skolning och

för spörsmål. den lilla demokratin blirIengagemang gemensamma
politiken konkret den demokratini Sørensen 1998.än storamer

handlar konkreta frågor kring barnens eller lokalsam-Det om
hållets föredrarutveckling. denna form politisktMånga av engage-

före kommunalpolitiskt kan leda tillDetett ettmang engagemang.

80



STIG MONTIN

makt- och ansvarsskapande också synbarasättett som ger
resultat ansträngningarna. Olika former brukar- och med-av av
borgarorganisering kan därför allmänt främjande denses som
lokala demokratin.

Detta tolkningartvå från utsiktspunktertvå pekarvar som
ytterligare behovet diskutera relationen mellan den lillaattav
och den demokratin. Vilka spelregler behöver utvecklas förstora

politikens och demokratins explosion inte lederatt till avdemo-en
kratiserande fragmentering i samhället skapasHur legitima och
förtroendefulla relationer mellan den lilla och demokratinstora
För det kan vända till fåttteoriatt starktsvar oss en som
genomslag under tid, nämligen det sociala kapitaletssenare om
roll.

10.3 Den fungerande demokratin och det sociala kapitalet

omtaladEn studie regionala skillnader i Italien med avseendeav
hur demokratin och den offentliga politiken fungerar har gett
starka för det behövs utvecklad medborgaranda iargument att en
lokalsamhället Putnam Resultaten1996. från den italienska
studien, tillsammans med rad efterföljande och samtida betrak-en
telser det "civila samhället och dess betydelse för demokratin,av

forskare uttryck för sökande efteranses av ettvara ett nytt
"paradigm för hantera samtida samhällsproblem världenatt över
Foley och Edwards fungerande1997. En demokrati i termer av
relativt högt politiskt deltagande och förtroende för de demokra-
tiska institutionerna och effektivt politiskt förutsätterett system

det sedan lång tid utvecklats ömsesidighet och förtroendeatt dei
sociala relationerna, det finns grundläggandeatt en gemensam tro

solidaritetpå och samarbete den bästa lösningenatt är samt att
människor föredrar bilda sociala nätverk och organisationer föratt

lösa problem. Kort fungerandeEnatt demo-gemensamma sagt:
krati kräver socialt kapital består förtroende,ett som av gemen-

och sociala nätverk Putnam 1996.samma normer
handlarDet i grunden lösa sociala dilemmanattom som upp-

står människor inte samarbetarnär de egentligen skulletrots att
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andraallalitarintesamarbeta. Närvinna attmanattmest
vilket kankortsiktiga intresseföljer sittsamarbetavill så egetman
alladådvs.samarbete,effektivtförlorar.alla Etttillleda sam-att

litardåbara uppståändamål kanförarbetar mangemensamma
tilltilltroochtillitdennasamarbeta. Utanväljerandraalla attatt

dilemmasocialtuppkommersamarbetabenägenhetandras ettatt
Rothstein 1998.1998;Ostrom

ochframsuccessivt växerkapitalet någotsocialaDet år som
männi-faktorer. Omsjälvförstärkandeömsesidigtflerabestår av

där-ochsamarbetetökarsamarbeta såmedvinsterskor attser
miljöersåledes iMedborgaranda uppstårkapitalet.socialamed det

oftastharförutsättningarDessaförutsättningar.med ut-vissa
talarstudien Putnamitalienskadentid -ilångundervecklats en

hundratals år.om
och dår-kapitalsocialtutvecklatidlängreDet stortettatttar
karakteri-den. Sverigedemokratifungerandemed än att: raseraen

vittförgrenandedärfolkrörelsedemokrati,ofta ettensomseras
Vidaregrund.demokratinsvitala partierochföreningsliv utgör

välfärdspolitikengenerelladenkännetecknas somnormerav
Rothstein 1994.solidaritetochförtroendeömsesidigtskapar

förutsätt-betydelsekapitaletssocialadet ärteorinEnligt om
Sverigeisåledesdeltagardemokrati änför störreningarna

kanfolkrörelsernasvenska sägasvärlden.håll Deandra imånga
kapitalet isocialaför detgrundernaviktigastedeavenvara

låsakanfrånfolkrörelserna 1946"läsebok"Sverige. I omen
med-beskrivningstarkt Putnamspåminnernågot avomsom

Italien:borgarandan i norra
skullehurkommatiddet långNaturligtvis överens manomatttog

misslyckandenligger mångabättre.det Detförsamarbeta att
lärde sigmed tidenfolkrörelser. Mendagarsbakom attvåra man

hålla ihop,kunnaSkallihop.hållaochsiktlångarbeta man
iblandvarandra,förhänsynvisaockså lära sig gemåste attman
skall sinocksåandraförmeningsmula sinefter attegenen

samarbete.förtroendefullt Detta ärskall blidetförochrätt ettatt
samhälletlära sig,samhälle måsteimedborgarnavadjust omett
Medlemmar-där.flesta trivsallradeåtminstonesådant,bliskall att

delhelocksåegentligensålundalärdefolkrörelser sigi våra enna
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konsten goda och lojala medborgare samtidigt deav att vara som
lärde sig bli goda medlemmar föreningar.i sina Elldinatt 1946, s.
12

Folkrörelsedemokratin inte särskilt vital detiär postmoderna
svenska samhället. traditionellaDe folkrörelserna har förlorat
mycket kraft.sin Inte minst partierna har förankringav tappat
bland medborgarna. Vidare har idén kollektiva solidariskaom
lösningar starkt individorienterade lösningar.utmanats av mer
Slutligen kan framhållas den kommunala servicedemokratins in-
riktning medborgaren konsument politiskmot änsom snarare
medborgare. Därmed skulle kunna det sociala kapita-sägaman att
let har minskat och behöver återuppbyggas för det sättetatt
stärka demokratin. kommunalaI många demokratiprogram och
liknande finns referensnågon till Putnam eller liknandenågon
studie talar socialt kapital och medborgaranda. före-Detsom om
faller självförnekandenågot kanske fullständigt logisktmen att
nutida svenska demokratireformatörer i utsträckning i ställetstor
vänder sig till den internationella debatten till folk-vårän egen
rörelsehistoria.

Är10.3. 1 socialt kapital i sig demokratiskt

Det allmänna intrycket Putnams studie socialt kapital iär sigav att
främjande för demokratin.är Någon sådan betydelse har egent-

ligen inte begreppet. Ursprungligen kommer begreppet från eko-
nomisk ochteori kategori vid sidan fysiskt,är finansiellt ochen av
mänskligt kapital Coleman Skillnaden1990, 300. mellan dets.
sociala och det mänskliga kapitalet framför allt det förraär äratt
något individer besitter medan det något indi-som ärsenare som
vider utvecklar. Socialt kapital neutralt begreppgemensamt är iett
den meningen det handlar vad åstadkommer socialatt om som
handling. skapasDet relationer mellannär människor förändras
sådant det underlättar handling.sätt En medlemmaratt grupp vars
manifesterar förtroende för varandra har förmåga till hand-större
ling saknarän detta förtroendeen grupp som gemensamma
Coleman 1990, 304.s.
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föreningarformhandling isocialnätverkomfattandeEtt avav
utvecklasdemokratinmedförabehöver inteorganisationeroch att

poli-detillledaellermedborgarandademokratisk atti termer av
förankrasbättreinstitutionerna sättdemokratiskaochtiska ett

tillledaocksåkankapitalsocialtstarktmedborgarna. Ettbland
samhälletifragmenteringtillocholikamellanpolarisering grupper

detriktningvilkenföravgörande iEdwards Det1997.ochFoley
funge-institutionernapolitiskadehuranvändskapitaletsociala är

problem-kringreglerochetableradehur gemensamnormerrar,
organiseringar.olikacivilsamhälletstillrelationfungerar ilösning

förmågaharinstitutionernapolitiskaetableradede attinteOm
finnsmedborgarorganiseringarolikalegitimt enmötasättett

utvecklingodemokratisktilllederkapitaletsocialadetrisk enatt
demo-kan inteSåledes1997.demokratisk Bermanän ensnarare

representativaochpartierinstitutioner såsomkratiska er-organ
utvecklings-lokalaföreningar,nätverkvittförgrenatsättas avettav

demokratiskökadleda tillochbrukarstyrelser enetc.grupper,
organise-dessautvecklas ikapitalsocialamedborgaranda. Det som
undvikaförinstitutionernapolitiskatill delänkas attringar måste

fragmentering.en

frihetenochlegitimitetenLokalsamhället,10.4

mellanväljare,ochvaldamellanrelationenhållerDet sammansom
kallasdemokratiimedborgarnaochinstitutionerpolitiska en

medborgarnasbehöverinstitutionernapolitiskalegitimitet. De
accepteradbedrivakunnaförellerförtroende enattacceptans

demokratiexperimentstödja äreller ettvärdefördelning. Att starta
Legitimitetsproble-legitimitet.dennastärkaochbibehållasätt att

under deuppmärksammad 10-15alltblivitmatiken har senastemer
Åtskilligakommunsammanslagningarna.Startpunktenåren. var

kom-gamlamed desammanfallerlokalsamhälletiorganiseringar
bi-faktorerolikahar1990-talenochUnder 1980-mungränserna.

bådedetfunnitlokalsamhälletimedborgarnatilldragit ange-att
lokalaorganiseringarolikaskapastimulerande ut-ochläget att

byalagÄven organisationer såsomäldrem.m..vecklingsgrupper
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och idrottsföreningar har flera falli fått Dennarenässans.en
organisering kan reaktion kommunsammanslag-ses som en
ningar och andra faktorer samhällsutvecklingen,i och det ofta såär
det förklaras. finnsDet emellertid aspekt Viktigären annan som

lyfta fram, nämligen kommunens behov stödja lokalsam-att attav
hällets organisering bibehålla och stärka legitimitetenatt attgenom
utveckla demokratiskt interorganisatoriskt samspel.ett

demokratiskaDet interorganisatoriska samspelet kan beskrivas
i relation mellan kommunen och lokalsamhällettermer av
Røiseland Aarsaeter8C 1998, variant det tidigareärsom en av som
kallats för den och den lilla demokratin. Kommunen äristora
detta sammanhang geografiskt avgränsad multiorganisationen av
politik och verksamhet syftar till tillgodosesom att gemensamma
och individuella behov och lösa problem, detgemensamma som
tidigare kallat servicedemokratisk institution. Lokalsamhällen ären
också geografiskt avgränsade enheter eller mindresom mer
sammanfaller med kommunen. lokalsamhälle kanEtt ses som
bestående individer och olika slags organiseringar. Det utgörav
inte enhetnågon vilar värdegrunder ellersom gemensamma
liknande, eller mindre sammanhållen politiskär enhetutan en mer

innehåller olika politiska och kulturella inslag. finns deDetsom
hävdar viss grad homogenitet lokalsamhälleti för-som att ärav en

förutsättning utvecklande vital demokrati och hög delaktighet.av
krävsDet vissa grundläggande värderingar förgemensamma att

åstadkomma kollektiv samhandling se Avineri och De-Shalitt.ex.
1992.

modernaDet samhället emellertid till delar multi-är stora
kulturellt och modern demokrati innefattar alla bör ha likaen att
möjligheter delta deni lokala dialogen. hävdaAtt det skallatt att
finnas grundläggande värderingar kan praktikenigemensamma
innebära majoritetens förtryck minoriteter Miller 1995. Enav
modern demokrati bygger kulturell pluralism där medborgarna
förväntas lyssna varandra och visa införgenerositet skilda
Värderingar och världsuppfattningar Weigård Eriksen8C 1998.

kan detMan skiljer politisk frånsäga socialatt som en en sam-
fällighet det förrai fallet delar människorär problematt samma
och utmaningar nödvändigtvisinte intressen ochmen samma
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ochvärderingarfallet detdetvärderingar. I är gemensammasenare
förknippasoftastdetfokus.i Detintressen står är senare somsom

med kommunitarism.
och organisa-olika föreningaroftabestårlokalsamhälleEtt av

för-politiskaföreningar,kulturellaidrottsföreningar,tioner, t.ex.
ochföreningar organi-föreningar.ekonomiskaoch Dessaeningar
medlem-överlappandesammankoppladeoftasationer är genom

haröverlappning vissaoch aktiviteter.skap Denna gör att personer
ochlokalsamhällesittgod överblickmycket utgöröver etten

kallaskapital.socialalokalsamhällets Denyckelpersonerslags i
människorockså sigdet kaneldsjälar,ibland för röra ommen

för deteffektivt iändåsynligtmindrearbetar sommensom
bästa".lokalsamhälletsbetraktasallmänhet som

lokalsamhällesambanden mellanforskningmodernInom av
framkommitharpolitiska institutionerochcivilsamhälle ettatt

ochkänner tillitmedborgarecivilsamhälle medvitalt sam-som
politiskatill detilltrokännerocksåmed varandrahörighet större

de medborgarelandstingkommuner, etc.institutionerna än som
Därmed kanNielsenlokalsamhälle 1998.integreradelika iinte är

kommunalaförbehov dengrundläggandefinnsdetsägas ettatt
professionella organi-politiska ochdessmedmultiorganisationen

för-lokaltstödjandeoch verksamhetersationer att avgenom
lokalsamhället, ilegitimitet ioch stärka sinbibehållaeningsliv som

lokalsamhällen.flerainnebärpraktiken
territoriellochfunktionellkanSammanfattningsvis sägas att

för detuttryckbådemedborgarorganiseringochbrukar- är attett
kapital kandettaocksåkapital,socialtredan finns ut-attett men

kollektiven.för de Detpositiv småriktningvecklas äri ärsomen
med denharmonierarutvecklingdennasjälvklartemellertid inte att

växandeverket kan det isjälvademokratin. I utmynnastora
avgörandeuniversella.och detpartikulära Enkonflikter mellan det

denlilla ochdenoch vilketförefallerfråga sätt storavara om
handlar intelänkasoch bör Detdemokratin kan attomsamman.

vid sidanmedborgarorganiseringochbrukar-utvecklaantingen av
ochfullmäktige partier.förnyaellerdet representativa systemet

brukarråd,formikollektiv organiseringinslagväxandeEtt avav
förnyelsekravställerutvecklingsgrupperlokala storam.m.
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bland de befintliga och traditionella politiska förinstitutionerna att
fragmenteringstendenserinte och legitimitetsproblemen skall bli

för detta sammanhang framstårI olika formerstora. t.ex. av
förnyelse fullmäktige angelägna för forma demo-av attsom ett
kratiskt interorganisatoriskt samspel.

förutsättningarnaHur bland medborgarna för skapaser ut att
sådant samspel mellan den lilla och den demokratin Förett stora
söka den frågan kan identifiera olika politiska identi-att svar

lokalsamhället.iteter

10.5 Politiska identiteter

medborgareAtt i moderna välfärdssamhällevårt innebärvara att
praktikeni uppträder olikai skepnader relationi till kommunala

och offentligaövriga institutioner och verksamheter. kanVi vara
skattebetalare, väljare, anställda, brukare/ användare, kunder m.m.
Under de har föråren intresset studier olika medborgar-senaste av
roller ökat bland olika forskare. syfte har undersökaEtt varit att

det finns samband mellan olika roller sidan och olikaåom ena
attityder till offentlig verksamhet den andra. syfteå harEtt annat
varit undersöka medborgarnas samhällsinflytande varieraratt om
med rollerna WestholmPetersson, och Blomberg Nilsson1989;

Eriksen tredje syfte1995; 1993. Ett undersöka konflikterär att
mellan olika medborgarroller Rose den aktuella1995; 1997. I
forskning bedrivs framkommer olika rolluppsättningar,som t.ex.
väljare, brukare, skattebetalare och producent Nilsson 1995.
Bakgrunden till använder olika beteckningar samhälletäratt att
har blivit allt differentierat. finnsDet rad olika institutio-mer en
nella och organisationer medborgarearrangemang som som

under liv samhället; frånvårt i allt till särskilda boende-möter BB
former.

stället för talaI medborgarroller kan fokuseraratt om
olika politiska identiteter relationi till den lilla och den stora
demokratin Dyberg ochBang, RelationenHansen mellan1997.
medborgare och institutioner medverkar till bekräfta tidigareatt
eller utveckla politiska identiteter. politisk identitetEn ärnya mer
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Även betyderbrukare"rollentillskrivsroll.än somom manen
sådan. kanskeidentifierar sig Mandet inte snarare seratt somman

service.konsumentsig avsom

medborgarenoch den privatepolitiska konsumentenDen10.5.1

arbetsdelning mellanförstärkerbekräftar ochidentiteterVissa en
ifrågasätter ochandrademokratin medanlilla och denden stora

politiskföras medborgarenförra kanden. Till detöverbryggar som
oftastmedförknippasidentitetkonsument. Det är attsomen

politiskaoftast diffusa stöd till detochbetala skatt sittrösta, ge --
politiskaföreningar, däriblandMedlemskap olikaisystemet.

Identitetenmedlemskapet passivt.vanligapartier, ärärär men
med-rättighetersinaförknippad med utnyttjavidare att som

offentligaden servicen.kundochborgare mottagare/ av
stödjer arbets-bekräftar ochpolitisk identitetEn somannan

den liknöjdepolitikenoch denmellan den lilladelningen ärstora
ointresseradföredrarövrigthöjd isin röstar, att varamensom

till delminimal och kanpolitiska aktivitetenpolitik. Den är storav
före-identitetåskådaridentitet. Dennakarakteriseras som en

fri frånmedborgaren"den privatelitteraturenkommer i somsom
och litteratur sin privataaffärer, kärlek, konst ipolitik sigägnar

elitenbeslutsfattandeochsfär. Politiskt någotär somengagemang
Walzerfår syssla med 216.1989, s.

förhållandefunktionellapolitiska identiteter idessaBåda är
lillaeliter", mellan denochmellanarbetsdelningtill massaen

andra politiskafinns emellertiddemokratin.och den Detstora
sådanaifrågasättande. Tvåfunktionella,inteidentiteter är utansom

lyftas fram.skallidentiteterpolitiska

och brobyggarenVardagsmakaren10. 5.2

kombination empiris-demokratiforskare harDanska avgenom en
politisk identitetmejslat framanalysoch teoretiskfallstudierka en

ochochvardagsmakaren Sørensen Bangkallad Bang 1997;
svenskagod validitet iuppvisar1998,Sørensen även sam-som
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politiken,den lilla iVardagsmakarens domänmanhang. är t.ex.
ellerlokal skolstyrelsedaghemmet,föräldrarådform ett enav

politiken.engagerad densärskilt iHan/honbyalag. inteär storaett
politikenvardagsmakaren den iemellertidframställerSällan stora

rela-Han/honform likgiltighet.eller imissnöjestermer ser merav
arbets-slagsdemokratinmellan den lilla ochtionen stora som en

be-och "dom kommunen.fördelning: det Däremot"vi"är
ofta i negativakanske partisystemetskrivs ellerpartierna snarare

sysslarvardagsmakaremed skepsis.ordalag eller Detviss man som
partipolitiskt relevant.överhuvudtaget intemed betraktas som

sysslar med.alls politikmed detOfta uttrycks det inte äratt man
ochdemokratinför denPartierna storarepresentanterses som

användbara den lilla demo-paket" idess "ideologiska inteanses
kratin.

demokratin parti-från den lilla in iiAtt ettengagemang
vardagsmakaren.tilltalar Däremotinte någotär somengagemang

förtroendefullavardagsmakaren haroftaförekommer det att
politikenformelladenmed inomkontakter Vissa storapersoner -

liknande.specifika policyproblem eller Detdet relaterat tillärmen
föravgörandeproblemorienteringenden praktiska ärär som

godademokrati eller detidéerallmännainteengagemanget, som
ideologisamhället. inteDet någon utgörär sammansatt som

geografisktmöjligen slagspolitisk organiseringsprincip, en
ellerbästa""bygdensplatsideologi däravgränsad gemensamma

drivkraften.ochgrundläggande idéndenbarns bästa""våra utgör
underordnad eller iVardagsmakaren sig inte svagsomser

Identitetenmakthavare allmänhet.iförhållande till ellerexperter
Maktskapandeansvarsskapande.makt- ochkännetecknas av

betydelse, skaparpolitiskbetyder subjektet har ettatt manen
betyderAnsvarsskapandemed andra.tillsammansmöjlighetsrum

framför alltpolitiska kommerfyller dettasubjektet Detatt rum.
olikaHandlingsalternativen ietisk dimension. samman-som en

ställningstaganden,fram etiskaochhang kan många manarvara
för bygdenför vad bästbarnen,vad bäst ärärt.ex.

Å poli-vardagsmakaren konkretiseringsidan skapar avenena
och handlingsorienteratmålmedvetettiken i engage-termer av

utifrån"expertpolitiken sittHan/hon engage-utmanarmang.
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lokalai kollektiva former. Vardagsmakaren sigmang engagerar
"själv-reflexivt" förhållande tilli vardagslivets politisering och år

för skillnader, formerolika gemenskaper ochöppen av engage-
"multikulturella" uppfattasDet ofta inte något störremang. som

problem, det handlar personliga relationer.mer om
Å andra sidan handlar det vardagspolitisktettom engagemang

fokuseras geografiskt och funktionellt näraliggande ochsom
begränsade områden. hög grad den lillaDet i politikens verk-är
samhetsområde. Generella politiska spörsmål miljöfrågor,såsom

frågorsociala har geografisk och funktionellstörrem.m. som en
betydelse marginellt för vardagsmakaren.intresse Vardags-är av
makaren både individualistisk och kollektiv. hon frånHan/är utgår
individuellt relaterade problem, behov och utmaningar, sinat.ex.
barns förhållande skolan föri eller bygdens intresse, men engagerar

tillsammanssig med andra, med likartade syften för sittgärna
och bildar denorganisation. Trots pragmatiskaengagemang, en

hållningen till politik och ideologi vardagsmakaren angelägenär
den bildade skallorganisationen konstitueras demokra-attom av

tiska arbets- och beslutsformer.
finns med vardagsmakarenDet närbesläktad politisk identi-en
preliminärt kan kallas brobyggare. Brobyggarens domäntet som

också första hand den lillai politiken, också aktiv deniär ärmen
politiken. Han/hon medlem och aktiv flertal för-iärstora ett

eningar, däribland lokal partiförening. fall kanvissa brobygga-Ien
också egenföretagare. flerasittGenom iren vara engagemang

sammanhang skapar brobyggaren länkar mellan olika institutioner
och Han/hon förtrogenorganisationer. väl med de regelverkär
och gäller den lillai såväl deni demokratinnormer som storasom
och känner "hemma" flerasig i institutionella sammanhang.

detta överlappande medlemskapGenom och kanengagemang
brobyggaren fungera mellan olikaöversättare ochsom grupper
organisationer. Därmed kan missförståndolika förebyggas.t.ex.
Rykten vad kommunen egentligen sysslar med, eller omväntom
vad den lokala utvecklingsgruppen sysslar med kan därmed genom
brobyggarens försorg klargöras detinnan till misstroendeväxer
och konflikter.
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brobyggaridenti-kännetecknasvardagsmakarenlikhet medI
bro-möjlighetsrumansvarsgörande.ochmakt- Det somteten av

vardagsmakarens,blir dockmed skapabyggaren änstörreär att
regelverk kanocholikaförtrogenhet meddvs. sin normergenom

politiker,med relevantakontakterbrobyggaren experter,genom
olikamobiliseraeffektivareföretagare sätt resurser.ettetc.

detgrundhållning,ideologiskPartianknytningen ärmenenger
partiideologihon hardet viktigaste.lokalsamhället Han/är ensom

vardagsmakarenlikhet medhuvudsakligen iarbetarbotteni men -
lokalsamhälletsfördvs.platsorienterad demokrati,efter en mer-

vad gällersig ibrobyggarenMycket detbästa. engagerarsomav
han/ honbetraktar intelokalsamhälletmobilisering somav

dockfrån vardagsmakarenskillnadTillpartipolitiskt relevant. är
frågorsocialamiljöfrågor ochpolitiska frågor såsom"större"

för brobyggaren.viktiga
frukt denkanidentiteterBåda dessa politiska sägas avvara en

fällsavgörandenvardagspolitiskaflerpolitiken. Alltexploderande
lokalsamhället. Vadochvälfärdsinstitutioner iolikainom som

politiska identitetermed dessabland intressant två ärär attannat
näraliggandedepolitiken.konkretisering Detuttryckerde äraven

förslutpunktenstartpunkten ochspörsmålenkollektiva ärsom
formerartikuleradeocksåDe avrepresenterarengagemanget. nya

skiljermedborgarsammanslutningaroch"demos brukar- som
båda olikaSamtidigt"demos.från kommunens sättsig utgör

framför brobyggaren.allt Detdemokratin,till denlänkar ärstora
överbryggakanpolitiska identitetbrobyggarenskanske just som

demokratin.denlilla ochmellan denarbetsdelningen stora

autonomisering ellerVitalisering,11
avslutandekolonisering en-

diskussion

alternativhur olikahandlardemokratidebatt SverigeModern i om
ochutvecklaskandemokratinpartibaserade representativatill den

demokratieller kompletterarvärderas. Det utmanarsom
individualistiska inriktningar.ochkollektivistiskabådesvenska är
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praktiken förekommandeI demokratiexperiment kommu-iutgör
kombination båda.nerna en av

skallVi överdrivainte de etablerade demokratiska institutioner-
förändring och anpassning. detGenomgången visar rela-ärnas att

förändringartivt fullmäktigeinstitutioneni och finnsdetatt
tveksamheter till lokala folkomröstningar och medborgarini-stora

tiativ och direktval till kommundelsnämnder/stadsdelsnämnder.
har underDet rad former förår lokaluppstått demo-senare en nya

krati brukarinflytandesåsom och lokala utvecklingsgrupper. An-
talet aktiva dessa formeri eller deras betydelse för den lokala
politiken skall hellerinte överdrivas.

Likväl alla dessa förändringar mycket omtalade och framställsär
tecken det sker förändringarsuccessiva i lokalattsom synen

demokrati. partibaseradeDen demokratinrepresentativa utmanas
och kompletteras. Uppdelningen mellan och civilsamhällestat
ifrågasätts deni praktiska politiken. Politiken och demokratin
exploderar. flerAllt vardagspolitiska avgöranden fälls utanför de
representativa och det funktionella ochuppstårorganen nya
territoriella enheter med anspråk demokratiska ochatt vara
politiskt betydelsefulla.

olika demokratiexperimentenDe kan spridningses som en av
makt. Fler människor och inflytande. Samtidigtutövarengageras

det viktigt påpeka denna maktspridning faktiskt innebärär att att
lokala framträder.eliter Vardagsmakaren och brobyggarenatt nya

tillhör dessa eliter. Vad därmed angeläget diskuteraärnya som att
och studera hur dessa eliter andra lokalsamhälletiär representerar
och hur deras kan utkrävas.ansvar

I några experimenten kombineras den partibaserade demo-av
kratin med demokratiformer. exempel då områdes-Ett ärnya en
styrelse till hälften fullmäktige och till hälftenutses av genom
direktval. kanske sådana kombinationerDet är utgör nästasom

den lokalai demokratiutvecklingen. det kanPå vardags-sättetsteg
makaren och brobyggaren inordnas i ansvarstruktur.en

Relationen mellan olika brukar- och medborgarorganiseringar
brukarråd,såsom områdesstyrelser och lokala utvecklingsgrupper å

sidan och kommunens politiska och administrativa organisa-ena
dentioner andra kanå utvecklas flera bakgrund deMotsätt. av
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utvecklingslinjergenomförda kanhittillsstudier är tresom
tecknas.

relationeninnebärvitaliseringförsta linjenDen är attsom
ömsesidigtilllederdemokratinoch denden lillamellan nyttastora

finnaförsamarbetaroch brukaremedborgarerespekt.och När att
kapitalsocialtskapasangelägenheterlösningar ettgemensamma

och legitimitet.identitet För-demokratiskastärker derassom
avvägningsproblemolikapolitikenskommunalaför denståelsen

politiker och Denmed tjänstemän.kontakterökar tätagenom
kommunala aktö-deleder tillochrespektenömsesidiga attnyttan

utveck-lokalamellanRelationenkapitalpolitiska växer.rernas
och de-dettaoftabeskrivsoch kommunenlingsgrupper sätt

oftainnehållermedborgarandakapital,socialtbatten m.m.om
och inkörsportskolakandemokratinden lillatanken envara enatt
brukarstyrelselokalidemokratin.den Engagemangtill enstora

politikenkommunala iintresserad denblirleder till avatt man
politiskt parti.ioch sigvidare mening ettengagerar

detinnebär inte uppstårutvecklingslinjealternativEn att
demokratin.den Ililla ochdenmellangoda relationersådana stora

och brukareMedborgareautonomisering.stället uppstår ut-en
de sig intelokalsamhället,kapitalsocialt ivecklar somsermenett

själv-de blistället vill såpolitiken.kommunala Idelaktiga deni
ellerskolabostadsområde, sinby,möjligt sitti sinständiga som

demokratindenintresseradedaghem. intesitt De utanär storaav
utvecklingen.lokalaför denhinderden ett egnamest somser

självhävdandelokalamellan despänningDärmed uppstår var-en
medtaktökar ikommunala aktörerna. Denoch dedagsmakarna

identitetlokalamänniskor sinvärnar gemensammaegenatt om
problemlösningsförmåga.och

och andra organise-lokalainnebärtredje linjeEn att grupper
lokalutvecklarförstmedborgareochbland brukareringar en

kommunala Dedenkoloniserassedanidentitet apparaten.avmen
ochorganisationenoch administrativapolitiskadeniintegreras
framsjälvständighet. DetderasDärmed förloras växeravväpnas. en

kommunalamed denelit integrerasklyfta mellan den appara-som
blirSkolrådväljs in iFöräldrarmedlemmar.och övriga somten
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halvprofessionella och börjar tala skolans språk och avståndet till
föräldrarövriga ökar.
finns anledning förhållaDet både nyfikensig och kritisk tillatt

olika former medborgar- och brukarinflytande fram iväxerav som
kommunerna vid sidan den partibaserade representativa demo-av
kratin. Makt, och representativitet viktiga aspekteräransvar att ta
fasta Samtidigt bör betonaspå. flertalet medborgare inte äratt
aktiva dessa demokratiexperiment.i politiskeDen konsumenten
och den private medborgaren befolkningen.majoritetutgör en av
Vardagsmakarna och brobyggarna fåtaliga.är

inleddesRapporten med peka den avdemokratiseringatt som
förekommer. det ljusetSett i tillskottvarje demo-är av nya
kratiformer något positivt, det hotari viss denmån parti-även om
baserade demokratin. Alternativet troligen de etableradeär att

återfårpartierna inte lika medlemsantal de hade vidett stort som
början 1960-talet. Alternativet växande makt-ärav snarare en
löshet.

Författarpresentation

filosofieStig Montin doktor och lektor Statskunskapi vidär
Örebro.Högskolan i huvudsakligenHan verksam forskareär som

och projektledare vid forum för forskningNovemus, och utbildning
offentlig verksamhet, vid Samhällsvetenskapliga institutionen.om
tidigare blandHar skrivit till Lokaldemokrati-annat rapporter

kommittén och Kommunala förnyelsekommittén. forsk-Montins
ningsområden lokal demokratiutveckling, kommunala organisa-är
tionsförändringar förändringar offentliginom verksamhet isamt
allmänhet.
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