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Jan Sundberg, Stefan Sjöblom och Ingemar Wörlund  
Kommunala folkhemmet: Uppbyggnad, de gyllene åren, nedmontering 
Santérus Academic Press, 2011. 336 sidor, häftad. ISBN: 9789173350273.  
269 SEK. 
 
Det har inte publicerats något överflöd av litteratur under senare år som tecknat 
de breda penseldragen kring den kommunala självstyrelsen i Sverige. Mot denna 
bakgrund är Jan Sundbergs, Stefan Sjöbloms och Ingemar Wörlunds bok Kom-
munala folkhemmet ett välkommet bidrag. Boken syftar enligt författarnas egna 
ord till att ge en sammanhängande bild av och förklaring till samspelet mellan 
politiken och dess förverkligande i Sverige under nio decennier. För detta ända-
mål används Eastons klassiska systemanalys där det politiska systemets inflöde 
och utflöde analyseras. Därtill används, för att skapa ordning över den omfat-
tande tidsperiod som studeras, Bernard Manins kategorisering i parlaments-, 
parti- och publikdemokrati. Bokens främsta bidrag är att knyta ihop säcken kring 
erfarenheterna av den kommunala demokratins utveckling från 1900-talet fram 
till idag. Boken utgör därmed ett noggrant och gediget utfört bokslut av folksty-
rets utveckling på lokal nivå manifesterat i termer av det kommunala folkhem-
met. Brytpunkten, som successivt uppstod från 1970-talets slut och framåt, har 
skapat ett annat lokalt folkstyre enligt författarna.  

Bland de delar av boken som särskilt förtjänar att framhållas återfinns redo-
görelsen för systemet med olika beslutsorgan på kommunal nivå i form av kom-
munalstämmor och fullmäktigeförsamlingar. Som författarna själva påpekar har 
denna utvecklingsfas i den kommunala demokratin många gånger gått förlorad i 
läroböcker på området. Ett annat viktigt bidrag är att boken placerar in utveckl-
ingen av lokala partier i ett större sammanhang av kommunsammanslagningar 
och ökad statlig styrning. Data presenteras angående sambandet mellan lokala 
partier och variabler som valdeltagande och kommunstorlek. I denna del argu-
menteras för att de lokala partierna vässar demokratin och bidrar till att skapa en 
renässans för den lokalpolitik som bedrevs innan kommunsammanslagningarna 
på 1950-talet.  

Trots att mitt övervägande intryck av forskningsprodukten är positivt har jag 
några invändningar. Det handlar om bokens utgångspunkter, disposition, de 
”breda penseldragens förbannelse” och teorianvändning. Den främsta och 
tyngsta invändningen mot boken är att utgångspunkterna för boken inte är till-
räckligt tydliga. Utan vetskap om exempelvis författarnas normativa utgångs-
punkter blir det aningen svårt att följa med i delar av resonemangen. Det är fram-
för allt tydligt i frågan om den kommunala demokratins utveckling. 

För undertecknad kännetecknas utvecklingen av folkstyret på lokal nivå av 
en ständig progression mot det bättre. Den representativa demokratin har utveck-
lats under årens lopp och kompletterats med deltagardemokratiska inslag i form 
av medborgarinitiativ till folkomröstningar, medborgarförslag och olika typer av 
samrådsorgan. Författarna menar dock att en dylik exposé negligerar den lokala 
demokratins tidiga utveckling, vilken påbjöd ”åtskilliga guldkorn” (s. 100). 

David Feltenius 
Statsvetenskapliga institut-
ionen, Umeå universitet 
david.feltenius@pol.umu.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scandinavian Journal of 
Public Administration 
17(2) 
 
© David Feltenius och 
Förvaltningshögskolan, 2013  
ISSN: 2000-8058  



Bokanmälan 
 

 148 

Denna tidsperiod refereras också till i termer av ”demokratins glansperiod på det 
lokala planet”. Det som åsyftas i detta sammanhang är det direktdemokratiska 
inslaget på lokal nivå i form av kommunalstämman. Detta organ existerade i 
mindre kommuner fram till mitten av 1900-talet och utgjorde en arena för be-
slutsfattande dit alla röstberättigade i kommunen hade tillträde. I takt med att 
fullmäktigeförsamlingarna tog över försvann emellertid inslaget av direktdemo-
krati och partierna stärkte samtidigt sitt grepp om de listor väljarna gick och 
röstade på.  

I detta sammanhang synes det dock som att författarnas fäbless för direkt-
demokratiska inslag bygger på själva idealet som sådant, snarare än erfarenheter 
av hur det faktiskt fungerade. Det ges inga uttömmande redogörelser i boken för 
stämmornas sammansättning utefter klass och kön och hur de fungerade i prakti-
ken. Det visar sig också finns en naturlig förklaring till denna omständighet, 
vilken också lyfts fram i boken: ”Det verkar uppenbart att den mångåriga erfa-
renheten av direkt demokrati i form av kommunalstämmor aldrig systematiskt 
utvärderats i Sverige.” (s. 92) Mot denna bakgrund framstår det som oklart var-
för författarna anser sig ha vaskat fram demokratiska guldkorn i den kommunala 
historien. Hur vet vi att det i själva verket inte handlar om kattguld? Rent allmänt 
förefaller författarna ha en förkärlek till direktdemokrati, småskalighet, lokal 
autonomi och lokala partilistor. Det är i detta sammanhang jag menar att läsaren 
hade varit behjälpt av en tydligare diskussion kring de normativa utgångspunk-
terna för boken. Vilket är egentligen idealet för den lokala demokratin? 

Frågan om bokens normativa utgångspunkter för mig osökt in på anmälans 
andra kommentar om bokens disposition. Bakom boken står tre författare, men 
bokens kapitel är författade antingen i par eller individuellt. Det finns ingen del 
av boken där bokens författartrio uppträder gemensamt. Möjligen återfinns i 
detta modus operandi själva förklaringen till varför boken inte är tydligare angå-
ende inledande utgångspunkter. Förfarandet innebär nämligen att det blir ”olika 
böcker i boken”. De olika delarna hade tjänat på att integreras ytterligare med 
gemensamma kapitel i både början och slut. Då hade också allehanda start-
sträckor i varje enskilt kapitel kunnat bantas ned till förmån för de mer empiriskt 
orienterade delarna. Dessutom hade en del repetitiva inslag kunnat undvikas som 
historiska exposéer. 

Bokens disposition underminerar inte enbart diskussioner av normativa ut-
gångspunkter, utan även begreppsliga preciseringar. Begreppet ”folkhemmet” 
intar en central roll i boken. Trots detta sker ingen inledande precisering av be-
greppet och hur det har uttolkats av andra forskare. Det finns en omfattande 
diskussion kring begreppet och dess innebörd (se t.ex. Ekström von Essen 2003; 
Lagergren 1999) som det hade varit önskvärt att författarna berört i högre ut-
sträckning.  

En annan invändning mot boken handlar om de ”breda penseldragens för-
bannelse”. Inledningsvis konstaterades att en av bokens förtjänster ligger i själva 
syntesen av ett omfångsrikt empiriskt material. För att kunna teckna de breda 
penseldragen tvingas författarna emellertid kompromissa med detaljrikedom, 
nyanser och överväganden.  Detta blir särskilt tydligt i fråga om det kommunala 
folkhemmets tidsperioder. Den övergång författarna anser sig bevittna mellan 
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”de gyllene åren” och ”nedmontering” hade varit förtjänt av en större och mer 
grundlig genomgång.  

Problemet är nämligen det att där vissa bedömare anser sig bevittna en 
”nedmontering”, anser sig andra bedömare bevittna en ”anpassning” och ”ut-
veckling” till förändrade villkor i samhället. Vad som föranleder det ena ordvalet 
framför det andra behöver m.a.o. utgöra föremål för en större diskussion än vad 
nu är fallet. Utan en dylik vägledning för läsaren är det inte helt tydligt varför 
författarna landar i sin pessimistiska framtidsprognos där ”nedmontering” utgör 
ledordet.  

Författarna borde dessutom ha ägnat större uppmärksamhet åt frågan om vad 
som föranledde ”nedmonteringen” av folkhemmet. Jag tänker då särskilt på 
bakgrunden till den nya socialdemokratiska förvaltningspolitiken under 1980-
talet. Av Anders Mellbourns bok ”Bortom det starka samhället” (1986) framgår 
att medborgarna kom att bli alienerade inför den byråkrati som växt fram i väl-
färdsstatens spår. Denna rörelse bland medborgarna är enligt min mening ytterst 
central för att förstå utvecklingen mot brukarinflytande, service och decentrali-
sering under 1980-talet. Ett ytterligare led i denna process är den senare utveckl-
ingen av valfrihetssystem inom skola, vård och omsorg. Här tenderar emellertid 
författarna att göra det aningen enkelt för sig genom att alltför ensidigt tolka 
utvecklingen i termer av ”nyliberal politik” (s. 197). Frågan är dock i vad mån 
socialdemokratin de facto ägnade sig åt nyliberala reformsträvanden, eller om 
partiet av rent pragmatiska skäl tvingades anpassa sig till medborgarnas krav på 
valfrihet.   

Den fjärde och avslutande kommentaren handlar om teorianvändningen. I 
bokens inledning ges en glimt av själva arbetsprocessen bakom denna bok. Vi 
får veta att vandringen mot en färdig forskningsprodukt har varit lång och haft 
inslag av pauser. Det finns något mycket tilltalande med en dylik arbetsprocess i 
en tid av uppskruvat publiceringstempo med snabba deadlines, vilka sällan ger 
det där riktiga utrymmet till reflektion och eftertanke. Den långa vandringen 
inrymmer emellertid även en del tillkortakommanden. Däribland det tillkorta-
kommandet att den vandringsrutt som en gång planerades snabbt blir föråldrad i 
takt med att terrängen ständigt förändras.  

I just detta fall handlar det bland annat om medlemskap i den Europeiska 
Unionen, nya samaverkansformer mellan det offentliga och privata, nya och 
ökade krav från medborgarna på de offentliga tjänsterna och en minskad hierarki 
mellan nivåerna i det svenska politiska systemet. Med detta följer nya teoretiska 
diskurser som new public management, regionalisering, governance och flerni-
våstyre. Dessa teoretiska diskurser nämns också i boken, men hade förtjänat ett 
större utrymme. Utan denna teoretiska uppdatering får också boken karaktären 
av ”bokslut” snarare än ”framtidsskrift”. Det framstår därför som egendomligt 
att bokens baksidestext lockar med att boken skall kunna bidra till vår förståelse 
av den kommunala självstyrelsens dagsaktuella situation. Möjligen har författar-
na redan på baksidan skisserat på frågor för en angelägen och välkommen fram-
tida publikation. Då krävs emellertid en ny vandringsrutt med en uppdaterad 
karta.  
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