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Textversion poddavsnitt #62 Det lokala självstyret – en 

finurlig uppfinning 

En podcast från Sveriges kommuner och regioner.  

 

"Finessen i den svenska modellen är ju en ganska klok avvägning mellan centralstat 

och självstyre" 

 

Det här är Demokratiresan. 

 

— 

 

Anders: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Demokratiresan. Jag heter Anders 

Nordh och finns på Demokratisektionen på Sveriges kommuner och regioner. I dag 

ska vi prata om lokalt självstyre, och med mig har jag Gunnar Wetterberg - författare, 

historiker och mycket mera. Välkommen Gunnar! 

 

Gunnar: Ja du, tack! 

 

Anders: Jag tänkte börja med att be dig, Gunnar, att ge oss en liten historisk 

tillbakablick. Det här är inget nytt under solen, det lokala självstyret har ju funnits 

ganska länge hos oss, här i vårt land. Skulle du kunna ge oss en introduktion till hur 

det uppstod en gång i tiden?  

 

Gunnar: Ja, jag blev fascinerad av det här när jag jobbade på Kommunförbundet, 

därför att då begrep jag ju att kommunerna är det allra svenskaste som finns. Den här 

ställningen som kommunerna har är ju rätt unik för Norden. Vi och finnarna är väl de 

allra mest kommunala, och då ville jag hitta rötterna. Då visade det sig att då kommer 

man ända ner i medeltiden, man kommer ner i de här första landskapslagarna på 1200-
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/1300-talet. Det är väldigt fascinerade därför att när de skrivs så kommer den 

kanoniska rätten, alltså den katolska kyrkans lagar, och möter de här samhällena i 

Norden. Då ingår det i den kanoniska rätten att det är biskopen som har all makt i 

kyrkan, i stiftet, och han delegerar det till sockenprästerna, men det är liksom de som 

ska bestämma allting. Det här vägrar man uppenbarligen att gå med på, här uppe, utan 

i landskapslagarna så står det att med kyrkans ekonomi ska sockenprästen ska vara 

med och besluta, men vid sin sida ska han ha två kyrkovärjare, som de kallas. Så 

småningom blir de då kyrkvärdar. Kyrkans pengar ska förvaras i en kista med tre lås, 

och prästen ska ha en nyckel, men kyrkovärjarna ska ha varsin. Så att redan så tidigt 

ser vi att här finns det ett bestämmande på bygden som inte accepterar den här 

inblandningen som man ville trycka på uppifrån. Och det här lever vidare. I Magnus 

Erikssons landslag från mitten av 1300-talet talas det för första gången om någonting 

som liknar sockenstämmor. Och sedan skrivs det in i prästerskapets privilegier, 1650, 

hur det här ska gå till, och på 1700-talet ser vi att de här sockenstämmorna blir fler 

och fler, de får mer och mer olika slags ärenden att hantera och de spelar en större och 

större roll i hur lokalsamhällena utvecklas.  

 

Anders: Vilken typ av frågor var det då man hade att hantera på den här tiden? Vad 

var det man skulle fatta beslut om? 

 

Gunnar: Alltså det här är lite lurigt, därför att det är kyrkoherdarna som är ordförande 

och skriver protokollen, och det är nog så att de framför allt skriver om kyrkliga 

frågor. Men från 1700-talet är det väldigt tydligt att det blir ganska mycket annat. Här 

kommer sjukvården, här kommer brandskyddet, här kommer skolorna och här 

kommer inte minst fattigvården, därför att när befolkningen ökar, under 1700-talet, så 

blir också de som inte reder sig på egen hand fler och fler. Och då är det väldigt 

tydligt sagt, ända sedan 1600-talet, att det är socknarna som ska ta hand om de fattiga.  

 

Anders: Vilka var det då som hade det största inflytandet på de här sockenstämmorna, 

för det var väl inte alla som fick vara med och göra sin röst hörd där, kan jag tänka 

mig? 

 

Gunnar: Jo, från början ville man nog att alla skulle vara där, därför att man menade 

att bara de som hade varit där och varit överens om beslutet skulle betala det som 

krävdes. Gustav Vasa hade snott större delen av tiondet från socknarna, så för att de 

skulle fungera var man beroende av frivilliga sammanskott. Då uppfattade man det här 

som att "Då måste alla vara där och komma överens". Och det här har nog bidragit till 

den ganska starka konsensuskultur som vi ju fortfarande har i mycket av 

kommunalpolitiken. Sen blev det en del frågor som blev mer och mer laddade, inte 
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minst när man skulle välja präst. För att klara de här problemen, när folk stretar åt 

olika håll, så kommer något som heter 1739 års prästvalsförordning, och där säger 

man att prästvalen ska ske efter mantal, alltså de största gårdarna har flest röster. Det 

här sprider sig till de andra frågorna på sockenstämman, så att när man börjar rösta så 

röstar man lite grann som en ekonomisk förening, att de som har flest andelar i 

socknen också är de som har flest röster. Och här finns det en paradox, för man kan 

säga att sockensjälvstyrelsen ju i någon mening är den svenska demokratins ursprung 

och ryggrad. Samtidigt så innebär de här olikheterna i röstningen att detta befästs när 

kommunerna blir lagstadgade på 1800-talet. Så blir det det som gör att när 

demokratiska genombrottet kommer, 1918, så är det just den olika rösträtten i 

kommunerna som är den springande punkten, och som är det som blockerar 

demokratins genombrott i Sverige.  

 

Anders: På den här tiden, när sockenstämmorna var, som du beskriver, den väldigt 

starka platsen för det lokala självstyret, hur mötte staten upp? Ville man från nationell 

nivå också styra via sockenstämmorna på något vis?  

 

Gunnar: Jadå! Alltså det kommer ju brev från landshövdingarna och från biskoparna 

och domkapitlen med olika uppgifter som man vill att socknarna ska ta sig an. Å andra 

sidan, när jag skrev om Oxenstierna så hittade jag också ganska tydliga exempel på att 

man stretade emot när man inte gillade påbuden uppifrån. I riksdagen 1638 fick 

Oxenstierna igenom praktiskt taget allt han var intresserad av, vilket var rätt ovanligt 

därför att riksdagen inte alltid ställde upp på det som rikskanslern föreslog. Men just 

1638 fick han igenom väldigt mycket. Men han fick igenom mer än vad opinionen ute 

i landet var beredd att acceptera, så att folk spöar upp fogdar på marknader, bland 

annat i det som nu är Kristinehamn. Då anar Oxenstierna att här är det något han 

måste hantera, så de stänger arbetet i Stockholm under ett halvår, och så reser hela 

regeringen runt i landet och försöker på häradstingen att tala bönderna till rätta och 

backar på en del av de reformer som de hade dragit igenom på riksdagen. Så här finns 

ett väldigt tidigt exempel på en konflikt mellan det lokala självstyret och 

centralregeringens önskan att driva igenom sina reformer. 

 

Anders: När du har tittat på det här, pratade olika socknar också med varandra och 

försökte liksom att bilda någon form av gemensam front mot nationalstaten? 

 

Gunnar: Ja alltså, det naturliga var häraderna, därför att häraderna, som då omfattade 

flera socknar, var i många frågor den naturliga gemenskapen på den här tiden. Det var 

också häraderna som valde riksdagsmän till bondeståndet, så att där kom man samman 

och där satte man upp det som kallades för Allmogens besvär vid riksdagen, alltså de 
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saker som bönderna i ett härad ville ha ändring på. När riksdagen öppnade så lämnade 

bönderna in sina besvär från sina härader till regeringen, och så jobbade regeringen 

under riksdagen med att besvara de här olika besvären. Så vi hade en ganska bra 

institutionaliserad form för att liksom få upp klagomål från den lokala självstyrelsen 

till beslut på riksdagsnivå.  

 

Anders: Genom åren har vi ju också haft, sen när vi fått kommuner, ett antal 

kommunreformer, sammanslagningar och annat. Men kan du ge någon bild av, när vi 

pratar om socknar, hur stor en socken var i omfång, så att säga, om man skulle 

jämföra det med något organisatoriskt vi har i dag?  

 

Gunnar: Man kan säga att vi hade 2500 socknar i landet och ofta i en socken var det 

ett par, tre byar, som ingick. När vi fick de första genomgripande kommunallagarna 

1862 så förvandlade man helt enkelt varje socken till kommun. Så att vid andra 

världskrigets slut hade vi fortfarande ungefär 2500 socknar, eller kommuner, i Sverige 

- det vill säga precis lika många, ungefär, som vi hade haft socknar. Då var haken att 

många av de här kommunerna var för små. 800 av dem hade inte en enda 

heltidsanställd, och de levde lyckliga ändå, kan man säga. Poängen var att när man då, 

från andra världskrigets slut, börjar genomföra stora reformer inom äldreomsorgen, 

man bygger ut skolan, så krävdes ett större befolkningsunderlag. Det var därför som 

man började uppmuntra till frivilliga sammanslagningar, som kom under 50-60-talet. 

Men vi kom inte ner till mer än 800 kommuner, och när vi då skulle genomföra 

grundskolan, från 60-talet och framåt, så var de här kommunerna för små, och det var 

därför man gjorde de här tvångsvisa sammanläggningarna -71 och -74, som en del 

kommuner i dag firar 50-årsjubileumet av, och som gav oss, i huvudsak, den moderna 

kommunstrukturen som dessutom är ganska lik det som vi hade i häraderna när vi 

räknar storlek. Om vi 1862 hade valt häraderna i stället för socknarna så hade vi 

kanske aldrig behövt några kommunsammanslagningar.  

 

Anders: Nej, det som är lite fascinerande med det här, tycker jag, är att när vi möter 

medlemmar, fortfarande i dag på 20-talet, så att säga, så är det många som säger att 

"den där kommunsammanslagningen på 70-talet, den har nog inte riktigt slagit igenom 

hos alla som bor här". Man hävdar den lilla orten även i en större kommun, så att säga.  

 

Gunnar: Ja, fast å andra sidan... Jag har precis varit i både Norrtälje och Uddevalla 

som hade ordentliga jubileumssammankomster och där man ändå kunde peka på att 

det har hänt ganska mycket som hade varit svårare att få till om man inte hade haft de 

här sammanslagningarna.  
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Anders: Om vi ser på den tid där vi befinner oss nu, där vi ser att många på nationell 

nivå ifrågasätter det lokala självstyret av olika skäl. Det är ju både skolan och 

äldreomsorgen som man sätter blickarna på just nu, och en del har ju upprinnelsen av 

att vi har varit med om en väldigt besvärlig period i samband med pandemin, men det 

finns ju även andra incitament som många lyfter fram. Hur ser du på de tankarna som 

då finns i dag, och vad ser du för konsekvenser? Har man förstått, egentligen, vad man 

skulle ge sig på om man skulle förstatliga de här stora verksamheterna?  

 

Gunnar: Nä, alltså... Jag tror ju att de ledarskribenter och politiker som talar om 

förstatligande av skolan och sjukvården och äldreomsorgen nog aldrig själva har varit 

arbetsledare, därför att har man jobbet som chef i en verksamhet så är det rätt lätt att 

förstå att en verksamhet med flera hundra tusen anställda, som det skulle handla om i 

alla de här fallen... Det är väldigt svårt att få den att fungera bra. Ibland brukar jag 

säga att de här som tycker att man ska göra de här förstatligandena, det är förstås 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och Polisen som de här tittat på som 

lysande exempel på stora statliga verksamheter. Då, dessutom, det här med skolan, 

sjukvården, äldreomsorgen, är kanske tio gånger så stort som någon av de här stora 

statliga kolosserna som redan nu har ganska svårt att få till det på ett bra sätt. 

 

Anders: Vad skulle du vilja lyfta fram som de viktigaste argumenten för ett bibehållet 

lokalt självstyre i dag? 

 

Gunnar: Demokratin och ekonomin. Alltså... Å ena sidan kan vi se att svenskar ofta 

ger mycket högre procentsats när de får frågor som "Känner du någon politiker?” och 

“Vet du vilka som är de viktigaste politiska frågorna?", och jag tror att det har mycket 

med den lokala självstyrelsen att göra, för det lönar sig att hålla reda på vem som är 

ordförande i socialnämnden och ringa upp henne och skälla ut henne när min mor inte 

får den äldreomsorg som hon behöver. Så det finns ett starkt incitament för lokala 

medborgare att följa politiken. Men sen kan jag som ekonom också tycka att det här är 

en ganska finurlig uppfinning. För vi härmar, med det lokala självstyret, en av 

marknadens mest sympatiska mekanismer, att olika människor kommer på olika idéer 

och de som är de bästa idéerna sprids på marknaden och tar så småningom över. På 

samma sätt så är ju då kommunerna och regionerna 290 plus 20 laboratorier för 

varandra. Jag kan sitta i en kommun, jag kan åka på konferenser inom min profession 

eller som SKR ordnar, jag kan höra hur andra har löst frågorna, och så får vi en 

gradvis förnyelse av den offentliga sektorn. Man prövar saker, en del fungerar inte och 

då förkastar man dem. Andra går bra och då tar vi andra till oss dem. Den typen av 

ganska smidig förnyelse skulle vi inte få om det här var statliga sektorer, och det 

betyder också att det ekonomiskt är ganska rationellt att ha det ordnat på det här sättet.  
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Anders: Om vi hade haft möjligheten att göra en tidsresa och åka tillbaka till de som 

var med på sockenstämmornas tid och berätta om hur vi har det i dag, vad tror du att 

de hade tänkt om läget nu? 

 

Gunnar: De hade nog framför allt varit oerhört imponerade av de ekonomiska muskler 

som kommunerna har i dagens läge. En av de viktiga sakerna som hände under 1800-

talet var att man införde beskattningsrätt för den lokala självstyrelsen. Tidigare hade 

den varit helt beroende av frivillighet och det viktiga kom 1862 när man sa att 

kommunerna får ta ut skatt för allt det som staten inte gör. Hade vi inte fått den 

utvidgningen av kommunernas beskattningsrätt så hade det varit mycket svårare att 

genomföra de här infrastruktursatsningarna, inte minst på vatten och avlopp, som blev 

alldeles nödvändiga när urbaniseringen och industrialiseringen gjorde att vi flyttade 

samman i städerna och de började växa väldigt kraftigt från slutet av 1800-talet.  

 

Anders: Om du skulle titta lite grann i kristallkulan framåt, vad tror du om 

utvecklingen framöver? Hur kommer det att gå med det lokala självstyret?  

 

Gunnar: Jag tror att det är en rationell organisationsform. Samtidigt så finns det ju en 

finess i hur vi har det i Sverige, att vi inte är en federal stat. Det är inte så att 

kommunerna har ett antal rättigheter som staten inte får ta ifrån dem, utan formellt sett 

är självstyret en delegation i grundlagen från staten till kommunerna. Det betyder att 

om man hamnar i ett krisläge så kan staten bryta igenom självstyret och se till att vi 

gör likadant överallt. Om möjligen kan man till och med säga att i inledningen av 

pandemin var respekten för självstyret lite för stort. Staten borde nog ha pekat med 

hela handen tidigare än den gjorde, till exempel när vi ändrade det här med hur 

skolorna skulle organiseras med hemundervisning och sådant. Jag hör inte till de som 

är liksom... "självstyrelsetalibaner"... utan finessen i den svenska modellen är en 

ganska klok avvägning mellan centralstat och självstyre där det inte är självklart från 

det ena året till det andra hur snittet ska ligga och där man också kan tänka sig olika 

typer av reformer. Jag menar, jag sa gymnasierna till regionerna, det kan finnas starka 

skäl att... säg, primärvården... skulle må bättre av att ligga hos kommunerna och få det 

i samband med äldreomsorgen, som den nog skulle behöva.  

 

Anders: Det får bli en bra avslutning på det här samtalet med dig, Gunnar. Stort tack 

för att du har haft möjligheten att medverka här i det här avsnittet av Demokratiresan.  

 

Gunnar: Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. 
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Anders: Jag som har lett samtalet heter Anders Nordh och det här var ytterligare ett 

avsnitt i vår serie Demokratiresan. På återhörande i kommande avsnitt framöver! 

 

— 

 

Demokratiresan. 

 

En podcast från Sveriges kommuner och regioner.  

 

 


