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Barn på bio 1942, något som upprört 
fullmäktigeledamot Alma Hedin redan 1917. Foto: 
Ericsson (SvD) Stockholms stadsmuseum. 

Motioner med visioner 
Demokratins vardag i Stockholms stad 

 
1917 upprörs Alma Hedin över stockholmsbarnens 
ständiga rännande på biograferna. Det tarvliga 
filmutbudet uppmuntrar kriminalitet! tycker Hedin. 
 
1937 har Fredrik Ström noterat att resande till 
Stockholm har svårt att få rum på stadens hotell. Det 
händer att de får tillbringa natten på en parkbänk.  
 
1971 kunde ungdomar köpa mellanöl i vanliga butiker, 
vilket de gjorde i stora mängder. Göran Rådö med 
flera tycker att något måste göras åt ungdomens stora 
mellanölskonsumtion.  
 
Vad göra? Ja, eftersom Alma Hedin, Fredrik Ström 
och Göran Rådö alla hade det gemensamt att de var 

ledamöter i Stockholms kommunfullmäktige så skrev de förstås varsin motion. En motion är kort och 
gott ett politiskt förslag om vad som bör göras för att förbättra livsvillkoren i något avseende.  
 
Uppgifter: 
 
Historisk research 
 

1. Välj en historisk motion att arbeta med! Sök på ”motioner” i sökrutan på 
www.stockholmskallan.se och bläddra tills ni hittat någon motion som verkar intressant. 

2. Sammanfatta motionens innehåll i ett referat. En motion innehåller vanligen: 
a) En problemformulering 
b) Ett eller flera förslag till åtgärder 
c) Argumentation för att de föreslagna åtgärderna är kloka 
Försök fånga dessa tre punkter i ert referat! 

 
Analys och jämförelse över tid 

 
3. Vad tycker ni om problemformuleringen i motionen? Tror ni att det var en viktig eller mindre 

viktig fråga för stockholmarna som levde då? Motivera ert svar! 
4. Vad tycker ni om förslagen på lösning? Är de väl underbyggda? Kan ni se några alternativa 

lösningar som möjligen fungerat i samtiden? 
5. Vad kan ni dra för slutsatser om den historiska utvecklingen utifrån motionen? Finns samma 

eller liknande problem idag? Exemplifiera! 
 
Egen produkt 
 

6. Skriv en egen motion om ett aktuellt samhällsproblem som på något vis knyter an till det 
problemområde som behandlas i den historiska motionen. Formulera förslag på åtgärder och 
argumentera för er sak. Härma den historiska motionens textstruktur vad gäller rubrik, 
brödtext och förslagsformulering.  
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