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Abstract

Swedish municipalities have changed more or less continuously for a long time and in many 

different ways. This study has investigated the period 1935-1949 as it was an important time for the 

changed role of municipalities in society with the increased role of the Social Democrats for the 

municipal activities at this time. To get a glimpse of this development, a survey of Väse 

municipality has been carried out as a sample showing the municipal expansion during this time. A 

number of research work from other researchers has been dealt with in the paper and they have 

provided an insight into how Väse municipality was organized and expanded during the period in 

question, as well as how the debate and development on the more central level looked. Väse 

municipality was during this time a separate municipality east of Karlstad.

The investigation has concluded that in the municipality of Väse, the municipality's welfare 

commitments expanded almost three times over, in a purely budgetary manner over a 15-year 

period. In addition to the establishment of a local crisistimecouncil, the town was not in any way 

affected negatively from the Second World War, as the survey has been able to demonstrate which 

lasted for some of this period. The survey has for the most part attempted to explain and map the 

municipal expansion during the treated period. The study concluded that during the period for the 

study the expansion was due to the fact that the Social Democrats became more active during the 

40s in pushing social reforms to the municipal level.

Sammanfattning

Svenska kommuner har förändrats mer eller mindre kontinuerligt under en lång tid och på många 

olika sätt. Denna undersökning har undersökt perioden 1935-1949 då det var en viktig tid för 

kommuners förändrade roll i samhället i och med socialdemokraternas ökade roll för 

kommunverksamheten vid denna tid. För att få en inblik i denna utveckling har en undersökning av 

Väse kommun genomförts som ett stickprov som visar på den kommunala expansionen under denna

tid. Ett antal forskningsarbeten från andra forskare har behandlats i uppsatsen och de har gett en 

inblick i hur Väse kommun var organiserat och expanderade under den aktuella perioden, samt hur 

debatten och utvecklingen på den mer centrala nivån såg ut. Väse kommun var under denna tid en 

egen kommun öster om Karlstad. 



Undersökningen har kommit fram till att i Väse kommun expanderade kommunens 

välfärdsåtaganden, nästan tredubelt rent budgetmässigt över en 15 års period. Förutom etablerandet 

av en lokal kristidsnämnd drabbades inte orten på något sätt negativt som undersökningen har 

kunnat visa av andra världskriget, som ju varade under en del av denna perioden. Undersökningen 

har till den största delen sökt att förklara och kartlägga den kommunala expansionen under den 

behandlade perioden. Undersökningen kom fram till att under perioden berodde generellt  

expansionen på att Socialdemokraterna blev mer aktiva under 40-talet på att pusha sociala reformer 

till den kommunala nivån.  



1 Inledning

Ämnet för denna uppsats är kommunal expansion under perioden 1935-1949 med fokus på en 

specifik kommun som ett exempel på den kommunala utvecklingen, närmare bestämt Väse 

kommun. Denna kommun som idag är en tätort i Karlstad kommun i Värmland norr om Vänern (se 

bilaga 1) var på 40-talet en egen kommun. Undersökningen har handlat om att undersöka hur 

kommunen var strukturerad och utvecklades under perioden och sammankoppla till den allmänna 

politiska utvecklingen i landet med avseende på kommunpolitiken. Genom att gå igenom vad andra 

forskare har skrivit om Väse och den kommunala utvecklingen i landet under den givna perioden 

har en tolkning kunnat skapats i denna uppsats om hur Sveriges kommuner med exemplet Väse 

förändrades, utvecklades och agerade under den aktuella tidsperioden. Även skattepolitikens 

betydelse behandlas. Den bild som fås genom den tidigare forskningen och undersökningen av Väse

kommun hjälper till att skapa en förståelse över den allmänna kommunala utvecklingen I Sverige 

med ett konkret exempel.

Frågor besvaras om hur den kommunala expansionen under perioden gick till och varför.  

Källmaterial från Väse kommun har använts för att att svara på dessa frågor. Avsnittet med tidigare 

forskning om den aktuella tidsperioden har sedan legat som en bakgrund till själva 

huvudundersökningen inom kommunen och har fungerat som ett sätt att sätta in den lokala orten i 

ett större sammanhang och att hjälpa till att förklara förändringarna i Väse kommun. Slutsatser har 

sedan dragits baserat på vad undersökningen om denna kommun visade.  Detta är i kort vad denna 

uppsats handlar om, att ta reda på hur det kunde se ut på en småort i Sverige under den aktuella 

tidsperioden rent ekonomiskt med fokus på kommunens utveckling som ett exempel på allmän 

kommunal utveckling.

1.1 Syfte

Syftet med undersökningen har varit att ge en inblick i småkommuners kommunala förändring 

under perioden 1935-1949 genom att undersöka Väse kommun som ett exempel på den allmänna 

kommunala expansionen som skedde under perioden. Denna period är intressant då viktiga 

förändringar inom svensk kommunpolitik ägde rum under denna tid.  Att undersöka den lokala 

kommunen och dess utveckling blir centralt för undersökningen.
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1.2 Frågeställningar

Hur var kommunbudgeten inom Väse kommun organiserad och hur utvecklades den under de 

aktuella åren?

Varför förändrades Väses kommunala verksamhet och vilken koppling hade denna förändring till 

den allmänna och mer centrala kommunala politiska debatten och utvecklingen?

1.3 Avgränsningar

När det kommer till tidsperiod har denna undersökning begränsats till åren 1935-1949, när det 

kommer till undersökningen av Väse kommun. För att sätta in Väse kommuns utveckling i det 

större perspektivet sträcker sig den tidigare forskningen över ett lite större tidsspan, framför allt 

tidsperioden från första världskriget fram till den aktuella perioden. 

Undersökningen jämför inte småorter/kommuner med varandra under denna tid utan arbetet 

fokuserar på Väse kommun. Att gå igenom källmaterial från flera små kommuner under den 

behandlade perioden skulle bli för omfattande och tidskrävande för en uppsats av denna storlek. 

Dock sker en utblick när det gäller utvecklingen av svenska kommuner och deras utveckling med 

hjälp av tidigare forskning. 

Resultatet från överblicken av Sverige och Väse hjälper till att förklara Väse kommuns situation och

vad som hände och inte hände där, men som sagt har ingen undersökning om andra orter eller städer

skett och inte heller någon jämförelse med andra länder har utförts i denna uppsats. Dessa 

avgränsningar har i allmänhet valts ut för att på bästa sätt svara på uppsatsens frågeställningar om 

hur den kommunala expansionen såg ut och vad den berodde på. Det har alltså inte varit något 

större fokus på olika former av sociala förändringar i undersökningen, utan det är hur kommunen 

har varit organiserad och utvecklats ekonomiskt och politiskt under den behandlade tidsperioden 

som har varit intressant.

1.4 Teoretisk utgångspunkt
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Den teoretiska tolkningsram som huvudsakligen ligger till grund för undersökningen är Jon Pierres 

tes om den kommunala expansionen. Wångmar nämner Jon Pierres tes som går ut på att mäta 

utvecklingen av den kommunala självstyrelsen ”...ekonomisk kapacitet samt politisk kapacitet. Det 

är främst de två senare parametrarna som kan appliceras på expansionen av den kommunala 

verksamheten, där den administrativa och ekonomiska kapaciteten handlar om kommunernas 

organisatoriska förmåga”.1 Efter hand byggdes en större administrativ förmåga upp i 

landskommunerna genom att tjänstemän anställdes och kommunalkontor inrättades för syftet att 

arbeta med administration, ekonomi och socialvård. Den kommunala verksamhetens expansion 

skulle innebära att kommunerna blev viktigare aktörer på den lokala nivån. Antalet anställda inom 

kommunerna ökade, vilket innebar en ökad betydelse för sysselsättningen i samhället. Expansionen 

innebar även att kommunerna fick ökade resurser för att engagera sig i frågor utanför den direkta 

kommunala verksamheten, i olika former av näringspolitiska frågor som exempel. Med detta kunde 

kommunerna i allt större utsträckning påverka samhällsutvecklingen på den lokala nivån.

Den politiska kapaciteten handlar om kommunernas förmåga att genom politiska beslut styra över 

samhällsutvecklingen på lokal nivå. Den kommunala verksamhetens expansion innebar att kommunerna 

blev en allt viktigare aktör på den lokala nivån. De fick bl.a. betydligt fler anställda och därmed ökad 

betydelse för sysselsättningen i samhället, samtidigt som expansionen underlättade för den kvinnliga 

arbetskraften att komma ut i arbetslivet på ett annat sätt än tidigare. Expansionen innebar också att 

kommunerna fick ökade resurser för att engagera sig i frågor utanför den direkta kommunala 

verksamheten, till exempel i olika former av näringspolitiska frågor. På så sätt kunde kommunerna i allt 

större utsträckning påverka den lokala samhällsutvecklingen.2 

Med detta kan vi anta att kommunen i Väse fick ökade resurser och ökat inflytande för den lokala 

utvecklingen, tillsammans med ökad betydelse för sysselsättning.

1.5 Forskningsöversikt

Erik Wångmar är historiker vid Växjö universitet. Han har skrivit ett arbete från år 2005 med titeln 

Att skriva Stads- och kommunhistoria. En handledning för forskning med Stads- och 

kommunhistoriskt källmaterial.3 Detta arbete är menat som en guide till forskare som på olika sätt 

1 Wångmar, Erik, Att skriva Stads- och kommunhistoria En handledning för forskning med Stads- och 
kommunhistoriskt källmaterial, Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholm, 2005, 112.

2  Ibid, 112

3 Wångmar, Erik, Att skriva Stads- och kommunhistoria En handledning för forskning med Stads- och kommunhistoriskt

källmaterial, Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholm, 2005
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vill ge sig på just olika former av stads- och kommunhistoria. Wångmar lägger ut en del historiska 

fakta och ger sedan tips på ytterligare forskning som kan genomföras för att bidra med ytterligare 

kunskap. I kapitel sju behandlar Wångmar just kommunal ekonomi och kommunal expansion vilket

är det område som denna uppsats handlar om. Han ger förslag som att man skulle kunna undersöka 

sådant som hur kommuners utgiftsexpansion har styrts av statliga lagar, förordningar och 

föreskrifter från myndigheter. Även partipolitikens påverkan på samma område är ett förslag. 

Wångmar ger inte konkret förslaget som denna undersökning delvis handlar om, nämligen andra 

världskrigets påverkan på en kommuns budget och allmänna förändring. En del av det som 

Wångmar nämner blir ändå relevant för undersökningen, såsom bakgrundsinformationen och 

aspekterna med partipolitik som också förekommer. Även rekommenderar han att använda 

kommuners egna källmateriel och särskilt just årets budget, då dessa finns återgivna i kommunernas

egna protokoll årligen.4

Wångmar påpekar att upp till mitten av 1900-talet var det framför allt städer som stod för de 

kommunala uppgifterna. Landskommunernas verksamhet var ännu relativt blygsam och 

kommunernas tillväxt skedde framför allt under efterkrigstiden.5 Vad som skedde under 

efterkrigstiden enligt Wångmar var att välfärdssamhället på lokal nivå började byggdes ut och 

kommunerna verkade i stor del som verkställare av statliga intentioner. ”De kommunala 

indelningsreformerna kan ses som viktiga led i detta. Det skall framhållas att det också fanns lokala 

drivkrafter i processen”.6 De samlade kommunala utgifterna som andel av BNP skulle öka från 8 till

25 procent mellan år 1945 och 1980.7

Wångmar beskriver hur det i frågan om utgifternas fördelning mellan olika delar av den kommunala

 verksamheten länge har existerat stora skillnader mellan de olika städerna och övriga 

primärkommuner, särskilt mellan landskommuner. Detta berodde framför allt på att städer hade en 

högre andel utgifter för varierande tekniska verksamheter än övriga primärkommuner, särskilt för 

landskommuner.8

I landskommunerna gick långt fram i tiden en tämligen hög andel av de samlade utgifterna till 

skolväsendet och socialvården. Efter år 1945 började andelen utgifter för teknisk verksamhet stiga också 

4 Wångmar, Erik, Att skriva Stads- och kommunhistoria En handledning för forskning med Stads- och 
kommunhistoriskt källmaterial, Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholm, 2005, 108.

5 Ibid, 107
6 Ibid, 107
7 Ibid, 107
8    Ibid, 109

4



i landskommunerna. Ett viktigt skäl var utbyggnaden av vatten och avlopp, vilket i viss mån kan kopplas 

till att den fortlöpande urbaniseringsprocessen, som innebar att även tätorterna på landsbygden 

expanderade under efterkrigstiden.9

 

En annan kommunal expansionsperiod som Wångmar nämner är de utgifter som inföll i början av 

av 30-talet då arbetslösheten var hög. Kommunalskatter höjdes på många håll för att bekämpa 

arbetslösheten.10 Efter år 1945 ändrades tillväxten i kommunerna ifrån att ofta ha varit temporära 

expansioner som respons på extraordinära omständigheter, till att ha blivit mer varaktiga och 

planerade expansioner.11

Avslutniningsvis gör Wångmar en rekommendation i form av: ”För historiker bör det vara mer 

fruktbart att göra studier som har anknytning till kommunalpolitiken och utbyggnaden av den 

kommunala verksamheten”.12 I och med att det har skett en betydande kommunal expansion under 

den undersökta perioden har detta legat till grund för undersökningen.Wångmar har ett kapitel där 

han behandlar området totalförsvar. Wångmar nämner att under bägge världskrigen har 

kommunerna haft en hel del uppgifter med anknytning till totalförsvaret.13 Specifikt för andra 

världskriget utökades år 1939 kommunernas ansvar för att biträda staten med planläggningen av 

luftskyddet, personal och lokaler skulle ställas till förfogande vid behov.14

I fråga om folkförsörjningen hade riksdagen i viss mån varit förutseende genom att de på våren 1939 

antog en fullmaktslag som gav regeringen rätt att utfärda föreskrifter. Så blev också fallet redan i början 

av september 1939, alltså en dryg vecka efter krigets utbrott. Organisationen skulle bygga på regionalt 

uppbyggda kristidsstyrelser... Kristidsstyrelserna skulle svara för ledningen av de kommunala 

kristidsnämnderna. Det var dock inte självklart att varje kommun skulle ha en egen kristidsnämnd. 

Regelverket gjorde det nämligen möjligt för länsstyrelserna att: • Sammanföra två eller flera mindre 

kommuner till ett kristidsförbund. • Dela större kommuner i flera kristidsnämnder.15

I hela landets 2523 kommuner hade 1187 egen nämnd medan 1332 kommuner bildade tillsammans 

9   Wångmar, Erik, Att skriva Stads- och kommunhistoria En handledning för forskning med Stads- och 

kommunhistoriskt källmaterial, Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholm, 2005, 109.

10 Ibid, 110
11 Ibid, 110
12 Ibid, 113-114
13 Ibid, 217
14 Ibid, 217
15 Ibid, 218
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464 kristidsförbund och fyra kommuner var uppdelade på två nämnder.16

Ordföranden i nämnden utsågs av den regionala kristidsstyrelsen, medan övriga ledamöter valdes av 

kommunens eller kommunernas högsta beslutande organ. Kristidsförbunden skulle ledas av en 

förbundsdirektion. Nämnderna hade bl.a. till uppgift att övervaka inventeringar av förråd, dela ut 

ransoneringskort, fördela inköpskort och licenser till företag samt lämna råd och anvisningar till 

befolkningen för att lindra svårigheter som hade uppstått med anledning av det rådande försörjningsläget.

Nämndernas handlingsutrymme i förhållande till de överordnade statliga organen var synnerligen 

begränsat. Deras arbete bestod till stor del i att tillämpa och verkställa olika former av direktiv och 

instruktioner från högre instanser. Dessutom delegerades inte sällan uppgifter till nämndens ordförande 

eller tjänstemän, varför ledamöterna i nämnderna inte hade särskilt omfattande uppgifter. Ett undantag 

var när ledamöterna engagerades med att dela ut ransoneringskort. Kristidsnämnderna behölls fram till 

årsskiftet 1949/1950, för att senare återuppstå. 17

År 1940 skulle även kommunerna engageras i familjebidrag till värnpliktiga. Antingen kunde 

kommunerna inrätta en särskild familjebidragsnämnd eller uppdra åt ett annat organ inom 

kommunen att fungera som familjebidragsnämnd.18 År 1942 skulle också en förordning utfärdas om

att alla kommuner skulle inrätta en särskild hästuttagningsnämnd:  

Nämndens uppgift var att tillvarata näringslivets (jordbrukets) intressen i samband med uttagningarna. 

Nämnderna skulle avge yttranden till de statliga myndigheterna över vilka hästar med tillhörande fordon 

som var mest lämpliga att ställa till försvarsmaktens förfogande. Dessa kommunala nämnder kom att 

kvarstå även efter krigets slut. En del av de kommunala totalförsvarsuppgifterna bestod alltså efter andra 

världskrigets slut, även om aktiviteten inte var lika omfattande. 19

Enligt Wångmar får kommunernas uppgifter inom totalförsvaret i form av livsmedelsnämnd, 

kristidsnämnd, familjebidragsnämnd, uttagningsnämnd och civilförsvarsnämnder ses som tydliga 

uttryck för kommunala uppgifter med tämligen låg grad av självbestämmande i förhållande till 

statliga organ.20

Vi går över till en genomgång av ett arbete av Karl J. Karlsson (1885-1961) som en gång var 

16 Wångmar, Erik, Att skriva Stads- och kommunhistoria En handledning för forskning med Stads- och 
kommunhistoriskt källmaterial, Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholm, 2005, 218.

17 Ibid, 218
18 Ibid, 218
19 Ibid, 219
20 Ibid, 224
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ordförande i Väse hembygdsförening. Arbetet är Väse socken i forntid och nutid.21 Här kan vi få lite

av en överblick över diverse förändringar som skedde och förhållanden som rådde under den 

aktuella perioden för undersökningen, men också lite av en insikt i hur Väse såg ut som samhälle.

Karlsson beskriver till att börja med lite förändringar inom skolväsendet vid tiden. ”Från och med 

den 1/1 1932 blev samtliga skolor och skolanläggningar genom Riksdagens beslut överförda från 

kyrkoförsamlingen till den borgerliga kommunen”.22 År 1934 beslutas att ändra skolformerna till 

sjuårig skola vilket infördes gradvis och var infört i distriktets samtliga skolor år 1939. Hösten år 

1939 utökades den årliga undervisningen från 36 till 39 veckor, skolskjuts införs samma år mellan 

Glumseruds, Mos och Snaveruds skolor. ”Skolskjutsen har mer och mer fått tagas i anspråk, och 

läsåret 1955-1956 tillämpades skolskjuts mellan samtliga skolor i distriktet”.23 Karlsson nämner att 

skolor läggs ned som ett resultat av avfolkningen av landsbygden och minskat barnantal leder till att

skolor som Silkestad läggs ned år 1943 och Arnörns och Lövhöjdens skolor år 1953.

Om näringslivet beskriver Karlsson att det framför allt är jordbruket och dess binäringar som gett 

befolkningen sitt uppehälle och de få industrier som finns och har funnits har endast i ringa grad 

kunnat bidraga till näringslivets främjande.24 ”Väse är icke enbart en jordbruksbygd utan har även 

stora skogsområden”.25 Karlsson beskriver även här hur virkespriserna till en början var låga men 

började ändock att generera inkomster, vilket möjliggjorde investeringar i gårdarna och sålunda 

kunde de genom skogsinkomster förbättra och modernisera bostäder, ekonomibyggnader samt 

anskaffa lantbruksmaskiner. När skogsbruket och skogsavverkningarna utvidgades blev även 

arbetstillfällena större, hävdar Karlsson. Om den aktuella tiden för undersökningen skriver Karlsson

följande:

Under sista världskriget 1939-1945 och fram till 1955 har virket stigit till priser, som man tidigare aldrig 

kunnat drömma om. Arbetslönerna har också följt virkespriserna i höjden. Nu kan sålunda en skicklig 

skogsarbetare tjäna omkring 40 kronor och mera per dag. Timmerkörning med häst förekommer numera 

endast till bilväg. Sedan ombesörjes körningen av lastbilar eller traktorer.26

Karlsson gör en koppling mellan virkets priser och arbetsförhållanden. Ifall priset har varit högt har

21 Karlsson, Karl J., Väse socken i forntid och nutid: bidrag till socknens historia, förf., Skattkärr, 1958

22 Ibid, 77
23 Ibid, 77
24 Ibid, 90
25 Ibid, 93
26 Ibid, 93-94
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det också lett till bra betalt för andra varor som därmed leder till bättre arbetsförhållanden och en 

högre levnadsstandard. Nya maskiner kommer även gradvis in i samhället och Karlsson hävdar att 

de tre första skördetröskorna kommer till Väse år 1945, 1946 och 1947. År 1955 är antalet uppe i 

49.27 Sen tas traktorn upp som exempel av Karlsson. År 1900 fanns inga och istället fanns 647 

arbetshästar vilket gradvis minskade till 268 år 1955, då hela 215 gårdar hade traktor.

Karlsson beskriver den förändrade arbetsstyrkan med minskat antal arbetare per gård, vilket han 

tillskriver flykten från landsbygden. År 1900 fanns en manlig arbetsstyrka på 725 motsvarande 390 

år 1955 och den kvinnliga siffran minskade under samma tidsperiod från 593 till 276 (I siffrorna är 

gårdarnas ägare och husmödrar medräknade).28 Löneutvecklingen beskrivs som att under 20-talet  

minskade lönerna till 10-talets nivåer men i mitten av 30-talet började de att stiga och steg 

fortfarande vid skrivande stund för Karlssons bok.29

Karlsson skriver även om vägväsendet. En sammanslagning tas upp för år 1937 då Väse, Ölme och 

Visnums härads väghållningsdistrikt enas till vad som kallades Östersysslet vägdistrikt.30 Detta 

skedde enligt Karlsson som ett resultat av tanken att få en jämnare fördelning av skattebördorna för 

de underhållningsskyldiga. Dock skulle full rättvisa inte uppnås och tanken att förstatliga hela 

vägväsendet utvecklades därför, vilket skedde år 1944. Karlsson nämner också två brobyggen under

den aktuella perioden för undersökningen, vilka kom till år 1938, samt år 1943. Vägunderhållet 

sköttes i Väse i allmänhet sedan år 1924 av en vägstyrelse med åtta ledamöter.31 Statsbidrag skulle 

beviljas till enskilda vägar sedan slutet av 30-talet, med villkoret att de iordningställas enligt 

länsstyrelsens föreskrifter, även bidrag till vägunderhållare har enligt Karlsson varit till stor hjälp 

att säkerställa det goda skicket i vägarna32 Under 1920-talet skulle ett par bussar komma till i Väse 

med tillstånd för beställningstrafik, iallafall en av dessa skulle upphöra att gå år 1940 enligt 

Karlsson på grund av att när andra världskriget utbröt blev bensinen oåtkomlig.33

Postanstalt inrättades i Väse år 1869 som ett resultat av järnvägens tillkomst och år 1947 skulle 

Väse också få egen postexpedition.34 Om Järnvägens tillkomst skrivs följande:

27 Karlsson, Karl J., Väse socken i forntid och nutid: bidrag till socknens historia, förf., Skattkärr, 97.
28 Ibid, 98
29 Ibid, 101
30 Ibid, 137
31 Ibid, 137
32 Ibid, 138
33 Ibid, 138
34 Ibid, 142

8



Den nya tiden gjorde sitt intåg i Väse genom bl. a. Järnvägen. När en järnväg förr drogs fram genom en 

bygd betydde detta ett stort uppsving för befolkningen i olika avseenden. Isoleringen bröts också, och 

man kunde lättare komma i förbindelse med andra orter och därtill på ett snabbare och och bekvämare 

sätt än under gästgivareskjutsarnas tid.35

Om politiken i Väse skriver Karlsson att Väse arbetarekommun bildades i Väse ordenshus den 26 

april 1917, ”Arbetarekommunens politiska linje är socialdemokratin”36 Karlsson tar upp 

finanskrisen som drabbade världen i början på 1920-talet, som låg till grund för den jordbrukskris 

som skulle börja i mitten av 1920-talet och nå sin kulmen i början på 30-talet. 37 Som ett resultat av 

detta skulle ”Landsbygdspartiet Bondeförbundet” bildas under 20-talet och år 1930 skulle Väse 

Bondeförbund bildas. I kommunalfullmäktigevalet samma år skulle partiet få fyra platser av 25 

tillgängliga och efter ett par valperioder skulle denna siffra dubblas. Om Folkpartiet och den 

allmänna politiska utvecklingen skriver Karlsson följande:

På 1920-talet började politiken bli mera klassbetonad. Löntagarna anslöt sig i stor utsträckning till 

socialdemokraterna och bildade eget parti. Lantbrukarna bildade också ett eget parti, Bondeförbundet till 

vilket största delen av lantbrukarna anslöt sig. Frisinnade partiet, som var det största partiet i kommunen, 

var sammansatt av alla yrkesgrupper. Därför fick också det frisinnade partiet vidkännas stora 

mandatförluster vid kommande fullmäktigeval till de två klasspartiernas fördel.38

År 1933 sammanslogs de frisinnade och liberala partierna och fick då namnet folkpartiet. Strider 

inom partiet om förbudsomröstningen skulle enligt Karlsson leda till tillbakagång för partiet, men 

ändring skulle komma till under 1940-talet och vid andrakammarvalet år 1948 gjorde Folkpartiet en

rekordartad framryckning med en fördubbling av sina mandat i andra kammaren. Väse 

högerförening skulle tillkomma år 1928 och just det namnet tillkom år 1942, efter att varit känt i 

protokollen som Väse lokalavdelning av Allmänna Valmansförbundet. Partiet skulle dock tappa 

medlemmar till bondeförbundet under 30-talet efter att ha börjat med stor anslutning bland sockens 

väljare.39

Vi får en liten inblick i Väse hemvärnsområde som bildades år 1940, detta skedde tillsammans med 

skapandet av andra hemvärn i landet som ett resultat av överrumplandet av Sveriges nordiska 

35 Karlsson, Karl J., Väse socken i forntid och nutid: bidrag till socknens historia, förf., Skattkärr, 144.
36 Ibid, 180
37 Ibid, 181
38 Ibid, 183
39 Ibid, 184
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grannar.40 Vid denna tid skedde en rusning till hemvärnet där både unga och gamla var besjälade av 

viljan att göra en insats för hem och bygd då alla visste allvaret i situationen. Det var ett bekymmer 

med beväpningen då armegevären rekvirerades från skytteföreningen och privat ägo. 

Hemvärnsmännen skulle därför få turas om att ha de gevär som fanns, det skulle även råda brist på 

kunniga instruktörer.41

Om politiken i kommunen beskriver Karlsson utvecklingen från kommunalstämman som varade i 

50 år fram till år 1918 och ersattes därefter av kommunalfullmäktige.

Att kommunerna numera styres av fullmäktige är säkerligen till fördel, om man tänker på, att 

arbetsuppgifterna sedan sekelskiftet ständigt ökat. De frågor, som nu förekomma, bli mera sakligt och 

opartiskt utredda innan beslut fattas. Så var icke alltid fallet under kommunalstämmornas tid.42

De politiska arbetsuppgifterna har ökat sedan sekelskiftet, vilket också reflekteras i vad Karlsson 

skriver om den ekonomiska utvecklingen.

Om man gör en jämförelse med de ökade utgifter som kommunerna fått för olika ändamål i vår tid, och 

de utgifter, som de hade för exempelvis femtio år sedan, så förstår man, att arbetsbördan för kommunala 

styrelser och nämnder ökat avsevärt år efter år.43

Historikern Kjell Östberg har skrivit ett arbete om svenska kommuner i allmänhet upp till andra 

världskriget med fokus på den svenska modellen och socialdemokraterna: Kommunerna och den 

svenska modellen: socialdemokratin och kommunalpolitiken fram till andra världskriget. Som 

Karlsson påpekade var Väse kommuns politiska linje generellt socialdemokratisk. Även om andra 

partier också skulle växa fram och få inflytande. Socialdemokraterna utfärdade kommunalpolitiska 

program för åren 1911, 1928 och 1944. Från början kring första världskrigstiden hade partiet klara 

socialistiska ambitioner, men dåliga erfarenheter av försök till permanenta kommunaliseringar av 

diverse områden manade inte till efterföljder och mycket skulle åter privatiseras igen.44 Vid 

reformen 1928 hade de tidigare ambitionerna ändrats kraftigt: ”De kommunalsocialistiska 

målsättningarna är ordentligt avskalade”.45 Grunden till detta enligt Östberg var helt enkelt att det 

40 Karlsson, Karl J., Väse socken i forntid och nutid: bidrag till socknens historia, förf., Skattkärr, 189.
41 Ibid, 190
42 Ibid, 219
43 Ibid, 220
44 Östberg, Kjell, Kommunerna och den svenska modellen: socialdemokratin och kommunalpolitiken fram till andra 
världskriget, B. Östlings bokförl. Symposion, Eslöv, 1996, 112.

45 Ibid, 113
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rådde en kamp mellan socialdemokrater och borgare att visa vem som kunde utöva mest sparsamhet

med kommunens medel. Östberg skriver: ”Ty samtidigt är det ovedersägligt så att mellankrigstiden 

kännetecknas av en blygsam kommunal expansion, särskilt om man tar hänsyn till de kraftigt 

stegrade kommunala utgifterna för arbetslösheten”.46 Östberg visar också på att mellan åren 1919 

och 1938 förändrades inte utdebiteringen särskilt mycket, nämligen en minskning med 0,5 procent i 

genomsnitt för 28 städer med socialdemokratisk dominans och en ökning med 5,5 procent i 

genomsnitt för 34 borgerligt dominerade städer.47 Skillnaden berodde enligt Östberg mest på att 

borgerligt styrda städer generellt var mindre och de större städerna kännetecknades av snabb 

industrialisering och kommunal expansion. 

Vid socialdemokraternas programrevision år 1944 skulle sparsamhetskravet flyttas ner från 

ingressen och skulle begränsas till ”sparsamhet i den kommunala förvaltningen”. En formulering 

ändrades också enligt Östberg vid frågan kring finansiering av expansion där man år 1928 skrev: 

”Löpande behov tillgodoses av skattemedel” och år 1944: ”...huvudsakligen av skattemedel”.48  En 

annan formulering som tillkom var: ”Det socialdemokratiska arbetarpartiets rikspolitiska insatser 

förutsätter en kompletterande kommunalpolitisk verksamhet”.49 Kommunerna skulle enligt Östberg 

med detta få omfattande egna befogenheter och gavs ”stor betydelse för genomförandet av 

samhällets socialistiska organisation”. 

Östberg tar också upp den svenska modellens bildande under denna tid:

Mellankrigstiden anses allmänt vara den period när denna modell formades. Genom 1930-talets kohandel

och krisuppgörelser blev kompromisser och samförståndslösningar ett centralt drag i det politiska 

beslutsfattandet. Genom kollektivavtalslagar och Saltsjöbadsavtalet formaliserades och underlättades 

samarbetet mellan arbetsmarknades parter. Välfärdsstaten, folkhemmet, började bli en samlande symbol 

för mångas framtidstro.50

Det var med andra ord en tid då man lyckades undvika större konflikter i form av klasskonflikter 

och strejker på arbetsmarknaden. Idén om välfärdsstaten och folkhemmet börjar ta form kopplat 

med framtidstro. 

46 Östberg, Kjell, Kommunerna och den svenska modellen: socialdemokratin och kommunalpolitiken fram till andra 
världskriget, B. Östlings bokförl. Symposion, Eslöv, 1996, 116.

47 Ibid, 119
48 Ibid, 120
49 Ibid, 121
50 Ibid, 251
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Socialdemokraterna bidrog även till en annan aspekt som Östberg tar upp. ”Det socialdemokratiska 

genombrottet kom att påskynda – och i avgörande grad påverka – uppkomsten av ett proffessionellt

skikt kommunala administratörer”.51 En stor orsak till detta enligt Östberg var de nya materiella 

förutsättningarna. Det skulle snart bli svårt att kombinera lokala uppdrag med industriarbete, men 

det skulle bli möjligt att utöva dessa former av administrativt arbete på heltid. Nya heltidsarbetande

tjänstemän alltså och enligt Östberg måste denna utveckling: ”ses som en del i uppkomsten av ett 

nytt administrativt skikt som sker parralellt också inom andra delar av det framväxande 

välfärdssamhället, inom försäkringskassor och arbetsförmedlingar t ex, något som med full kraft 

slog igenom efter kriget”.52 Kommunsammanslagningar och ökade statliga resurser skulle efter 

kriget skapa de materiella förutsättningarna för en mer omfattande expansion av den lokala 

administrativa apparaten. Sociologen Carly Elizabeth Schall skrev även i sitt verk: The Rise and 

Fall of the Miraculous Welfare Machine : Immigration and Social Democracy in Twentieth-

Century Sweden om utvecklingen av välfärdsstaten i Sverige och menade att denna gjordes möjlig i

och med rädslan för att stor arbetslöshet skulle uppstå vid slutet av kriget. Enligt Schall innebar 

denna rädsla att det: ”enabled SAP to capitalize on a potential crisis of closure-as-access to goods 

and to build the Swedish welfare state. SAP emphasized the potential crash to make urgent their 

program of social rights”.53 Östberg nämner till sist också att:

Kommunalpolitikens stora betydelse låg istället på två andra plan: Dels bidrog den på ett avgörande sätt 

till att hitta former för det lugna och fredliga samarbetet mellan klasser och intressegrupper och den 

tränade hundratusentals medborgare i detta arbete. Dels skapade den det sociala skikt som kunde leda 

den kommunala efterkrigsexpansionen, den lokala, socialdemokratiskt dominerande välfärdsbyrokratin.54

Filosofie doktorn i idéhistoria och forskaren Ulla Ekström von Essen har skrivit en avhandling:  

Folkhemmets kommun: socialdemokratiska idéer om lokalsamhället 1939-1952. I detta arbete ges 

en bild av vad von Essen själv kallar för folkhemmets kommunideologi. En inblick ges i de tankar 

som existerade under perioden från början på 1900-talet till mitten av 1900-talet, som låg till grund 

för den politiska utvecklingen inom Sveriges kommuner. ”Inom socialdemokratin utvecklades från 

slutet av 1930-talet och framåt en kommunideologi som innebar att kommunerna fick stark 

51 Östberg, Kjell, Kommunerna och den svenska modellen: socialdemokratin och kommunalpolitiken fram till andra 
världskriget, B. Östlings bokförl. Symposion, Eslöv, 1996, 254.

52 Ibid, 255
53Schall, Carly Elizabeth, The rise and fall of the miraculous welfare machine: immigration and social democracy in 
twentieth-century Sweden, ILR Press, an imprint of Cornell University Press, Ithaca, 2016, 72.

54 Östberg, Kjell, Kommunerna och den svenska modellen: socialdemokratin och kommunalpolitiken fram till andra 
världskriget, B. Östlings bokförl. Symposion, Eslöv, 1996, 257.
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bindning till staten och liten reell autonomi. Samtidigt förordades en hög grad av decentralisering i 

den meningen att det var kommunerna som skulle utföra de allt fler offentliga uppgifterna”55. 

Tidigare hade svenska kommuner haft ett stort mått av självbestämmande, vilket var grundat i den 

allmänna synen på kommuner, att dessa skulle ha en stor möjlighet till självbestämmande. I detta 

uppstod ett rättviseproblem, i form av att ju mer frihet och självbestämmande kommuner har desto 

större skillnader uppstår56 Skatteutjämning, behovsprövade statsbidrag och ortsgrupperingar hade 

utgjort de tidigare försöken från staten till utjämning och just termen ”rättvisa” skulle under 40-talet

få större tyngd och prioritet än kommunal autonomi.57 Även om handlingsfrihet fortarande 

värderades hos kommunerna skulle denna ske inom ramen för de sociala visionerna. Von Essen 

hänvisar till Göran B Nillson som menar att: ”kommunal självstyrelse kunde ses som ett hinder för 

ett effektivt och enhetligt genomförande av sociala reformer på kommunal nivå (skola, fattigvård, 

sjukvård)”.58 En omformulering av begreppet kommunal självstyrelse krävdes och enligt von Essen 

bestod i princip det nya konceptet av ”förmågan att kunna förvalta de uppgifter som staten ålade 

kommunerna”.59 Idéerna om kommunal sammanslagning var också delvis grundat i viljan att kunna 

genomföra sociala reformer, men också delvis grundat i det stora antalet småkommuner med små 

befolkningar, detta antal ökade dessutom gradvis i och med urbaniseringsprocessen.60 Planering, 

vetenskaplighet och rationella beslut skulle bli de verktyg enligt von Essen som låg till grund för 

synen att det var nödvändigt med en utvidgning av ”det sociala” i samhället, för att i sin tur uppnå 

idealen om ett starkt, gott och socialt rättvist samhälle.61

Von Essen kommer även in på vad Östberg tidigare varit inne på om att det börjar i och med 30-

talets kommunala utveckling att bildas ett expertskikt av socialdemokratiska 

kommunalfunktionärer, som senare skulle komma att leda efterkrigstidens välfärdsexpansion, samt 

1944 års kommunalprogram och dess ändrade fokus på kommunernas roll i samhället.62 

Omfördelning skulle också få en större roll i efterkrigstiden: ”'rimlig och rättvis fördelning av det 

gemensamma arbetets avkastning' var en 'ofrånkommlig del av efterkrigstidens strävan till en 

55 Ekström von Essen, Ulla, Folkhemmets kommun: socialdemokratiska idéer om lokalsamhället 1939-1952, Atlas, 
Diss. Stockholm : Univ., 2003,Stockholm, 2003, 54.
56 Ibid, 56
57 Ibid, 71-72
58 Göran B Nillso,  Självstyrelsens problematik (1967) s. 9. se Ekström von Essen, Ulla, Folkhemmets kommun: 

socialdemokratiska idéer om lokalsamhället 1939-1952, Atlas, Diss. Stockholm : Univ., 2003,Stockholm, 2003, 57.
59 Ekström von Essen, Ulla, Folkhemmets kommun: socialdemokratiska idéer om lokalsamhället 1939-1952, Atlas, 
Diss. Stockholm : Univ., 2003,Stockholm, 2003, 57.
60 Ibid, 61-62
61 Ibid, 74
62 Ibid, 93-94
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omdaning av samhället'”.63 Man skulle även börja uppmana kommunalmännen att börja tänka 

expansivt istället för sparsarsamt.64 Hela projektet med sociala reformer menar von Essen grundade 

sig i ”rättviseuppfattningar rotade i den kristet-humanistiska tanken om allas lika värde och till den 

kopplade föreställningar om solidaritet och 'det goda samhället'”.65 Till idéerna om allas lika värde 

med yttrandefrihet och lika rösträtt skulle adderas idén om social rättvisa och von Essen menar att: 

”man bör tolka kommunernas expansion under efterkrigstiden som en effekt av genomslaget för 

dessa sociala rättigheter”.66 Inget av de övriga partierna skulle ställa sig negativa till den sociala 

utbyggnaden av Sverige. När Socialdemokraterna och Kommunisterna förespråkade skattevägen 

skulle Högern och Folkpartiet istället förespråka en inväntan på ekonomisk tillväxt som kunde 

tillåta reformerna.67 Folkpartiet och Bondeförbundet skulle fortsätta att fokusera mer på individen 

än på det sociala sammanhanget i sitt socialpolitiska tänkande. Även om Individen kan vara ”svag” 

måste socialhjälpen kombineras med psykisk expertis, experter skulle finna åtgärder mot 

”svagheten”.68 Hos denna politiska sida fanns också en stor vetenskapstro, vetenskapen skulle 

kunna komma fram till lösningar som sparade resurser i samhället, det var mer ett nyttoargument än

ett rättviseargument som fördes från denna sida, men som sagt stod ändå även dessa partier bakom 

idén om social expansion. Ett grundantagande som också fanns i allmänhet var idén om 

sammhällets konstanta utveckling. Man såg det som en viktig aspekt att styra denna utveckling mot 

det man vill ha, så att kommunerna kunde vara ”i människans tjänst” och för planeringen tog man 

också hjälp av sociologer som i linje med ”vetenskapen” kunde guida denna planering för 

utveckling.69

Under den behandlade tidsperioden skulle andra världskriget bryta ut men detta krig skulle inte få 

någon direkt påverkan på den kommunala utvecklingen eller övriga tillvaron mer än marginellt. År 

1976 publicerades en avhandling av författaren Olle Månsson med titeln Industriell beredskap.70 I 

avhandlingen undersöker Månsson upptakten till andra världskriget i Sverige med fokus på just 

ekonomisk försvarsplanering. Avhandlingen behandlar framför allt perioden från år 1928 fram till 

andra världskrigets början kring år 1939. 

Månsson konstaterar att innan kriget skulle ingen betydande beredskap äga rum då 
63 Arbetarörelsens efterkrigsprogram (1944) s. 14. se Ekström von Essen, Ulla, Folkhemmets kommun: 

socialdemokratiska idéer om lokalsamhället 1939-1952, Atlas, Diss. Stockholm : Univ., 2003,Stockholm, 2003, 96.
64Ekström von Essen, Ulla, Folkhemmets kommun: socialdemokratiska idéer om lokalsamhället 1939-1952, Atlas, Diss.
Stockholm : Univ., 2003,Stockholm, 2003, 98.
65 Ibid, 129
66 Ibid, 129
67 Ibid, 355
68 Ibid, 357
69   Ibid, 389
70 Månsson, Olle. Industriell beredskap. Stockholm. Bohuslänningens AB, Uddevalla. 1976.
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socialdemokraterna ville att försvarsplanering skulle äga rum i takt med att krig blev allt mer ett 

faktum. Månsson använde sig framför allt av källmaterial ur rikskommissionens egna arkiv när han 

skrev sin avhandling.

Diplomaten, ämbetsmannen och politikern Gunnar Hägglöf publicerade ett verk från år 1958 med 

titeln Svensk krigshandelspolitik under andra världskriget.71 Hägglöf i sin bok undersöker politiken 

i Sverige under andra världskriget och lägger fokus på just handelsaspekten. Han visar på att när det

kom till krigshandelspolitiken i Sverige gav den knappt någon anledning till några debatter alls.  

Sverige skulle fortsätta att handla med omvärlden, vilket upprätthöll ekonomin i landet. Hägglöf har

i sin bok använt sig av dokument i utrikesdepartementets arkiv, egna dagboksanteckningar, andra 

personliga uppteckningar och även ett antal brev.

Sedan har vi också en bok sammanställd av Lars M Andersson och Mattias Tydén: Sverige och 

Nazityskland: skuldfrågor och moraldebatt.72 Denna bok bekräftar ytterliggare den givna bilden om

kriget. Vi får via detta verk likt Hägglöfs och Månssons verk en ytterligare inblick i hur Sverige mer

centralt valde att agera under kriget. Åmark nämner Hägglöf och hans tes om att Sverige valde att 

fortsätta handla med andra länder inklusive Nazityskland för syftet att undvika ekonomiska problem

som uppstod under första världskriget.73 Åmark hävdar också att på grund av situationen under 

första världskriget då de ekonomiska problemen hade lett till vilda strejker och hungerupplopp och 

revolutionära strömningar etc. ville politiker under andra världskriget till varje pris undvika detta. 

Denna vilja förstärktes i och med faktumet att de flesta politiker själva kunde minnas första 

världskriget och den situationen som hade varit ett faktum då. Åtgärder som implementerades i 

förebyggande syfte inkluderade indexavtalet mellan SAF och LO hösten 1939, som skulle hindra 

den spiral av strejker som präglade den svenska arbetsmarknaden under första världskriget. Sedan 

hävdar Åmark att livsmedelsransoneringen implementerades för syftet att hindra akut brist och 

hunger, en effektiv och allt omfattande krisadministration skulle framgångsrikt klara av att hantera 

det svenska folkhushållet.74

I Åmarks bok Att bo granne med ondskan: Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och 

71Hägglöf, Gunnar. Svensk krigshandelspolitik under andra världskriget. Stockholm. P. A. Norstedt & Söners förlag. 1958.
72  Andersson, Lars M och Tydén, Mattias (red.) Sverige och Nazityskland : skuldfrågor och moraldebatt. 1 uppl. 

Dialogos Förlag. 2007.

73  Ibid, 49
74  Ibid, 62

15



Förintelsen bekräftas bilden ytterliggare.75 Åmark menar att när det blev klart att Sovjet hade ingått 

en pakt med Nazityskland och samarbetat för att erövra delar av Polen så bidrog detta till att 

Sverige inledde förhandlingar om krigshandelspolitiken med Tyskland respektive England under 

hösten 1939.76 Vi ser alltså att den stora handeln med Tyskland inte bara fortsatte under krigsåren 

som Hägglöf visade utan även från nazisternas maktövertagande. I den internationella 

fackföreningsinternationalen där SAP och LO ingick fattades beslut om att internationalerna skulle 

uppmana till köpbojkott mot tyska varor och produkter. Det skulle dock resultera i en mycket svag 

bojkott från LO:s sida. Man var orolig över att stor bojkott kunde få stora konsekvenser för svensk 

handel och sysselsättning, trots att man accepterade uppmaningen om bojkott ville man inte göra 

något som kunde leda till stora konsekvenser på arbetsmarknaden.

Sedan har vi en akademisk tidskrift som publicerades år 2014 av Mikael Stenkula docent i 

nationalekonomi från Institutet för Näringslivsforskning , Dan Johansson professor i 

nationalekonomi från Örebro University School of Business och Gunnar Du Rietz från Institutet för 

Näringslivsforskning.77 I denna tidskrift med titeln: Marginal Taxation on Labor Income in Sweden 

from 1862 to 2010 undersöker författarna skatt på arbetskraft i Sverige från år 1862 till 2010. 

Författarnas syfte med undersökningen var att räkna ut den långsiktiga utvecklingen av 

marginalskattekilen på arbetsinkomst i Sverige.

Det intressanta är att se förändringen i skatt mer allmänt under den relevanta perioden. Författarna 

identifierar fyra distinkta perioder över perioden 1862-2010, vilka separeras av stora skattereformer.

Den första perioden som varar fram till just andra världskriget symboliseras enligt författarna av ett 

skattesystem som var proportionerligt, med låga skattekilar. Sedan följer en period med ökande 

skattekilar. Skattesystemet blev även progressivt i praktiken i koppling till andra världskriget hävdar

författarna och parallellt med det ordinarie skattesystemet var temporära skatter etablerade under 

och mellan världskrigen. När det ordinarie statsskattesystemet reformerades var de temporära 

skattehöjningarna ofta inkluderade i det nya ordinarie skattesystemet och de temporära 

skattehöjningarna gjordes på detta sätt permanenta. Detta är enligt författarna mer eller mindre sant 

för skattereformerna från år 1920, 1939 och 1948.  Den statliga marginalinkomst skattesatsen var 

låg initialt men ökade kraftigt efter skattereformen år 1939 och även efter reformen år 1948.

75 Åmark, Klas. Att bo granne med ondskan: Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen. Albert 
Bonniers Förlag. 2016

76 Åmark, Klas. Att bo granne med ondskan : Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen. Albert 
Bonniers Förlag. 2016, 181.

77 Stenkula, Mikael. Johansson, Dan. Du Rietz, Gunnar. Marginal Taxation on Labor Income in Sweden from 1862 to 
2010. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet, Originator. 2014
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Med skattereformen år 1920 introducerades också en temporär lokal skattereform 

(kommunalskatteprovisorium) och vid denna tid infördes också ett tillfälligt progressivt lokalt 

skattesystem som existerade fram tills strax före utbrottet av andra världskriget. Den lokala skatten 

exklusive den temporära lokala progressiva inkomstskatten ökade relativt långsamt före andra 

världskriget och stod i stort sett still på samma nivå under själva kriget och även ett antal år efter, 

innan den på allvar började öka under 50-talet och skulle sedan nästan tredubblas till år 1980. 

Källor till denna tidskrift har bestått av skattesiffror från SFS.78 Och ytterligare material har bestått 

av olika verk från författare som gjort egna undersökningar om skattesiffror.79

1.6 Sammanfattning av tidigare forskning

Wångmar gör rekommendationer om ytterligare forskning när det kommer till kommun- och 

stadshistoria. Särskilt rekommenderar han att undersöka just kommunernas expansion på olika sätt 

och jämföra med andra kommuner, koppla till regleringar och direktiv från staten etc. Denna 

undersökning tar huvudsakligen perspektivet med Pierres tes om kommuners expansion. Wångmar 

gör några konstateranden som att under 1900-talet ser vi en nästan kontinuerlig tillväxt hos Sveriges

kommuner. Naturen hos denna tillväxt varierade dock i olika tider, till exempel under första 

världskriget och under 30-talets depression, såg man många temporära tillväxter hos kommuner 

som respons på de extraordinära omständigheterna. Efter andra världskriget skulle detta förändras 

mot en mer permanent planerad tillväxt med utökat kommunalt ansvar för olika områden, särskilt 

urbaniseringsrelaterade områden som vatten och avlopp, men också ökning av administrativt arbete.

 

År 1939 antogs en fullmaktslag som gav regeringen rätt att utfärda föreskrifter. Organisationen 

skulle bygga på regionalt uppbyggda kristidsstyrelser. Kristidsstyrelserna skulle sedan svara för 

ledningen av de kommunala kristidsnämnderna. Andra nämnder som upprättades i kommuner var 
78SFS: 1861:34.  1871:30. 1879:25. 1880: 46.  1881:29. 1883:51. 1892:44. 1892:111. 1893:34. 1894:76. 1895:62.
1897:111. 1901:31. 1901:34. 1902:50. 1902:84. 1910:115. 1910:116. 1917:513. 1918:512.  1920:759.    
79

Eberstein, Gösta (1929), Om Skatt till Stat och Kommun enligt Svensk Rätt: Förra Delen, Stockholm: P.A. Norstedt &
Söner. Samt, Om Skatt till Stat och Kommun enligt Svensk Rätt: Senare delen.
Genberg, Torsten (1942), Skatteutvecklingen sedan Sekelskiftet, Stockholm: Skattebetalarnas Förening
Gårestad, Peter(1987), ‘Industrialisering och beskattning i Sverige 1861–1914’ (phil. diss., Uppsala University).
Söderberg, Hans (1996), Inkomstskattens Utveckling under 1900-talet. En vägvisare för skatteberäkningar 1921–1996,
Stockholm: Skattebetalarnas Förening.  
Edvinsson, Rodney (2005), ‘Growth, Accumulation, Crises. With New Macroeconomic Data for Sweden’ (phil. diss.,
Stockholm University).
Rodriguez, Enrique (1981), Den Svenska Skattehistorien, Lund: Liber Läromedel.
Statistics Sweden (2010), Årsbok för Sveriges Kommuner 2010, Örebro: Statistiska centralbyrån.
Tax Statistical Yearbook of Sweden (1998–2009), Stockholm: Skatteverket.
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livsmedelsnämnd, familjebidragsnämnd, uttagningsnämnd och civilförsvarsnämnder som enligt 

Wångmar är tydliga uttryck för kommunala uppgifter med tämligen låg grad av självbestämmande i

förhållande till statliga organ.

I Karlssons verk får vi en överblick över hur Väse såg ut som samhälle och diverse ekonomiska och

politiska förändringar under den relevanta perioden för undersökningen.  Han beskriver Väse 

kommun som framför allt en jordbruks- och skogskommun. Nya innovationer som traktorer och 

skördetröskan skulle effektivisera jordbruket och stigande priser på virke ledde också till högre 

löner inom skogsbruket och även mer arbetstillfällen, samt högre levnadsstandard. 

Löneutvecklingen var stigande under 30- och 40-talen. Minskat barnantal på grund av avfolkningen 

av landsbygden leder till att vissa skolor läggs ned. Skolanläggningar blev år 1932 överförda från 

kyrkoförsamlingen till borgerliga kommunen. Karlsson nämner också den gradvis ökande 

arbetsbördan för kommunen. Från 20-talet var det frisinnade partiet störst i kommunen men arbetare

anslöt sig också till socialdemokraterna och bönder till Bondeförbundet. Folkpartiet (tidigare 

frisinnade partiet) gjorde rekordartad framryckning i andrakammarvalet 1948. Hemvärn skulle 

bildas år 1940 och unga som gamla skulle ansluta sig, men finansiering var ett problem och 

medlemmarna fick dela på gevär från skytteföreningen och privat ägo. Karlsson nämner också att 

bensin blev oåtkomligt i och med krigets utbrott.

Med Östberg skapas en bild av en kommunal expansion i Sverige som på grund av stark vilja hos 

socialdemokrater och borgare att utöva kommunal sparsamhet och effektivitet, är begränsad under 

mellankrigstiden. Istället ändrar socialdemokraterna formuleringarna först i sitt kommunalpolitiska 

program för år 1944, som är en aspekt som tillåter den kommunala expansionen att äga rum och ta 

fart. En faktor är formuleringen om att skatteintäkterna inte måste täcka alla kostnader utan andra 

medel i form av lån t ex kan betala kostnaderna. Tilltagandet av idén om svenska modellen och 

folkhemmet spelar en stor roll samt socialdemokraternas skapande av ett socialt skikt av 

medborgare som kan utöva administrationen som är nödvändig för genomförandet av expansionen. 

Den ökade materiella nivån tillät även bildandet av en administrativ klass av arbetare, som inte 

längre behövde kombinera lokala uppdrag med ett slitsamt industrijobb. 

Von Essen har gett en bild av de bakomliggande idéer som påverkat den allmänna kommunala 

utvecklingen i Sverige. Under 40-talet blev kommuner allt mer utförare för de visioner man lade ut 

på mer central nivå och dessa visioner var grundade i vad von Essen kallade folkhemmets 
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kommunideologi med tillhörande välfärdsstatsidéer och social trygghet. Det var framför allt 

Socialdemokraterna som skulle driva frågan om social kommunal expansion utifrån ett 

beskattningsperspektiv. Borgerliga partier ville istället se att ekonomisk tillväxt skulle betala för de 

nya sociala reformerna. Idén om social rättvisa var något som skulle adderas till de tidigare 

etablerade idéerna om politisk jämlikhet med rösträtt, yttrandefrihet och allas lika värde. Den 

tidigare prioriteringen om kommunal sparsamhet skulle minska i relevans då man istället började att

uppmuntra till expansionstänkande istället för spartänkande. Rättviseperspektivet fick även prioritet

över perpektivet om kommunalt självbestämmande där man framför allt från vänsterhåll betonade 

att stora skillnader kunde uppstå mellan kommuner. Detta var en del i det mer etablerade 

omfördelningsperpektivet som tillkom.

Månsson med sin avhandling ger oss en inblick i uppbyggnaden till andra världskriget i Sverige. Vi 

får bilden i Månssons avhandling att beredskapen ökade allt eftersom andra världskriget blev mer 

och mer ett faktum och därför inte hade någon större påverkan. Hägglöf konstaterade även att 

eftersom Sverige skulle värdera fortsatt handel med omvärlden under kriget så skulle också detta 

innebära att ekonomin kunde fungera under samtliga krigsår. Åmark bekräftar bilden ytterliggare 

med sitt hävdande om tex värdet av indexavtalet mellan SAF och LO 1939 och även att 

livsmedelsransoneringen implementerades för att hålla det lugnt på arbetsmarknaden och undvika 

strejker, upplopp och hungersnöd etc. LO skulle också trots internationella uppmaningar om bojkott

inte göra mycket då man inte ville riskera att marknaden drabbades negativt. 

Den akademiska tidskriften från författarna Mikael Stenkula, Dan Johansson och Gunnar Du Rietz 

målar upp en bild av skattesituationen den aktuella perioden. År 1939 genomförs en skattereform 

som får effekten att den statliga marginalinkomstskattesatsen börjar skilja sig signifikant mellan de 

tre inkomstgrupperna låg, medel och höginkomsttagare. Den statliga marginalinkomst skattesatsen 

var låg initialt men ökade kraftigt efter skattereformen år 1939. Skattesystemet skulle också bli 

progressivt i praktiken i koppling till andra världskriget. Den lokala skatten exklusive den 

temporära lokala progressiva inkomstskatten skulle öka relativt långsamt före andra världskriget 

och stod i stort sett still på samma nivå under själva kriget. Vad vi ser är vissa förändringar på 

skatten på statlig nivå i koppling framför allt till reformen 1939, men den lokala skatten skulle 

förbli någorlunda oförändrad under kriget. Ett tillfälligt progressivt lokalt skattesystemet skulle 

existera fram tills strax före utbrottet av andra världskriget då det försvann. Men i övrigt skedde 

inga större förändringar på den lokala skatten som vi kan se i denna tidskrift.
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Mikael Stenkula, Dan Johansson och Gunnar Du Reitz ger oss i sin studie ett viktigt resultat och det

är resultatet att den lokala skatten, alltså den kommunala inte förändrades något direkt under kriget 

utan den skulle förbli på någorlunda samma nivå. Det var istället på den statliga nivån som 

skattesystemet skulle förändras. Karlsson och Östberg skulle också ge en inblick i den kommunala 

expansionen som skedde inte bara i Väse utan i kommuner i allmänhet. Karlsson påpekar den 

ekonomiska tillväxten i Väse och Östberg visar på Socialdemokraternas påverkan på den 

kommunala utvecklingen. Von Essen påpekade etablerandet av visionerna om folkhemmet, 

välfärdsstaten etc och tillväxten i kommunernas roll under 40-talet som utförare av visionerna från 

den centrala nivån. Även uppmuntrandet av expansionstänkande i kommunerna istället för 

sparsamhetstänkande är ett viktigt resultat som framkommit. Schall gav också inblicken att rädslan 

för arbetslöshet vid slutet av kriget gjorde att socialdemokraterna lättare kunde driva igenom sina 

reformer.

1.7 Källmaterial

Källmaterialet som använts i detta arbete är skapat av Väse Kommun. Det består av många olika 

former av material från olika förvaltningar inom Väse kommun. Första exemplet på material är 

protokoll från kommunalfullmäktige i Väse för perioden 1935-1941, samt 1942-1951. Detta 

innehåller just protokoll från möten som hållits av kommunalfullmäktige några enstaka tillfällen om

året. Vad som diskuteras på dessa möten är olika politiska ärenden som dyker upp allt eftersom. 

Exempel på detta varierar allt ifrån nya önskningar eller problem från Väse kommuns egna 

arbetslöshetskommitté till nya regleringar som inkommer från högre ort. Sedan har vi också 

material från kommunalnämnden i Väse för perioden 1938-1942, samt 1943-1947.  Detta material 

innehåller protokoll från kommunalnämndens egna sammanträden och vad kommunalnämnden har 

för roll som visar sig i materialet är framför allt beslutsfattande när det kommer till ärenden som 

utgifter och utförsäljning av mark etc.

Ett annat källmaterial från Väse kommun är Korrespondens för perioden 1943-1947. Detta material 

innehåller framför allt utdrag ur protokoll som handlar om korrespondens mellan olika förvaltningar

inom Väse kommun, även korrespondens mellan Väse och institutioner på högre ort. Ytterligare 

källmaterial som går under titeln Korrespondens existerar även, men för perioden 1940-1950. 
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Materialet från Väse kommun inkluderar också Väse kommuns huvud räkenskaper 1934-1940, samt

1941-1946. Detta material inkluderar uppgifter om ekonomin i kommunen, siffror om ingående 

balans, konto, kapital, fastighet, polis, sjukvård etc. Även kommunalnämndens egna kassabok för 

perioden 1939-1947 står att finnas i materialet från Väse kommun vilket innehåller siffror om 

inkomster och utgifter.

Ett annat källmaterial från Väse kommun är verifikationer för perioden 1938-1945. Detta material 

innehåller kvitton, kontoutdrag och andra verifikationsuppgifter som är relaterade till kommunen. 

Till sist har vi även kristidsnämndens kassabok för perioden 1942-1948, vilken innehåller uppgifter 

om inkomster, utgifter, löner, anslag från kommunen etc.

1.8 Metod

Denna undersökning har fungerat på det viset att källmaterialet från Väse kommun har fått visa hur 

Väse som liten ort och egen kommun förändrades och även inte förändrades under perioden för 

undersökningen. Sedan har jag jämfört bilden som skapas av den tidigare forskningen med bilden 

som skapas av källmaterialet för syftet att hitta likheter, olikheter, samband etc. Jag har alltså sökt i 

Väse kommuns källmaterial för att finna intressanta förändringar under just denna tid för att avgöra 

vad som påverkade Väse kommuns utveckling. Det är en kvalitativ metod som går ut på 

texttolkning av materialet men också en kvantitativ metod när de olika ekonomiska siffrorna 

behandlas för att undersöka den ekonomiska utvecklingen. Professorn Alan Bryman beskriver den 

kvantitativa metoden som följande i Samhällsvetenskapliga metoder: ”Kvantitativ forskning kan 

alltså betraktas som en forskningsstrategi som betonar kvantifiering när det gäller insamling och 

analys av data”.80 Detta utövas i undersökningen när olika data analyseras, framför allt kommunens 

budget och hur denna förändrades. Sedan har vi den kvalitativa metoden: ”Till skillnad från detta 

kan kvalitativ forskning uppfattas som en forskningsstrategi som vanligtvis lägger vikt vid ord och 

inte kvantifiering under insamlingen och analysen av data”.81 Detta förekommer också då text 

tolkas för att skapa en bild av den relevanta tidsperioden. Det görs både i källmaterialet för att tolka 

kommunens förändring och sedan i forskningsöversikten för att skapa en tolkning av den centrala 

kommunala politiska utvecklingen. Med detta kan en tolkning skapas om kopplingen mellan den 

lokala och den centrala nivån. Utifrån denna nya tolkning kan då antagandet från Jon Pierre testas 
80 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, 40.

81 Ibid, 40
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om ekonomisk och politisk kapacitet. Dels den ekonomiska aspekten med ökade resurser för 

expansion av budgeten samt den ökade politiska kapaciteten med större handlingskraft för fler 

lokala politiker.

Framför allt är det protokollet från Väse kommuns kommunalfullmäktige och beredningsutskotts 

som har använts som källmaterial, då det har varit lättläst jämfört med annat material som varit 

oerhört svårläst eller oorganiserat. Materialet har gett en allmän inblick i hur Väse kommun 

förändrades och hur kommunen inte förändrades under den aktuella perioden. Resultatet tjänar som 

ett exempel på hur det kunde se ut på den svenska landsbygden denna tid och vad som förändrades, 

samt hur den allmänna kommunala utvecklingen kunde se ut i praktiken. 

Fördelen med detta förhållningssätt är att när man läser igenom materialet kan notera sådant som 

avviker från det normala i form av förändringar, vilket kan vara bra på det sättet att för den som inte

letar efter något specifikt kan det bli lättare att fånga upp viktiga förändringar eller händelser därför 

att de helt enkelt sticker ut. Nackdelen är att det inte blir lika djupgående som när en forskare ger 

sig in i ett material och letar efter något specifikt. Undersökningen blir här mer ytlig och resultatet 

blir mer av en överblickande analys än djupgående analys vilket också kan vara till fördel ifall det 

är mer av en överblick man efterfrågar. 

1.9 Disposition

Detta kapitel har behandlat upplägget inför undersökningen inom denna uppsats. Inledningen har 

behandlat vad uppsatsen handlar om, alltså hur en landsbygdskommun var organiserad och 

expanderade under perioden 1935-1949 genom en undersökning av just Väse kommun. 

Frågeställningar och delen om syfte har behandlat specifikt vad undersökningen kommer att försöka

svara på och vad meningen med detta arbete är. Delen om avgränsningar berättar i vilken historisk 

tidsperiod exakt uppsatsen behandlar och hur på andra sätt uppsatsen är begränsad. 

Forskningsöversikten har behandlat ett antal tidigare forskningsarbeten som genomförts av andra 

forskare för syftet då att ge en större inblick i den tid och situation som denna uppsats har försökt att

behandla och även för syftet att tjäna som en jämförelse till resultatet som framträtt i och med denna

undersökning. I delen om källmaterial har det gjorts en kort genomgång om vad exakt för historiskt 

material som har använts för att genomdriva undersökningen. Sedan i metodavsnittet beskrivs i 

detalj hur undersökningen i uppsatsen har gått till.
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2 Undersökning

2.1 Den kommunala ekonomins utveckling i Väse

Omkring oktober och november varje år planerades det kommande årets budget i Väse kommun. I 

kommunalfullmäktiges protokoll dokumenterades planerade utgifter och inkomster för 

nästkommande år. I dessa siffror får vi en inblick i hur finanserna i allmänhet förändrades i 

kommunen, under den aktuella perioden. För att se förändringen som skedde i ett lite bredare 

perspektiv har perioden 1935-1949 behandlats för att ge en tydlig bild över förändringsprocessen. 

Vi kan börja med år 1935 i november då budgeten för året 1936 planerades. Här kan vi se en 

planerad inkomst på 112 188 kr.82 Varje år planeras också utgiften till exakt samma summa som 

inkomsten. Av inkomsten sedan består ca 10 000 – 20 000 kr av olika statsbidrag eller andra former 

av inkomster som inte är skatter och resten av inkomsten består då av skatter och dessa företeelser 

gäller sedan för varje år som behandlats i denna uppsats.

Vad vi kan se under åren som leder upp till andra världskriget är att inkomsten för Väse kommun 

varje år ligger på någorlunda samma nivå. Den planerade inkomsten och utgiften för året 1936 var 

112 188 kr, året efter planeras inkomsten och utgiften för året 1937 till 119 323 kr.83 Året därpå är 

siffran 110 565 kr.84 Året efter det, år 1939 ligger siffran på 112 763 kr.85 Under dessa fyra år före 

krigets utbrott har alltså inkomsterna och utgifterna för Väse kommun legat stabilt på ungefär 

samma nivå. Skatterna har därför också legat på ungefär samma nivå. Året efter, alltså oktober år 

1939 när budgeten för året 1940 skall planeras, ser vi en tydlig ökning i den beräknade inkomsten 

och även utgiften som då återigen alltid planeras till samma summa. För året 1940 planeras en 

inkomst och utgift till summan 127 396 kr.86 Då samma siffra under de föregående 4 åren hela tiden

låg mellan 110 565 och 119 323 kan vi se något av ett trendbrott här. De planerade inkomsterna och 

utgifterna ökar med hela 14 633 kr från året innan, en ökning med nästan 13%. Ökningen i denna 

siffra kommer att fortsätta och för året 1941 planeras inkomsten och utgiften till 133 081 kr.87 För 
82 Protokoll 4/11 1935 §73.  Protokoll 1935-1941, A1:5.  Kommunalfullmäktige i Väse och Beredningsutskotts. 

Arkivcentrum Värmland.
83 Protokoll 5/11 1936 §34.  Protokoll 1935-1941, A1:5.  Kommunalfullmäktige i Väse och Beredningsutskotts. 

Arkivcentrum Värmland.
84 Protokoll 5/10 1937 §47.  Protokoll 1935-1941, A1:5.  Kommunalfullmäktige i Väse och Beredningsutskotts. 

Arkivcentrum Värmland.
85 Protokoll 28/10 1938 §43.  Protokoll 1935-1941, A1:5.  Kommunalfullmäktige i Väse och Beredningsutskotts. 

Arkivcentrum Värmland.
86 Protokoll 19/10 1939 §39.  Protokoll 1935-1941, A1:5.  Kommunalfullmäktige i Väse och Beredningsutskotts. 

Arkivcentrum Värmland.
87 Protokoll 24/10 1940 §30.  Protokoll 1935-1941, A1:5.  Kommunalfullmäktige i Väse och Beredningsutskotts. 

Arkivcentrum Värmland.
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detta år ges också ett förslagsanslag till den nybildade kristidsnämnden på 7 000 kr och det är en 

siffra som också kommer att förändras genom krigets gång och även efter. Denna siffra kommer 

dock att gå både upp och ner genom åren till skillnad mot Väse kommuns budget i helhet som i det 

långa loppet bara kommer att fortsätta att öka. I oktober år 1941 när budgeten för året 1942 planeras

ökar den planerade inkomsten och utgiften med hela 23 291 kr från året innan upp till 156 371 kr.88 

Dock minskar förslagsanslaget till kristidsnämnden till nästan hälften jämfört med året innan 

närmare bestämt till 3 600 kr.

Om vi flyttar fram ytterligare ett år kommer vi till budgeten för året 1943. Siffran för inkomster och

utgifter för detta år planeras till 174 119 kr.89 Budgeten i Väse kommun har nu ökat med ca 50 

procent från den nivån budgeten låg på innan krigets utbrott. Förslagsanslaget till kristidsnämnden 

för detta år ökar också och siffran hamnar detta år på 8 000 kr. Dock skrivs det inget om vad som 

orsakar att anslaget ökar eller minskar från år till år så långt som källmaterialet har kunnat visa.

I den planerade budgeten för år 1944 ser vi återigen en ökning och nu når den totala inkomsten 186 

126 kr för Väse kommun och förslagsanslaget till kristidsnämnden landar på 7 400 kr.90 Ytterligare 

ett år fram ser vi inte bara en ökning utan en kraftig ökning i kommunens budget. För år 1945 

planeras en inkomst på 213 875 kr.91 Inkomsten och utgiften för Väse kommun har nu alltså nästan 

dubblats från den nivån denna siffra låg på åren inför kriget och denna ökning skedde på endast 6 

år. Anslaget till kristidsnämnden för samma år landar på 7 700 kr.

I oktober år 1945 då budgeten för året 1946 planeras ser vi här en minskning istället för en ökning i 

kommunens budget. Siffran som låg på 213 875 kr året innan minskar till 196 835 kr.92 Framför allt 

berodde den extra höga budgeten för året innan på att en brandstation skulle byggas för 20 000 kr. 

Förutom denna faktor står budgeten ganska stilla för åren 1945, 1946 och 1947. Budgeten för året 

1947 minskar faktiskt ytterligare från året innan och landar på 188 100 kr.93 Detta är också det år då 

förslagsanslaget till kristidsnämnden når sin högsta nivå för hela den behandlade perioden, siffran 
88 Protokoll 29/10 1941 §29.  Protokoll 1935-1941, A1:5.  Kommunalfullmäktige i Väse och Beredningsutskotts. 

Arkivcentrum Värmland.
89 Protokoll 30/10 1942 §29.  Protokoll 1942-1951, A1:6.  Kommunalfullmäktige i Väse och Beredningsutskotts. 

Arkivcentrum Värmland.
90 Protokoll 30/10 1943 §47.  Protokoll 1942-1951, A1:6.  Kommunalfullmäktige i Väse och Beredningsutskotts. 

Arkivcentrum Värmland.
91 Protokoll 14/10 1944 §37.  Protokoll 1942-1951, A1:6.  Kommunalfullmäktige i Väse och Beredningsutskotts. 

Arkivcentrum Värmland.
92 Protokoll 14/10 1945 §49.  Protokoll 1942-1951, A1:6.  Kommunalfullmäktige i Väse och Beredningsutskotts. 

Arkivcentrum Värmland.
93 Protokoll 30/10 1946 §46.  Protokoll 1942-1951, A1:6.  Kommunalfullmäktige i Väse och Beredningsutskotts. 

Arkivcentrum Värmland.
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landar för detta år på 8 900 kr   

Ökningen i Väse kommuns budget tar fart igen efter denna korta stagnation och för året 1948 

planeras en budget på 220 737 kr.94 Till sist ska också budgeten för året 1949 nämnas där siffran 

ökar som allra kraftigast hittills och den landar på hela 298 418 kr.95 En nästan tredubbling alltså av 

Väse kommuns intäkter och utgifter på 10 år och det är inte på grund av mer bidrag eller anslag från

statliga myndigheter som intäkterna har kunnat öka så drastiskt, utan det är skatter som har legat 

bakom intäkterna. Inga specifika detaljer har visat sig i det tillgängliga källmaterialet från Väse 

kommun om hur exakt skattesystemet var strukturerat när det kom till procentandelar av inkomst, 

på företag etc, så det lämnas utanför undersökningen. Det som kan konstateras är att ökningen i 

kommunens intäkter skedde via skatter.    

För att sammanfatta budgetsiffrorna kort. Andra halvan av 30-talet låg budgeten som vi såg på en 

någorlunda stabil nivå, varken ökande eller minskande. Mot början av 40-talet börjar Väse 

kommuns budget att öka och den fortsätter att öka genom hela årtiondet, med unantag för åren 1946

och 1947, då den temporärt minskar. Budgeten tar fart igen och når i slutet av 40-talet en nivå 

nästan tre gånger högre, än under sena 30-talet.

2.2 Utvecklingen i Väse kommun

I Väse kommun skedde inte någon form av militär eller ekonomisk uppbyggnad/förberedelse inför 

andra världskriget (förutom bildandet av hemvärnet år 1940 som Karlsson tog upp).  I protokollet 

från Väses kommunalfullmäktige diskuteras det inte alls om några åtgärder eller ärenden som kan 

relateras till ett kommande krig och förutom bildandet av kristidsnämnden och hemvärnet kan inga 

ytterliggare kopplingar göras till själva kriget. Först den 19 oktober år 1939 dyker det upp ett ärende

i kommunfullmäktiges protokoll som är kopplat till kriget och det är i princip det enda som dyker 

upp och i protokollet skriver man:

Från kristidsstyrelsen i Wermlands förelåg en skrivelse med bl.a. anhållan om att anslå nödiga medel till 

den blivande kristidsnämnden. Kommunalnämnden hade förslagsvis i staten upptagit 1500 kr i vilket 

förslag Beredningsutskottet instämmer.96

94 Protokoll 30/10 1947 §46.  Protokoll 1942-1951, A1:6.  Kommunalfullmäktige i Väse och Beredningsutskotts. 
Arkivcentrum Värmland.

95 Protokoll 23/10 1948 §62.  Protokoll 1942-1951, A1:6.  Kommunalfullmäktige i Väse och Beredningsutskotts. 
Arkivcentrum Värmland.

96 Protokoll 19/10 1939 §29.  Protokoll 1935-1941, A1:5.  Kommunalfullmäktige i Väse och Beredningsutskotts. 
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Kristidsnämnderna var de lokala organ som i Sveriges kommuner ansvarade för hushållningen 

under andra världskriget (beskrivna av Wångmar). De ansvarade för den lokala ransoneringen med 

ransoneringskort. Efter kriget skulle också de flesta av dessa nämnder avskaffas. Vi ser här därför 

iallafall en indikation på krigets påverkan på Väse kommuns, iallafall ekonomiskt då skrivelsen från

kristidsstyrelsen i Värmland handlar om just anhållande om medel till den blivande lokala 

kristidsnämnden.

En förändring som kan vara värd att nämna är att den 23 Januari år 1939 skriver man i protokollet 

från kommunalfullmäktige: ”Då arbetslöshet yppats inom kommunen och då en skrivelse från 18 

arbetslösa förelåg, beslöt fullmäktige utse en arbetslöshetskommitté.”97 En förvärrad 

arbetslöshetssituation får vi indikation på, en arbetslöshetskommitté utses och man diskuterar också 

hur framför allt skogsgallring och skogsdikning borde ställas i utsikt, då för syftet att sysselsätta de 

arbetslösa. I övrigt inträffar inte några större händelser eller förändringar. Istället fokuserar 

kommunalfullmäktige på lokala problem och ärenden i stor utsträckning. Exempel på detta är 

områden som skola, polisväsende etc.

Under året 1939 beslutar man också att rösta ned sjuårig skolplikt i Väse kommun och detta är ett 

ytterliggare exempel på de ärenden som behandlades av kommunalfullmäktige. 

Lite senare den 4 december 1939 skriver man i protokollet: ”Från Wermlands Turisttrafikförening 

hade inkommit en skrivelse med anhållan om ett anslag för 1940 på 25 kr. Denna begäran kunde 

fullmäktige på grund av den hårt belastade staten icke befalla.”98 I den här paragrafen nämns att 

staten är hårt belastad (alltså budgeten) och därför kan fullmäktige inte gå med på anslaget till länets

turisttrafikförening. Vi kan därför anta att kommunen är belastad. Någon anledning ges inte men vi 

får iallafall en indikation av hur kommunens finanser ser ut, vid just den tidpunkten.

Under hösten år 1940 närmare bestämt den 24 april skriver Väse kommunalfullmäktige i sitt 

protokoll: ”Enligt kungl. förordning skall inom varje kommun utses en nämnd, som skall besluta 

om familjebidrag till inkallade värnpliktiga.”99 Från högre ort kommer alltså en begäran om att Väse
Arkivcentrum Värmland.

97  Protokoll 23/1 1939 §7.  Protokoll 1935-1941, A1:5.  Kommunalfullmäktige i Väse och Beredningsutskotts. 
Arkivcentrum Värmland.

98 Protokoll 4/12 1939 §74.  Protokoll 1935-1941, A1:5.  Kommunalfullmäktige i Väse och Beredningsutskotts. 
Arkivcentrum Värmland.

99 Protokoll 24/4 1940 §4.  Protokoll 1935-1941, A1:5.  Kommunalfullmäktige i Väse och Beredningsutskotts. 
Arkivcentrum Värmland.
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kommun och alla andra kommuner skall utse en nämnd för att fatta beslut om familjebidrag och 

anledningen är att värnpliktiga kallas in. I Väse kommuns källmaterial nämns inget om inkallade 

värnpliktiga så frågan är ifall det skedde någon inkallning i Väse och i så fall i vilken utsträckning. 

Värnplikt rådde under denna tid och i och med andra världskriget stärktes försvarsberedskapen i 

landet redan i september år 1939. Tusentals skulle inkallas under kriget men som sagt finns det inga 

uppgifter i det behandlade materialet om att invånare i Väse skulle inkallas i någon större 

utsträckning. 

En paragraf som träder fram i november år 1942 säger: ”Fullmäktige beslöt att ingå till Kungl. Maj: 

med begäran om mesta möjliga skattelindring.”100  Denna paragraf säger oss inte särskilt mycket 

egentligen mer än att kommunen vill ha skattelindring. En relaterad paragraf  kommer 11 månader 

senare och sätter den förra i något större perspektiv då den istället säger: ”Att hos Kungl. Majt. 

anhålla om mesta möjliga tilldelning av skattelindring för hårt skattetyngda kommuner.”101 En 

antydning alltså att Väse kommun är hårt skattetyngt och vill ha lindring från detta. Vi har sett den 

kraftiga kommunala expansionen i Väse som vid denna tidpunkt har tagit fart. I och med att denna 

expansion har varit skattefinansierad är detta en indikation på att det fortfarande existerar en 

skeptisk inställning till denna expansion. 

Den kraftiga ökningen i Väse kommuns inkomster och utgifter är mest logisk i kontexten som 

framför allt Östberg och von Essen ger en inblick i. I budgetförslaget för Väse kommun kan man 

följa inkomsternas och utgifternas förändringar från år till år och de kraftiga ökningarna i utgifter 

för kommunen. Dessa ökningar ägde rum inom områden som skola och polisväsende etc. I 

budgeten för år 1945 planerades ett anslag till skolväsendet på hela 73 032 kr. Innan kriget i mitten 

och slutet på 30-talet låg denna siffra på drygt 20 000 kr. Som nämnt tidigare byggdes en 

brandstation också vilket stod för en tillfällig ökning i kommunens utgifter. Transport, pensioner, 

barnavård och fattigvård, detta är fler exempel på områden som drev utgifterna uppåt under 40-talet.

Vad vi då kan konstatera är att den behandlade tidsperioden innebar en kraftig tillväxt för det lokala 

styrande organet i Väse. I den akademiska tidskriften Marginal Taxation on Labor Income in 

Sweden from 1862 to 2010 som behandlades i forskningsöversikten argumenterar författarna att det

är just andra världskriget som markerar en start för expansionen för välfärdsstaten med högre 

100 Protokoll 5/11 1942 §43.  Protokoll 1942-1951, A1:6.  Kommunalfullmäktige i Väse och Beredningsutskotts. 
Arkivcentrum Värmland.

101 Protokoll 26/10 1943 §44.  Protokoll 1942-1951, A1:6.  Kommunalfullmäktige i Väse och Beredningsutskotts. 
Arkivcentrum Värmland.
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skatter. Wångmar är också inne på detta spår med sitt konstaterande om att efter år 1945 sker den 

riktiga expansionen hos kommunerna, till skillnad från tidigare då de var mer temporära. Även 

Östberg och von Essen som sagt är inne på samma spår.

Vad vi kan konstatera i denna undersökning är att välfärdsåtagandena i kommunen börjar att öka i 

början på 40-talet, vilket är några år före den generella ökningen av kommuners roll i ekonomin 

som Östberg, von Essen och Wångar menade började ta fart mot mitten av 40-talet. Inget i det 

behandlade källmaterialet från Väse kommun beskriver varför ökningen sker. Inga uttalanden eller 

paragrafer som diskuterar denna utveckling verkar finnas. Materialet bekräftar endast faktumet att 

det sker. Förutom förklaringen om Socialdemokraternas ökade press på lokala organ att bli mer 

aktiva så kan en förklaring vara att befolkningen ökade och att inkomster och utgifter för 

kommunen ökade som ett resultat av befolkningsökningen. I Karlssons undersökning beskrevs både

ekonomisk tillväxt och gradvis ökad arbetsbörda för kommunen under den behandlade perioden. 

Detta verkar då som en indikation på att anledningen till observationen i undersökningen är de 

ökade välfärdsåtanden som kommunen tog på sig under perioden, finansierat av ekonomisk tillväxt.

Den inledande ökningen har sannolikt varit ett resultat av ekonomisk expansion och den fortsatta 

ökningen från mitten av 40-talet var delvis orsakad av expansion, men också av kommunernas 

ökade ansvar, som ett resultat av ökad press från Socialdemokraternas ledande organ i landet.

En paragraf från Väse kommunalfullmäktiges protokoll om just skolväsendet belyser ytterligare  

förändringen när det kommer till idén om välfärdsstaten och i denna paragraf skriver man just:

Skrivelse från skolstyrelsen med begäran om ändring i reglementet för folkskolan. Överlärare Olsson 

hade infunnit sig och redogjorde för detta; skolstyrelsen begär, dels införandet av sjuklassig skolplikt 

inom Ölmhults, Lövhöjdens och Öhna skolområden fr.o.m. början av läsåret 1946/1947, dels, på grund av

det ökade barnantalet, en omorganisation genom sammandragning av följande sju skolor till tre skolor av 

1:a B-formen, nämligen Glumseruds, Mo Snaversruds skolor till en skola, varvid klasserna 1-2 förläggas 

till Mo skola, klasserna 3-4 till Snaversruds skola och klasserna 5-7 till Glumseruds skola, Bäckelids och 

Ölmhults skolor till en varvid klasserna 1-2 och 5-7 förlägges till Ölmhults skola och klasserna 3-4 till 

Bäckelids skola, Lövhöjdens och Öhna skolor till en skola varvid klasserna 1-2 och 5-7 förläggas till 

Lövhöjdens skola.

Överlärare Olsson framförde även ett av honom uppgjort förslag till partiell centralisering av distriktets 

skolor, men då styrelsen ej gjort något uttalande i frågan, ansåg B.U. det vara för tidigt att ta upp den till 

behandling. B.U föreslår att fullmäktige godkänner de bestämmelser i reglementförslaget, om vilka det 
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enl. folkskolestadgan tillkommer fullmäktige att besluta.102

Först ser vi att skolstyrelsen vill införa sjuårig skolplikt i tre skolområden inom Väse kommun till 

läsåret 1946/1947. Sedan ser vi också fler tecken på tillväxt hos idén om välfärdsstaten inom denna 

paragraf. Just hopslagningen av flera skolor till färre skolor är något som skulle kunna relateras till 

idén i och med centraliseringsaspekten. Ökat barnantal nämns också vilket delvis kan hjälpa till att 

förklara ökningen i de lokala välfärdsåtagandena, framför allt de ökade anslagen till skolväsendet. 

Även ordet centralisering nämns i ett förslag om just partiell centralisering av skolor inom ett 

distrikt. 3 år tidigare skrevs det om ett liknande ärende i kommunalfullmäktiges protokoll och i 

paragrafen skrev man:

En hemställan från folkskolestyrelsen att fullmäktige skulle godkänna styrelsens beslut enl. § 20 i 

protokollet av den 11 febr. 1943 och bemyndigar styrelsen att jämlikt K.K 30 dec. 1932 om statsbidrag till

kostnaderna för centralisering av fortsättningsskoleväsendet hos K Kungl. Skolöverstyrelsen anhålla om 

prövning av behovet av fortsättningsskolor inom Glumseruds skolområd; fullmäktige beslöt dess 

godkännande.103

Här ser vi också ordet centralisering dyka upp och denna gång från 3 år tidigare. Det är alltså 

fortsättningsskoleväsendet det handlar om. För att täcka kostnaderna talar man om statsbidrag 

också. Det är inte mycket till överväldigande bevis, dessa två paragrafer på speciellt mycket då det 

inte finns mycket mer skrivet som kan relateras till ämnet (förutom nämnandet om ökat barnantal). 

Men de är ändå till viss nivå indikatorer på en slutsats att välfärdsstatens tillväxt började till viss del

att ta form under denna tid. Som vi har sett ökade Väse kommuns kommunala utgifter och 

inkomster drastiskt under hela 40-talet och vi har sett paragrafer som diskuterar centralisering av 

skolväsendet och statsbidrag för att finansiera åtgärden.  

Inget i Väse kommuns källmaterial har indikerat att problem som livsmedelsbrist, eskalerande 

arbetslöshet etc. drabbade kommunen under krigsåren (förutom Karlssons nämnande om 

bensinbrist). Hägglöf i sin bok om krigshandelspolitik under andra världskriget argumenterade att 

dessa problem uppstod under första världskriget som ett resultat av bristande och dåligt förd 

krigshandelspolitik från Sveriges sida. Hägglöf argumenterade och visade på att detta inte var något

bekymmer under andra världskriget.104 Det rådde politisk enighet i landet om att Sverige skulle 

102 Protokoll 27/6 1946 §49.  Protokoll 1942-1951, A1:6.  Kommunalfullmäktige i Väse och Beredningsutskotts. 
Arkivcentrum Värmland.

103 Protokoll 26/4 1943 §22.  Protokoll 1942-1951, A1:6.  Kommunalfullmäktige i Väse och Beredningsutskotts. 
Arkivcentrum Värmland.

104 Hägglöf, Gunnar. Svensk krigshandelspolitik under andra världskriget. Stockholm. P. A. Norstedt & Söners förlag. 1958.
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fortsätta att handla med resten av världen och även krigsförande länder, till och med länder som var 

fiender med varandra. Denna fortsatta handel skulle vara anledningen till att de nyss nämnda 

problemen som drabbade Sverige under första världskriget undveks under andra världskriget och 

inget i källmaterialet från Väse kommun motbevisar detta. Det finns endast en paragraf i 

kommunalfullmäktiges protokoll som skulle kunna användas för syftet att motbevisa att det inte 

uppstod problem av den natur som drabbade Sverige under första världskriget och den säger:

I en skrivelse från personer inom Tågås, Snaversrud och skogsberg begärdes anbud, för kristidsnämnden, 

med kortutdelning. Som denna begäran ej faller under fullmäktiges befogenhet hänskjutes ärendet till 

kristidsnämndens prövning. B.U. vill dock föreslå att ett förslagsanslag å kr 500 anslås för frågans 

lösning. En lösning vore om en person vissa dagar finge besöka olika platser (tex. skolhusen) i övre delen 

av socknen, men får kristidsnämnden själv utfinna sättet hur frågan ska lösas.105

Personer från områden inom Väse kommun begär anbud och det handlar om kortutdelning. Med 

största sannolikhet handlar det om ransoneringskort. Det är inte mycket till motbevis till argumentet

att Väse kommun och Sverige som land klarade sig undan problem som livsmedelsbrist och 

eskalerande arbetslöshet under andra världskriget men det är det enda i materialet som skulle kunna 

vara relevant för den argumentationen. Ransonering är något som införs ofta av länder under 

krigstid och anledningarna kan vara många såsom varubrist, valutabrist, embargo från andra stater, 

hindrandet av spekulation etc. Under andra världskriget införde Sverige ransonering på flera varor, 

framför allt på livsmedelsvaror och konsumtionsvaror, för syftet att med ransonering kontrollera 

och säkerställa en jämn fördelning av varor och tjänster och därigenom kontrollera den prispress 

uppåt som kunde uppstå genom viss varubrist. Ransoneringarna kompletterades också med 

prisregleringar, som förbjöd prishöjningar. 

Slutsatsen av detta är att Väse kommun förändrades kraftigt under 40-talet på det kommunala 

planet. Budgeten nådde nästan en tredubbling på 10 år och detta kan framför allt förklaras av 

ekonomisk expansion och befolkningsökning, som man kan hävda med sannolikhet stod för större 

delen av expansionen under första halvan av 40-talet och i mitten av 40-talet tillkom aspekten om 

den ökade pressen från central nivå, då Socialdemokraterna började bli mer aktiva i att utföra 

påtryckningar på den lokala kommunnivån att genomföra de tankar om folkhemmet och 

välfärdsstaten som man haft sedan tidigare. Trots att andra världskriget skulle råda under en del av 

den behandlade perioden skulle detta inte påverka det allmänna ekonomiska läget i landet eller den 

105 Protokoll 17/12 1944 §27.  Protokoll 1942-1951, A1:6.  Kommunalfullmäktige i Väse och Beredningsutskotts. 
Arkivcentrum Värmland.
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lokala nivån i någon större utsträckning vilket, framför allt Hägglöf och Åmark visade på. 
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3 Diskussion

Väse är idag en ort, som tillhör Karlstad kommun, i södra Värmland. På 40-talet var Väse en egen 

kommun, som också har legat till grund för denna undersökning. Undersökningen har behandlat 

frågor kring kommuners utveckling, under en specifik tidsperiod genom en stickprovsundersökning 

av Väse kommun. Detta för syftet att ge in inblick i hur det lokala styret kunde vara organiserat och 

hur denna organisation också förändrades. Frågorna som legat till grund för studien har varit just 

frågorna kring det lokala styrets organisation och dess förändring över en given tid och vad denna 

berodde på. Undersökningen har varit avgränsad till åren 1935-1949, samt till endast en kommun, 

nämligen Väse kommun. Ingen jämförande studie har genomförts. Ett antal tidigare 

forskningsarbeten har behandlats, som har gett en tydligare inblick i Väse kommun, under den 

relevanta tidsperioden, samt i den kommunala utvecklingen i allmänhet i Sverige. Sedan har även 

arbeten behandlats som gett en inblick i vad som har försigått på mer central nivå i Sverige och 

världen. Detta för syftet att ta hänsyn till så många faktorer som möjligt, som kan vara relevanta för 

analysen av Väse kommuns utveckling. En kvalitativ analys har genomförts med kvantitativa inslag

som metod. Siffror och olika former av texter har samlats in, för att sedan tolkas med hjälp av 

tidigare forskning och teoretiskt utgångspunkt. Källmaterialet har huvudsakligen bestått av Väse 

kommuns egna material, i form av protokoll från Kommunalfullmäktige i Väse och 

Beredningsutskotts. Den teoretiska utgångspunkten har bestått av Jon Pierres tes om kommunal 

expansion under mitten av 1900-talet, där kommuner i landet gradvis har fått ökat ansvar och 

därmed ökat sin organisation och ökat sitt arbete inom de olika områdena av den lokala 

samhällsekonomin. I källmaterialet har uppgifter om kommunens utgifter och inkomster, samt 

åtaganden för kommunen gett en bild av Väses åtaganden under den behandlade perioden och hur 

dessa har förändrats. Vad för områden som kommunen valt att bli mer involverad i etc. Den tidigare

forskningen har gett ytterliggare inblick i hur Väses och Sveriges kommuner i allmänhet 

utvecklades under denna tid. Sen har även tidigare forskning om Sveriges generella situation under 

30- och 40-talen hjälpt till att konstatera att andra världskriget inte hade någon större påverkan på 

den allmänna utvecklingen i landet ekonomiskt.

Genom undersökningen har vissa konstateranden kunnat göras. De grundläggande frågorna i denna 

uppsats handlade om hur Väse kommun var organiserat och förändrades under givna tidsperioden. 

Syftet med frågorna var att ge en inblick i den kommunala ekonomiska och politiska verksamheten 

i en svensk landsbygdsort och att belysa förändringsprocesser och vad som låg bakom dessa. Erik 
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Wångmar konstaterar naturen i kommuners expansion under den aktuella tiden, såsom mer 

permanenta antaganden av kommuner efter kriget. 

Olle Månsson visade på att ingen större förberedelse inför andra världskriget ägde rum i landet och i

undersökningen av Väse kommun har det visat sig att en liknande situation rådde i den lilla 

landsbygdskommunen. Inga förberedelser inför ett potentiellt krig skedde, som källmaterialet 

kunnat visa. Ekonomin var stabil i den meningen att från år 1935 till år 1939 låg kommunens 

budget på i stort sett samma nivå. Inga nämnvärda förändringar skedde under denna period och inga

paragrafer nämner något om krigsförberedelser, eller något annat som kan relateras till krig. När det

kommer till själva krigsåren 1939-1945 och hur Väse och Sverige förändrades då har ungefär 

samma resultat framträtt i bägge fallen. I forskningsarbetet från Gunnar Hägglöf fick vi bilden av ett

Sverige som det gick ganska bra för under kriget när det kom till den ekonomiska aspekten, då 

Sverige skulle fortsätta att handla med andra länder inklusive krigsförande, vilket då enligt Hägglöf 

var anledningen till att Sverige undvek ekonomiska problem, som livsmedelsbrist, eskalerande 

arbetslöshet etc. Åmark i boken Att bo granne med ondskan förstärker denna bild med bevis om hur 

Sverige valde att inleda handelsförhandlingar med England och även Nazityskland år 1939.106 I 

undersökningen av Väse kommun har det visat sig att inget pekar på att de nyss nämnda problemen 

drabbade Väse. I boken Sverige och Nazityskland: skuldfrågor och moraldebatt bekräftas 

ytterliggare denna bild då Åmark argumenterar att åsikterna som rådde i landet var att Sverige ändå 

inte kunde påverka någonting i kriget och det rättfärdigade beslutet att förbli neutrala. Indexavtalet 

mellan SAF och LO hösten 1939 implementerades för att hindra den spiral av strejker som präglade

den svenska arbetsmarknaden under första världskriget. Sedan menade Åmark att 

livsmedelsransoneringen implementerades för syftet att hindra akut brist och hunger, efteråt skulle 

en effektiv och allt mer omfattande krisadministration framgångsrikt klara av att hantera det 

svenska folkhushållet. Detta var något som med största sannolikhet lyckades, då det enda som 

skedde i kommunen var etablerandet av en kristidsnämnd, samt utdelning av ransoneringskort. 

Ingen kris skulle uppstå som källmaterialet kunnat visa.

Att Väse kommuns budget expanderade kraftigt under undersökningsperioden har källmaterialet 

visat. De fyra åren 1935-1938 har man i kommunen en planerad samlad intäkt och samlad utgift på 

mellan 110 565 kr och 119 323 kr där allt är finansierat med skatter förutom ca 10 000 – 20 000 kr 

som finansieras på andra sätt som bidrag eller anslag från högre instanser. Från år 1939-1949 ökar 

106 Åmark, Klas. Att bo granne med ondskan: Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen. Albert 
Bonniers Förlag. 2016, 181.
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sedan budgeten gradvis upp till en nivå på 298 418 kr (Se bilaga 2 för diagram). Förutom de två 

åren 1945 och 1946, då budgeten faktiskt minskade något, steg den gradvis genom hela årtiondet. 

Denna ökning finansierades av skatter, då anslagen och bidragen som låg på en samlad nivå av ca 

10 000 - 20 000 kr åren innan kriget skulle fortsätta att ligga på denna nivå. Undersökningen av 

källmaterialet har inte lyckats hitta någon genomförlig förklaring på hur exakt i detalj denna 

beskattning har fungerat i kommunen under dessa år. Svaret på den frågan kan ligga i vissa delar av 

källmaterialet som utelämnats av den anledningen att materialet har varit antingen för svårläst och 

därför skulle ta alldeles för lång tid att tyda eller av den anledningen att materialet bara har bestått 

av flera oorganiserade högar av papper som också skulle ta för lång tid att få grepp om.

Det som undersökningen kan konstatera är att denna kraftiga nästan tredubbla ökning i Väse 

kommuns skatteintäkter åren 1939-1949 faktiskt sker. Vad vi kan se är att framför allt gick dessa 

resurser till att finansiera välfärd. Ett område som fick kraftigt ökat anslag var skolväsendet och i en

paragraf nämns det att det i kommunen råder ett ökat barnantal. På så sätt stärks det antagande som 

tidigare ställdes upp. Det är även resultat som stärker vad den tidigare forskningen funnit. 

I övrigt har inget mer visat sig i materialet när det kommer till förklaringar på varför den kraftiga 

ökningen i välfärdsåtaganden sker i kommunen. Det som man faktiskt kan se i 

kommunalfullmäktiges protokoll är förändringen, hur den ser ut, men inte någon solklar förklaring 

på varför det sker. Mikael Stenkula, Dan Johansson och Gunnar Du Reitz i sitt forskningsarbete 

hävdar att den lokala skatten inte förändrades direkt under kriget, men de talar också om temporära 

skatter, som implementerades under och mellan världskrigen och hur vissa av skattehöjningarna 

permanentades via skattereformer. Detta skulle då kunna vara en förklaring. Wångmar är också inne

på lite samma spår.

Karl J. Karlsson gav oss en inblick i Väse specifikt som samhälle och utvecklingen under den 

relevanta perioden. Vi fick bilden av ett samhälle som hade stark utveckling ekonomiskt, samt 

kraftigt expanderande ansvar för kommunen, vilket stämmer överens med undersökningen vilken 

tydliggjorde de kraftigt ökande utgifterna för kommunen under perioden. (Karlsson specificerar 

även en rad av åtaganden som låg bakom flera av dessa ökande kostnader för kommunen). Väse 

kommun verkade dock inleda den mer ”permanenta” expansionen av kommunen under kriget 

istället för efter som Wångmar, Östberg och von Essen menade att det generellt såg ut för den 

kommunala utvecklingen i Sverige.
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Karlsson påpekade en kraftig ekonomisk tillväxt i Väse under hela 30- och 40-talen. Detta kan 

hjälpa till att förklara expansionen. Det går också i linje med vad Östberg skriver om perioden. Den 

ökade materiella välståndsnivån tillät en övergång från en lokal politik som utövades av arbetare 

inom industrier och andra områden till tjänstemän, som kunde utöva politik på heltid. Detta skedde 

även inom andra sektorer i ekonomin där en administrativ klass växte fram. Socialdemokraterna 

gick också alltmer över till agerande i linje med sina grundläggande visioner om folkhemmet, 

nämligen den svenska modellen och välfärdsstaten. Efter att ha varit mer passiva och 

kompromissande under mellankrigstiden började man trycka på dessa visioner. Schall påpekade 

även aspekten med rädslan för arbetslöshet vid krigets slut hjälpte Socialdemokraterna att 

genomdriva sina reformer. Ett ökat centralt inflytande på de lokala organen och den lokala 

utvecklingen skulle även etableras, enligt Östberg. Man uppmuntrade till belåning istället för 

exklusiv finansiering av skatter. Undersökningen har inte kunnat visa på någonting om belåning 

inom kommunen. Den aspekten har därför lämnats utanför . 

Von Essen gav oss en bakrund om de rådande visionerna som tog fasta vid tiden behandlad i denna 

undersökning. Visioner om välfärdsstaten, social rättvisa etc fanns etablerade sedan tidigare men ett 

pragmatisk förhållningssätt och fokus på sparsamhet inom kommunerna hade hindrat den 

kommunala expansionen från att på riktigt ta fart tidigare. En aspekt som von Essen tog upp var 

faktumet att övriga partier vid sidan av Socialdemokraterna var med på tåget så att säga i tanken om

etablerandet av de sociala reformerna, för att bilda den svenska modellen med folkhemmet och 

välfärdsstaten, endast med den skillnaden att de ville se en ekonomisk expansion betala för 

reformerna istället för endast ökad beskattning. Enligt Karlsson skulle som sagt stark ekonomisk 

expansion råda under hela 30- och 40-talen i Väse, så vi kan därför anta att övriga partier skulle 

också vara mer positivt inställda till den kommunala expansionen. 

En tolkningsram för kommunens utveckling som Wångmar nämnde var Jon Pierres som gick ut på 

att mäta utvecklingen av den kommunala självstyrelsen. Ekonomisk kapacitet samt politisk 

kapacitet var de två främsta parametrarna som han ansåg kunde appliceras på expansionen av den 

kommunala verksamheten, där den administrativa och ekonomiska kapaciteten handlade om 

kommunernas organisatoriska förmåga. En större administrativ förmåga byggdes upp i 

landskommunerna genom att tjänstemän anställdes och kommunalkontor inrättades för syftet att 

arbeta med administration, ekonomi och socialvård. Den kommunala verksamhetens expansion 
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skulle innebära att kommunerna blev viktigare aktörer på den lokala nivån. Antalet anställda inom 

kommunerna ökade, vilket innebar en ökad betydelse för sysselsättningen i samhället. Expansionen 

innebar även att kommunerna fick ökade resurser för att engagera sig i frågor utanför den direkta 

kommunala verksamheten, i olika former av näringspolitiska frågor som exempel. Med detta kunde 

kommunerna i allt större utsträckning påverka samhällsutvecklingen på den lokala nivån. Som 

undersökningen visade var expansionen i administrativa och lokala organ betydande som Karlsson 

och Östberg var inne på, samt von Essen. Med detta kan man säga att Pierres tes bekräftas utifrån de

resultat som framkommit i undersökningen.

Väse kommun började som sagt att expandera kraftigt i början av 40-talet istället för i mitten, som 

flera av de tidigare forskarna menade att det såg ut i allmänhet för kommuners utveckling i landet. 

Den första expansionsperioden från början till mitten av 40-talet kan man därför anta att den 

generellt berodde på den ökade ekonomiska expansionen som Karlsson visade på och i mitten av 

40-talet adderades en extra faktor vilket var Socialdemokraternas ökade tryck på de lokala organen 

att genomföra reformer som innebar expansion. Karlsson hävdade också: ”Arbetarekommunens 

politiska linje är socialdemokratin”.107 Socialdemokraterna hade därför stark påverkan även inom 

Väse kommun, enligt Karlsson och vi kan då anta att Väse följde med i den allmänna 

socialdemokratiska kommunutvecklingen.

3.1 Summering av resultat

För att kort summera resultatet kan först konstateras att bägge grundfrågor i uppsatsen har fått svar 

och på den första frågan som handlade om hur Väse kommun var organiserat och förändrades på 

kommunnivå har konstaterats att vad som framför allt förändrades var kommunens budget, där 

intäkterna och utgifterna ökade kraftigt under hela 40-talet och det var just välfärdsåtaganden som 

dessa pengar gick till. Under andra halvan av 30-talet låg budgeten stadigt på drygt 100 000 kr, men

under 40-talet ökade denna siffra gradvis till nästan 300 000 kr år 1949. Budgetpengarna var innan 

riktade till områden som skola och polis etc. och dessa välfärdsområden skulle få kraftigt ökade 

anslag.

Den andra frågan om kopplingen till varför denna förändring äger rum med koppling till den mer 

centrala nivån i landet går att koppla till vad Östberg och von Essen skrivit om den rådande tiden då

107 Karlsson, Karl J., Väse socken i forntid och nutid: bidrag till socknens historia, förf., Skattkärr, 1958, 180.
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idéerna om välfärdsstaten, folkhemmet, svenska modellen, social rättvisa etc. stärks under denna 

tid. Även om visionerna fanns tidigare sätts de till verket mer i praktiken under denna tid, då 

kommunerna också blir mer utförare för de mer centrala politiska organen i samhället. 

Socialdemokraterna skulle öka trycket under mitten av 40-talet på de lokala organen, att i praktiken 

expandera visionerna man hade om folkhemmet och välfärdsstaten etc. Den ökande arbetsbördan 

som kommunen tog på sig under den aktuella perioden för undersökningen är en stor del i den 

kommunala expansionen som observerats. Den starka ekonomiska expansionen under den 

behandlade perioden var också en faktor för Väse kommuns möjlighet att expandera. Den enda 

påverkan kriget hade på expansionen var aspekten som Schall tog upp med möjligheten för 

Socialdemokraterna att driva igenom sina sociala reformer lättare, i och med rädslan för 

arbetslöshet, i och med krigets slut, samt etablerandet av kristidsnämnden och ransoneringen som 

dock skulle stå för en marginell roll i kommunverksamheten för denna tid. 
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Väse valdistrikt 2010.108
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Bilaga 2

Väse kommuns planerade inkomster och utgifter 1936-1949.109

109 Kommunalfullmäktige i Väse och Beredningsutskotts, A1:5, A1:6
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