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1	Introduktion	
 

1862 gjordes den första kommunalreformen i Sverige, då var det inte fråga om en 

kommunsammanslagning utan uppdelning av uppgifter inom socknens geografiska ram. 

Innan kommuner var det socknen, det kyrkliga församlingsområde som var den lokala 

administrativa organisationen. Reformen innebar att socknarna bytte namn till kommuner och 

religionen separerades från staten i den mening att den tidigare sockenstämma som 

behandlade juridiska och religiösa frågor övergick till kyrkostämma. Kyrkostämmans 

uppgifter blev mer religiöst inriktade medan den nya kommunalstämman behandlade frågor 

som tidigare varit sockenstämmans ansvar.1 

 

Kommunalreformer är inte något som hör forntiden till, utan är i allra högsta grad dagsaktuell. 

“[...] Degerfors-vänstern är väldigt skeptiska till det här, på tron att man löser faktiska 

problem genom att göra organisatoriska förändringar” 2 motiverar Peter Pedersen sitt 

argument i kommunsammanslagningsdebatten mellan Degerfors och Karlskoga 2018. 

Degerfors och Karlskoga har en historia av att vara en storkommun innan Degerfors valde att 

bilda en egen kommun i början på 1900-talet. Niklas Karlsson, ordförande i 

kommunutredningen är något mer nyanserad i sina uttalanden; befolkningsfördelningen 

resulterar i försämrad förmåga för de mindre kommunerna att erbjuda en bra service. En 

kommunsammanslagning skulle i vissa fall kunna vara tjänligt, men framtiden kommer kräva 

andra handlingar.3  

 

2004 gjordes en folkomröstning i Bräcke och Ragunda kommuner om en sammanslagning av 

just dessa två. Kommunalråden som representerade socialdemokraterna hade varit drivande i 

frågan, men båda kommunerna röstade nej i folkomröstningen. 2015 ville civilminister 

Ardalan Shekarabi (S) utreda kommunreformen. Han menar att de positiva effekterna av en 

sammanslagning skulle vara billigare administration och bättre ekonomi, men lyfter fram 

                                                
1 Hellspong, M & Löfgren, O. 1994. Land och stad: svenska samhällen och livsformer från medeltid till nutid. s. 
51 
2 Wedin, Thomas. Så säger politikerna om en kommunsammanslagning. SVT Nyheter." 2018-09-04, 
https://www.svt.se/nyheter/val2018/sa-sager-politikerna-och-en-kommunsammanslagning. (Hämtad 2019-03-
02). 
3 Wedin, Thomas. Så säger politikerna om en kommunsammanslagning. SVT Nyheter." 2018-09-04, 
https://www.svt.se/nyheter/val2018/sa-sager-politikerna-och-en-kommunsammanslagning. (Hämtad 2019-03-
02). 
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resultatet av folkomröstningen i Bräcke och Ragunda och poängterar att det finns ett motstånd 

från kommunernas invånare.4 

 

Norge har i skrivande stund (2019) satt igång en landstäckande kommunreform. 119 

kommuner ska slås samman till 47 den första januari 2020. Argumenten som ligger till grund 

för denna reform är detsamma som i den svenska debatten; större kommuner med bättre 

kompetens kan erbjuda bättre och mer likvärdiga tjänster nationellt. Det poängteras att den 

lokala identiteten ska kvarstå.5 Att den lokala identiteten lyfts fram när den norska regeringen 

informerar om sammanslagningens praxis vittnar om att det har varit en viktig fråga i 

debatten.  

 

Debatten om kommunalreformer lever kvar i Sverige med argument som positiva 

administrativa och ekonomiska effekter till sammanslagningarnas fördel medan 

platsidentiteten gör sig bemärkt till dess nackdel. Norge har redan påbörjat en 

kommunsammanslagning med samma argument för och emot reformen. I denna uppsatsen 

har jag studerat Sveriges första kommunalreformen 1862 samt vilka kortsiktiga och 

långsiktiga effekter den fick för lokalsamhället i Gunnarskogs socken och kommun i 

Värmlands län.  

  

                                                
4 Hariz, Viktor. Kommunsammanslagning åter på tapeten. SVT Nyheter. 2015-07-21, 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/kommunreform-pa-tapeten-igen. (Hämtad 2019-03-02) 
5  Norges Regering. Kommunereform. regjeringen.no. 2019-02-06, 
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/id751048/. (Hämtad 2019-03-02) 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syfte med denna uppsats har varit att belysa hur kommunreformen 1862 har skapat 

förändringar för självstyre i lokalsamhället Gunnarskogs socken mellan 1852-1872. Tidigare 

forskning på kommunalreformens konsekvenser för lokalsamhällen finns redan, men för 

Gunnarskogs socken är detta en vit fläck inom historieskrivningen. Detta syfte har utmynnat i 

följande frågeställningar.  

 

- Vilka omedelbara konsekvenser fick kommunalreformen 1862 för socknens självstyre 

i Gunnarskog?  

- Vilka långsiktiga konsekvenser fick kommunalreformen 1862 för socknens självstyre i 

Gunnarskog?  

- Skiljer sig dessa förändringar från andra socknar i Sverige under samma period?   

 

1.2 Tidigare forskning 

Inom forskningsfältet sockensjälvstyre bör nämnas att ett flertal historiker har forskat, så som 

Peter Aronsson, Alberto Tiscornia och Harald Gustafsson. Den här studien kommer utgå från 

Gustafssons tidigare forskning där han lyfter fram kommunalreformens inflytande på 

sockensjälvstyret.  

 

Historikern Harald Gustafsson har forskat om 1862 års kommunalreforms inflytande på sex 

socknar belägna vid Mälardalens östra del.6 Han belyser tre lagstiftningspaket som har haft 

betydelse för socknens stämmor. 1817 infördes en sockenstämmolag som inte fick några 

reformerande konsekvenser utan mer bekräftade den praxis som följde av 1723 års 

prästprivilegier.7 Del två i lagstiftningspaketet var 1843 års förordningar om sockenstämmor 

och sockennämnder. Denna reform hade i högre utsträckning än föregående ett mer 

reformerande utfall, nu kom sockenstämman att delas in i två instanser där den nya instansen 

fick namnet sockennämnd och skulle sköta ärenden av mer rättslig karaktär.8 Sist ut i paketet 

var kommunalreformen 1862. Och resultatet av denna är att sockenstämma och sockennämnd 

bytte namn till kommunalstämma och kommunalnämnd samt fick fler förtroendevalda än 

tidigare.9  

                                                
6 Gustafsson, Harald, Sockenstugans politiska kultur: lokal självstyrelse på 1800-talets landsbygd, 
Stadshistoriska institutet, Stockholm, 1989 s. 21 
7 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 28 
8 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 29 
9 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 29 
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Vidare visar resultatet att stämman har haft en betydande roll för den lokala politiken, dock 

utan någon standardiserad agenda för hur mötena skulle utföras. Ärenden togs upp när de dök 

upp och stora variationer av ärenden fick därmed plats på stämman, men de undersökta 

socknarna blev allt mer lika varandra efter reformerna i lagstiftningspaketet och tydligast blev 

likheten mellan kommunerna efter reformen 1862.10  

 

Det politiska självstyret i socknen hade under lång tid utvecklats. Majoritetsbeslut på 

stämman blev allt vanligare och lagarna i lagstiftningspaketet blev en del i denna utveckling, 

men medförde inga plötsliga förändringar för sockenborna. Jag citerar Gustafsson ”man kan 

tala om en utveckling åt det hållet under perioden, utan att lagarna 1817, 1843 och 1862 står 

som några klart urskiljbara milstolpar i den lokala verkligheten”.11  

 

Vad beträffar kommunalreformen 1862 ledde den till en förändringsprocess för de nya 

kommunborna. Ett nytt röstsystem infördes vid kommunval, ett fyrksystem där invånarna 

tilldelades röster utifrån mängd betald skatt. Betalade man mycket skatt fick man många 

röster och därigenom stort inflytande. Fyrksystemet kan liknas ett aktiebolag där dina röster 

beräknas utifrån antal ägda aktier. Systemet gjorde det tydligt för invånarna hur många 

”aktier” de hade i ”bolaget” kommunen. Ett annat utfall visades i de undersökta socknarna, 

den årliga vårstämman ersättes med en decemberstämma efter reformen. ”Det kan synas som 

en liten ändring men frågan är om inte sådana påtagliga förändringar är ägnade att skapa 

känsla av något nytt har inträffat”.12 

 

Stämmofrekvensen varierar mindre efter 1862 samtidigt som stämmorna blev kortare, vilket 

tyder på en ökad formalisering och rutinisering.13 Studier av Brännkyrka socken visar att 

samma personer fortsatte styra på samma sätt efter reformen 1862. Trots att de omedelbara 

förändringarna uteblev på den styrande nivån så var det ändå i ett längre perspektiv ett steg 

mot en mer fomaliserad och elitiserad lokalpolitisk kultur.14 

 

Socknarna hade krav på sig att skicka representanter till häradsting för beslut om väghållning, 

brounderhåll och skjutsplikt, en ökande trend av val till representanter syns tydligt i 

                                                
10 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 76 
11 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 96 
12 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 101 
13 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 102 
14 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 102 
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Gustafssons forskning. Med tiden blir det vanligare att sammankalla stämman för att i endast 

ett ärende välja en representant till häradsstämman. 

 

Val till uppdrag både utanför och inom socknen får allt större plats på stämmorna och en 

större andel ärendena kopplas till val av någon sort. Gustafsson ser en självklar koppling 

mellan valens växande betydelse och krav från lagstiftning och myndigheter. 

”Ombudsmannasamhället hade sannerligen brett ut sig […] den lokala självstyrelsen inte 

kunde mötas med den gamla formen av stormötesförvaltning”.15 

 

1817 infördes krav om ett kyrkoråd och ärenden kopplade till kyrkotukt på sockenstämmorna 

minskade. Antal ärenden kopplade till kyrkotukt varierade mellan socknarna, men togs inte 

alls upp efter kommunalreformen 1862.16  

 

År 1847 avskaffades lagstiftning om inflyttningskontroll, många socknar fortsatte trots detta 

att kontrollera inflyttningen. I Gustafssons avhandling förekommer några enstaka ärenden 

kopplade till inflyttningskontroll på 1850-talet.17 

 

Fattigvårdsärenden var också en typ av ärenden som stod för en betydande del av ärendena på 

stämmorna. Men i samband med införandet av sockennämnder och att fattigvårdsärenden 

förpassades till denna nya instans så minskade fattigvårdsärenden på stämmorna i vissa 

socknar, men inte i andra. Detta visar på en skillnad i hur olika socknar implementerade 

lagen. Sockenmagasinet ansågs inte vara tidsenligt efter kommunalreformen 1862 och 

försvann från stämman i loppet av 1860-talet.18 

 

Historikern Hanna Enefalk har forskat om Sveriges kyrkor och lyfter i sin bok Svenskarna 

och deras kyrkor fram kommunreformens inflytande på den kyrkliga verksamheten.  

Kommunreformerna 1862 delade in socknar i nya sakområden i administrativt syfte. 

Indelningen kom till viss del att avlägsna många av kyrkans tidigare uppgifter och lämna över 

ansvaret för dessa till kommunen. Kyrkan skulle ansvara för det religiösa, utbildning och 

moral. Kommunen skulle ansvara för det världsliga. Sockenstämmen kom att ändra namn till 

                                                
15 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 63 
16 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 65-66 
17 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 55 
18 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 54 
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kommunstämma och kyrkan fick hålla en kyrkostämma. Hur detta samarbete utvecklades 

gällande maktfördelningen varierade från kommun till kommun. Samma personer satt dock 

ofta både med i kyrkostämman och kommunstämman. Trots att samma personer satt i 

stämmorna var det inte givet att prästen skulle vara ordförande i kommunen.19  

 

En viktig aspekt av kommunreformen var att den för att citera etnologen Mats Hellspong 

”dels stärkte kommunernas självständighet gentemot staten, dels deras auktoritet gentemot de 

egna medlemmarna”.20 Hellspong trycker även på införandet av det nya graderade 

rösträttssystemet som gav bolag rösträtt. Graderingen innebar att rösterna fördelades utifrån 

inkomst och förmögenhet där kvinnor med tillräcklig förmögenhet fick rösta.21  

 

Vad beträffar tidigare forskning om förändringsprocessen för Gunnarskogs övergång från 

socken till kommun under perioden 1852-1872 finns det inget skrivet. Det finns däremot 

en bok utgiven av Gunnarskogs kommun 1962 skriven av främst Anders Olsson.22 Ett 

hembygdshistoriskt verk som är skriven främst för Gunnarskogsbor där störst fokus har lagts 

på historia från det författaren anser som äldre historia ”huvudvikten har lagts på historik från 

äldre tid och framställningen är förtunnad fram mot nutiden”.23  

 

Vidare förtydligar Olsson att nutiden avser historia från 1900-talet och att det bör omhandhas 

separat. Denna studie syftar till att studera perioden 1852-1872 och faller därför inom ramen 

för det tidsspann Olsson forskat om i En bok om Gunnarskog. Men som han antyder så är 

framställningen förtunnad fram mot 1900-talet vilket också gör sig bemärkt då det är mindre 

forskning presenterat av perioden 1852-1872. Trots att boken är ett hembygdshistoriskt verk 

och att framställningen är förtunnat under perioden som undersöks i den här studien, så 

hjälper den till att skapa en historisk bild av socknen samtidigt som det finns saker som 

faktiskt berör studiens tema. Den förändringsprocess som kan kopplas till kyrkans inflytande i 

perioden 1852-1872 är avvecklande av sexmännen år 1865. I samband med avvecklandet 

överfördes sexmännens uppgifter till byfogdarna.24 

                                                
19 Enefalk, Hanna, Svenskarna och deras kyrkor, Medströms bokförlag, Stockholm, 2017 s.78-79 
20 Hellspong, Mats & Löfgren, Orvar, Land och stad: svenska samhällen och livsformer från medeltid till nutid, 
2. uppl., Gleerup, Malmö, 1994 s. 51 
21 Hellspong & Löfgren Land och stad: svenska samhällen och livsformer från medeltid till nutid. s. 52 
22 Olsson, Anders, Flodquist, N. Julius & Lindow, Lars A. (red.), En bok om Gunnarskog, Utg., Gunnarskog, 
1962 
23 Olsson, Flodquist & Lindow. En bok om Gunnarskog s. 7 
24 Olsson, Flodquist & Lindow. En bok om Gunnarskog s. 84 
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1.3 Avgränsningar 

Det fanns närmare 2 500 socknar i Sverige.25 Protokollen är i många fall svårtolkade där både 

problem med tydning av texten och tolkning av innebörden kan uppstå och göra analyser av 

dessa till en tidkrävande uppgift. För att göra källmaterialet hanterbart krävs en avgränsning. 

Det kan göras på flera sätt, antingen genom att begränsa sig till en eller flera socknar, 

fokusera på vissa frågor eller vissa årtal.26 I denna uppsats har jag valt att fokusera på en 

socken i Sverige och studera dennes sockenstämmo- och kommunalstämmoprotokoll under 

perioden 1852-1872.  

 

Perioden sträcker sig över tjugo år. Det kan ge svar på de långsiktiga konsekvenser av 

reformen, samtidigt ligger inte perioden i direkt anknytning till andra statliga reformer 

kopplade till sockenstämman vilket skulle kunna påverka resultatet. Ytterligare avgränsningar 

har krävts för att göra källmaterialet hanterbart för den begränsade tid b-uppsatsen kräver. 

Åren som valts för att täcka denna period är 1852, 1861, 1863 och 1872. 1861 och 1863 för de 

ligger i direkt anknytning till kommunalreformen 1862 och bör kunna indikera omedelbara 

konsekvenser av reformen. 1852 och 1872 kan ge indikationer på de långsiktiga 

konsekvenserna av reformen.  

 

Under dessa år kommer samtliga sockenstämmo- och kommunalstämmaprotokoll studeras 

och analyseras i sin helhet. Däremot har jag valt att inte ta med handlingarna för andra organ 

inom socknen respektive kommunen, som för kyrkoråd, skolråd, fattigvårdsstyrelse och annat. 

Valet av Gunnarskog kopplas till praktiska skäl och personliga intressen.  

 

	 	

                                                
25 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 18 
26 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 19 
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2	Metod	
2.1 Tillvägagångssätt 

Om man ska förstå hur en statlig reform påverkade ett lokalsamhälle kan det tänkas falla 

naturligt att anta en kvalitativ analysmetod av källmaterialet, läsa och tolka 

sockenstämmoprotokollen. Men vad och hur ska tolkas i protokollen? Att särskilja det 

kvantitativa från det kvalitativa är vanligt i akademiska sammanhang, men vad är egentligen 

skillnaden? I en kvantitativ studie gör man beräkningar och i en kvalitativ studie tolkas 

innehållet, men kvantitativa beräkningar måste även de tolkas. Därför blir uppdelningen av 

kvantitativ och kvalitativa studier något urvattnat i en historisk kontext.27 

 

Denna studie kommer anta en kvantitativ analys av sockenstämmoprotokollen för att skapa en 

översiktlig bild av källmaterialet. Göra en tolkning av beräkningarna samt en mer ingående 

kvalitativ tolkning av källmaterialet där beräkningarna kan ge indikationer på saker som rör 

frågeställningen. 

 

Inom historisk forskning görs det skillnad hembygdshistoriskforskning och vetenskaplig 

forskning. Där förstnämndes intresse inte sträcker sig utanför gränserna för lokalsamhället 

medan vetenskaplig forskning söker sätta in resultatet i en större kontext. 

 

Denna studie har inspirerats av Gustafssons teorier om sockensjälvstyrets utveckling och 

bygger på det Gustafsson förklarar som en kedjereaktion där reglering leder formalisering, 

rutinisering och elitisering. Startskottet blir reglering där socknens och kommunens 

verksamhet beskrivs allt tydligare. Formalisering bygger vidare på regleringens utförande 

vilket i praktiken innebär mer förutsägbara stämmor vilka präglas av mer bestämda former. 

Formaliseringen i sin tur skapar en rutinisering av stämmorna, detta visas i resultatet när 

socknarna och kommunerna blir allt mer lika varandra med tiden och framförallt efter 1862. 

Rutiniseringen skapar en förutsägbar och lite intressant stämma som ger bra förutsättningar 

för en elitisering där de ekonomiskt starkaste i socknen/kommunen fick störst inflytande.28 

 

Genom att utgå från Gustafssons teorier kan jag jämföra Gunnarskog med socknarna och 

kommunerna i Gustafssons studie. Därmed uppnås kriterierna för en vetenskaplig historisk 

                                                
27 Götlind, Anna & Kåks, Helena, Mikrohistoria en introduktion för uppsatsskrivande studenter, MTM, 
Johanneshov, 2015 
28 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 99 
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undersökning. En genomgång av kategorierna följer nedan tillsammans med en förklaring till 

vad som har räknas till kategorien och i vissa fall vad de kan tänkas indikera.  

 

Antal ärenden per stämma kan ge indikationer på grad av reglering och rutinisering. En 

stämma med många ärenden kan bero på att man samlar man ihop ärenden till en stämman 

och skulle kunna vara en indikation på hög grad av rutinisering. Om däremot antalet ärenden 

är lågt kan det bero på att man tar upp ärenden allt eftersom de dyker upp och därmed en låg 

grad av rutinisering.29    

 

Medverkande personer på stämman är intressant att analysera då det ger indikationer på 

reformens omedelbara förändringar. Sitter samma personer kvar på sina poster före och efter 

1862 kan man anta att dessa fortsatte styra på ett likartat sätt.30 Om däremot reformen leder 

till ett fullständigt utbyte av de närvarande på socken/kommunstämman kan det indikera en 

större grad av förändring. Medverkande personer kommer därför föras in under kategorin 

personer.  

 

Till fattigvård räknas frågor som exempelvis utdelning av fattigdelar. Oftast behandlas frågor 

gällande fattigvården under en och samma paragraf i protokollen.31 Kategorin 

sockenmagasinet innefattar allt som rör sockenmagasinet; byggnader, val av föreståndare, 

granskning av räkenskaper trots att dessa skulle kunna förts in under kategorierna byggnader, 

medelsförvaltning eller val till lokala organ.32  

 

Medelsförvaltning omfattar istället de ärenden som är av ekonomisk karaktär, men inte kan 

kopplas till enstaka frågor. Exempel på ärenden som räknas till medelsförvaltning är 

överseende av räkenskaperna.33 Val var vanligt förekommande på stämmorna och i kategorin 

val till lokala organ räknas val av förtroendemän som sexmän och nämndledamöter. Val till 

särskilda uppdrag inom skola, byggnader eller medelsförvaltning räknas istället till kategorin 

som valet berör.34 Till  byggnader räknas byggnader som inte berör sockenmagasin, skola, 

                                                
29 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 45 
30 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 102 
31 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 52-53 
32 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 54 
33 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 59 
34 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 61 
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eller fattigvård. Det kan vara prästgård, kyrka, eller sockenstuga.35 Kategorin skola i sin tur 

behandlas på samman sätt som sockenmagasinet.36  

 

Till flyttningskontroll räknas avvisanden av inflyttare samt jordägares skyldigheter när det 

kommer till mottagande av jordlösa inflyttare.37 Diverse ärenden som granskning av 

skattelängder är ärenden staten krävde att socken skulle ta upp.38 Hälsovård är ganska 

självbeskrivande, men exempel är anställning av barnmorska eller bidrag till vård av fattiga. 

Sockenhantverkare är en kategori där alla ärenden kring hantverkaryrken räknas.39  

 

Skottpenningärenden, sockenbor kunde för ersättning för att skjuta rovdjur och hit räknas 

dessa ärenden. Till brandskydd räknas alla ärenden kopplade till bekämpning av bränder; val 

till brandrotemästare, förvärva brandsprutor eller räkenskaper kopplat till brandstodsällskapet. 

Kyrkotukt omfattar alla moraliska frågor såsom ordning och uppförande, men även konflikter 

mellan kyrka och sockenbor eller sockenbor sinsemellan. Det ärenden som inte faller in under 

ovannämnde kategorier placeras i kategorin övrigt.40 

 

När källmaterialet har granskats har samtliga socken- och kommunstämmoprotokoll för de 

utvalda åren läst genom i sin helhet. Ett kalkylblad har skapats utifrån ovannämnda kategorier 

och antal ärenden kopplade till kategorierna har antecknats för varje stämma. 

Ibland har vissa ord inte gått att tyda, men det ska inte ha haft någon större betydelse för 

förståelsen av ärendets innebörd. I de fall jag bedömt att ärendets innebörd inte gått att tyda 

och därmed inte kunnat placera de under någon av tidigare nämnda kategorier har de placerats 

i en egen kategori; inte gått att tyda. Om jag istället skulle utesluta dessa ärenden från 

undersökningen hade de gett en missvisande bild av medelvärden kopplade till 

ärendefrekvensen per stämma.  

  

2.2 Källor och Källkritik 

Min huvudkälla för studien är sockenstämmo- och kommunalstämmoprotokoll och analyserna 

av protokollen bygger på Harald Gustafssons forskning. Ytterligare litteratur utöver 

                                                
35 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 57 
36 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 59 
37 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 55 
38 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 64 
39 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 65 
40 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 65-66 



 

 
11 

Gustafssons avhandling har används i olika syften. I kapitel 3. Bakgrund har böckerna 

Svenskarna och deras kyrkor, Land och stad: svenska samhällen och livsformer från medeltid 

till nutid, Socknen som politisk gemenskap: ett levande kulturarv och En bok om Gunnarskog 

använts. Böckerna Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och 

framställningssätt samt Mikrohistoria en introduktion för uppsatsskrivande studenter har 

använts som stöd för uppsatsens utformning. Jag har även använt internätkällor för att 

motivera studier av kommunalreformens relevans utifrån ett nutida perspektiv.  

 
Studien bygger främst på analyser av otryckta källor i form av sockenstämmo- och 

kommunstämmoprotokoll, handstilen är ålderdomlig och tidkrävande att tyda. Samtidigt lyser 

materialets ålder ibland med sin närvaro då vissa delar är utslitna vilket har försvårat det 

paleografiska arbetet ytterligare. Det skall tilläggas att källmaterialet till övervägande del är 

välbevarat. 

 

Protokollen som använts är hämtade från Värmlandsarkiv i Karlstad för perioden före 1862 

och  kommunarkivet i Arvika för perioden efter. För att nyansera sitt arbete är det viktigt att 

låta källorna genomgå en källkritisk granskning. En sådan granskning handlar inte om att hitta 

en absolut sanning utan mer om rimligheter och bygger kriterierna äkthet, närhet, beroende 

och tendens.41 Vidare kommer en kort beskrivning av varje kriterium tillsammans med en 

granskning av källmaterialet kopplat till dessa. Sockenstämmoprotokollens utformning 

beskrivs mer djupgående i resultatkapitlet.   

 

2.2.1 Äkthet 

Är källan vad den utger sig för att vara? För att fastställa äktheten bör författaren ifrågasättas. 

Har hen något skäl till att förfalska texten? Statliga dokument är i de allra flesta fall äkta, då 

det krävs en omfattande konspiration för att förfalska dokument av denna art, dock finns 

undantag. I de delar av historien som är mindre kända är sannolikheten större för att en 

förfalskning kan ha skett. För att fastställa äktheten kan även representativiteten undersökas. 

Har liknande texter hittats tidigare och var det som framgår av texterna detsamma vid olika 

tillfällen? Är svaret på den frågan ja, så stärker det sannolikheten för att källan är äkta.42  

 

                                                
41 Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt, 2, uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006 s. 84 
42 Florén & Ågren, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och framställningssätt, s. 78-79 
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Sockenstämmo- och kommunstämmoprotokollen är statliga dokument justerade och signerade 

av ett flertal personer. Liknande protokoll med liknande innehåll har hittats tidigare på andra 

platser oberoende av Gunnarskog, källan bedöms som äkta.  

 

2.2.2 Tendens och beroende 

Som nämnt ovan kan äktheten prövas genom ett kritiskt förhållningssätt till författaren. Detta 

kallas att ifrågasätta författarens tendens. Har författaren något att vinna på att ljuga? I så fall 

finns en tendens och källan är sannolikt falsk eller innehåller åtminstone inte enbart sanning. 

För att ta reda på om källan är tendensiös eller inte, kan man leta reda på en annan oberoende 

källa/författare som säger samma sak. Om fallet är att två oberoende källor säger samma sak 

är det mindre troligt att de ljuger och källan är sannolikt äkta.43 Protokollen är referat från 

stämmorna, min bedömning är att protokollföraren inte har något att vinna på att på något sätt 

försköna protokollen. Protokollen är signerade och justerade av ett flertal personer som 

granskat dessa. Tendensen bedöms på grundlag av detta som låg.  

 

2.2.3 Närhet  

En risk att ta hänsyn till i arbete med fastställande av källans äkthet är risken för att något har 

ändrats med tiden. Har det skett en tradering är det sannolikt att information har ändrats eller 

försvunnit på “vägen”. Antingen finns en tendens inblandad eller det kan vara den mänskliga 

faktorn, viktiga delar har glömts bort. För att undvika dessa felaktigheter måste källans närhet 

ifrågasättas. Är den skriven under samma period den beskriver är risken för tradering 

mindre.44 Protokollen är skrivna i direkt samband med stämmorna både tidsmässigt och 

geografiskt, markerade med dag, månad och år. Protokollen är förstahandskällor hämtade från 

arkiven och ingen tradering har därför skett. Källmaterialet är i omedelbar närhet till 

stämmorna.  

	 	

                                                
43 Florén & Ågren, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och framställningssätt, s. 79 
44 Florén & Ågren, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och framställningssätt, s. 80 
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3	Bakgrund	
3.1 Gunnarskog 

Gunnarskog socken var stor till ytan. Socknens norra område Bogen bestod till stor del av 

inflyttade finnar. Nybyggare som bosatte sig i socknens ödemarker fick det svårt att resa till 

sockenkyrkan då resvägen räknade tre mil fågelvägen enkel resa. Ingen riktig väg fanns vilket 

gjorde resan besvärlig sommartid. Vintertid gick det något lättare eftersom socknens många 

sjöar frös till och skapade smidigare alternativa resvägar. Bogens invånare fick räkna med en 

resa på tre dagar för ett besök i sockenkyrkan, dessa utmaningar resulterade i byggande av en 

kyrka i Bogen. Kyrkan stod klar september 1851 och invigdes 10. Juli 1853 av kontraktprost 

L. P. Gagner. Bogen hade en egen sockenstuga och höll egna sockenstämmor.45 

 

Folkmängden i Gunnarskog och Bogen uppgick 1850 till 6 225, 1860 till 6 988 och 1870 till  

6 917 personer.46 

 

På 1600-talet var Gunnarskog den enda socken väster om Nyeds härad med 

bergslagsrättigheter. En bruksrörelse spreds sig inom socknen inriktad på koppar och 

järnbrytning.47 Avsaknaden av järnväg gjorde exporten av malmen ibland svår då 

hästtransport till Charlottenberg krävdes innan det kunde lastas om och fraktas vidare med 

järnväg till Kristiania.48 Gunnarskog övergick från järnhantering till skogsbruk på 1800-talets 

senare hälft.49 

 

I boken om Gunnarskog under  rubriken ”Kyrkotukt” belyses kyrkans juridiska position i 

socknen. Prästerna kunde utdöma böter för mindre brott och fungerade som en rättslig instans 

före häradsrätten.50  

 

I socknens sju distrikt utsågs en tillsynsman som hade i uppgift att övervaka människorna 

bosatta i sitt distrikt och angiva de personer som uppfört sig omoraliskt eller begått regelrätta 

brott. Dessa tillsynsmän kallades sexmän och angav personer vid nästkommande 

sockenstämma för att sedan låta prästen göra ett ställningstagande om straff.51  

                                                
45 Olsson, Flodquist & Lindow. En bok om Gunnarskog s. 100-111 
46 Olsson, Flodquist & Lindow. En bok om Gunnarskog s. 606 
47 Olsson, Flodquist & Lindow. En bok om Gunnarskog s. 203 
48 Olsson, Flodquist & Lindow. En bok om Gunnarskog s. 392-393 
49 Olsson, Flodquist & Lindow. En bok om Gunnarskog s. 396 
50 Olsson, Flodquist & Lindow. En bok om Gunnarskog s. 84 
51 Olsson, Flodquist & Lindow. En bok om Gunnarskog s. 90 
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Stockstraff, pliktpall och böter var vanligt förekommande straff även i Gunnarskog och 

utdömdes ofta vid dryckenskap i samband med sockenstämman eller oroligheter under 

gudstjänst. Personer bosatta i Stommen hade ett rykte för att vara stökiga och förde ofta 

oroligheter, där en dräng vid namn Olof Petterson utmärker sig. Han dömdes ett flertal gånger 

för olofligt krögeri samt superi och lovar gång efter annan förbättring, men tyvärr utan 

framgång.52 

 
3.2 Vad är en socken 

Forskare har svårt att tydligt ge ett exakt svar på när och varifrån ordet socken kommer. Det 

som är tydligt däremot är att socknen är besläktat med ordet söka. En teori växte fram i 

samband med denna definition av ordet; “Enligt en äldre teori avsåg socken dem som sökte 

sig till en och samma kyrka”.53 Ordet återfinns i lagtexter tillbaks till 1200-1300 talet, men 

forskare i senare tid pekar på att det nödvändigtvis inte är ett ursprungligen skandinaviskt utan 

kan vara en utländskt influens.54  

 

Socknen skapade en sammanhållning bland människorna som bodde där, en gemenskap och 

känsla av tillhörighet. Detta fenomen har av forskare fått namnet sockenidentitet, en 

platsidentitet med stark koppling till kulturarv.55 Sockenidentiteten tenderar till att vara 

starkare än den regionala eller nationella identiteten och förklaras med att en gemenskap 

kräver ett kollektivt minne. Minnesplatser som kyrkor och monument eller andra typer av 

kulturarv har haft en betydande roll i ett samhället är med på skapandet av ett kollektivt 

minne. Socknen låg den enskilda individen närmast och minnesplatser samt händelser inom 

socknen hade större inflytande på individen än händelser utanför socknen, vilket skapade ett 

starkare kollektivt minne än det regionala eller nationella.56 

 

Socknens betydelse har inte varit konstant sett ur ett historiskt perspektiv. Kyrkans och 

socknens inflytande i samhället har varierat genom tid och rum. En uppsving sågs i samband 

med införandet av tionde. Tionde är en skatt som står utskrivet i bibeln och bygger på att alla  

medlemmar i en församling måste betala 10 procent av sin produktion till kyrkan. En stor och 

                                                
52 Olsson, Flodquist & Lindow. En bok om Gunnarskog s. 88 
53 Enefalk, Hanna, Svenskarna och deras kyrkor, Medströms bokförlag, Stockholm, 2017 s.24 
54 Enefalk, Svenskarna och deras kyrkor s.24 
55 Åberg, Martin & Ahlberger, Christer, Socknen som politisk gemenskap: ett levande kulturarv, Riksarkivets 
årsbok., 2016, s. 174-182, 2016 s. 175 
56 Åberg & Ahlberger Socknen som politisk gemenskap: ett levande kulturarv. s 176 
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givetvis kärkommen inkomst sett ur ett kyrkligt perspektiv. Men denna skatt mötte även 

motstånd från allmänheten och trots socknens starkare ställning i samband med införandet av 

tionde, hade de till en början inte de administrativa resurserna som krävdes för att kräva in 

den.57 

 

3.3 Kyrkans maktposition i Sverige  

Kyrkans maktposition och inflytande i det svenska samhället har även den varierat genom 

historien. Om vi rör oss tillbaka till medeltiden var kyrkan den största maktfaktorn i Europa. 

Påven i Rom talade om “kyrkans frihet” och byggde på att kyrkan var fritagen från all 

världslig påverkan.58 

 

Påvens budskap fick dock inte fullt genomslag då socknarna hade stort inflytande över de 

lokala kyrkorna i fortsättningen. Kyrkan styrdes av ett samspel mellan prästen och invånarna i 

socknen.59 Men tanken på att det skulle vara en helt demokratisk maktfördelning är nog mer 

en utopi om man ska tro den yngre generationen forskare, medan det inom den äldre 

generationens kretsar ibland hävdas att sockenstämman lade grund för en kompromisskultur 

mellan allmoge och centralmakt. En del forskare ser dessutom denna kompromisskultur som 

en grundpelare för den senare svenska modellen.60 

 

3.3.1 Vem hade makten? 

Vem var det som hade makten vid sockenstämmorna och vem kunde rösta? Fram till mitten 

av 1700-talet var genomförandet av sockenstämmorna mycket otydliga.61 Först 1731 kom en 

tydlig lagstiftning. Denna lagstiftning byggde på att rösträtten vid prästval skulle baseras på 

hemmanens storlek. Vilket möttes med motstånd och sågs som en parodi i de mindre 

socknarna där det ibland bara fanns en röstberättigad jordägare.62 

 

1843 görs en ny förordning av centralmakten, vilket tvingar sockenstämman utse en 

sockennämnd där det något kontroversiellt måste väljas en ordförande som inte är prästen. 

Den nya nämnden ansvarade för hälsovården och kyrkorådet, och nämndens inflytande på 

                                                
57 Enefalk, Svenskarna och deras kyrkor s.26 
58 Enefalk, Svenskarna och deras kyrkor s.51 
59 Enefalk, Svenskarna och deras kyrkor s.51 
60 Enefalk, Svenskarna och deras kyrkor s.60 
61 Enefalk, Svenskarna och deras kyrkor s.60 
62 Enefalk, Svenskarna och deras kyrkor s.62-64 
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övriga delar av kyrkan blev minimal och sockenstämman fortsätta råda över alla stora utgifter 

och inkomster.63 

 

3.4 Kyrkogården samt socknens rättigheter och skyldigheter 

Kyrkogården var en central mötesplats. En plats präglad av irrationella idéer sett med nutida 

ögon. I dag är det en självklarhet att man begravs ute på kyrkogården. Under den stillsamma 

och respektfulla ceremoni som en begravning är, skulle vi aldrig uppleva gamla benrester 

sticka upp vid nedsänkningen av en kista. Det var dock inget ovanligt på slutet av 1700-talet. 

Kyrkogården speglade socknens hierarki och invånare av samma “skikt” begravdes på samma 

ställe.64 Hade man dessutom tillräckligt mycket pengar och kunde betala för sig, var det 

möjligt att begravas inne i kyrkan och resulterade i en fruktansvärd likstank i många kyrkor.65 

 

Sockenstämman skulle försöka lösa konflikter lokalt innan de gick vidare till andra juridiska 

instanser.66 Stämman skulle agera som en medlare i tvister och försöka uppnå förlikning.67 I 

andra ärenden där straff utdelades kunde invånarna i socknen räkna med antingen stockstraff 

eller horpall. Stockstraff var en stor timmerstock med utskurna hål till benen och ett hänglås 

man kunde låsa fast personen i fråga med. Denna konstruktion var belägen utanför 

kyrkporten, där den skyldige satt och skämdes inför familj, vänner, grannar och övriga 

sockenbor medan de gick in och ur kyrkan. Stockstraff användes oftast i samband moraliska 

brott. Exempel på sådana är frånvaro från katekesförhör, gudstjänst eller stim och skvaller 

under gudstjänst. Tilläggas bör att det var socknens nedre skikt som straffades och personer 

som representerade adeln straffades aldrig med stockstraff.68 

 

Horpallens ursprungliga namn var pliktpall och var i själva verket en bönpall utan stoppning 

för knäna.69 Horpall var namnet pallen fick på folkmun och grundar sig i att 

utomäktenskapligt sexuellt umgänge straffades med pliktpallen. Den skyldige fick sitta på 

pallen och erkänna sina brott inför hela kyrkan. Pliktpallen var en vanligt förekommande 

bestraffning och användes även för att bestraffa brott utöver utomäktenskapligt sex. 

Pliktpallen sågs som otroligt skamlig och många försökte hellre söka om böter eller sitta 

                                                
63 Enefalk, Svenskarna och deras kyrkor s.65 
64 Enefalk, Svenskarna och deras kyrkor s.83 
65 Enefalk, Svenskarna och deras kyrkor s.88 
66 Enefalk, Svenskarna och deras kyrkor s.66-67 
67 Enefalk, Svenskarna och deras kyrkor s.67 
68 Enefalk, Svenskarna och deras kyrkor s.86 
69 Enefalk, Svenskarna och deras kyrkor s.87 
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fängelsestraff än att erkänna sina brott på pliktpallen. Denna uppenbara skrift avskaffades år 

1855 och 1918 fråntogs kyrkan all rätt i strafflagstiftningen att bestraffa medborgare.70  

 

Nämnas bör även de krav socknen ställdes inför i början på 1800-talet. Socknen skulle bland 

annat tillhandahålla en uppvärmd möteslokal för sockenstämman. Stämmans möteslokal fick 

namnet sockenstuga.71   

	 	

                                                
70 Enefalk, Svenskarna och deras kyrkor s.88 
71 Enefalk, Svenskarna och deras kyrkor s.76 
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4	Resultat	
Sockenstämmo- och kommunstämmoprotokollens utformning var relativt standardiserade. 

Protokollet inleds med en rubrik där protokolltypen beskrivs, vilken socken den berör, vilket 

datum och på vilken plats den hölls. Sedan är protokollet uppdelade i olika paragrafer. I 

studien har varje paragraf räknats som ett ärende trots att det ibland behandlas flera ärenden 

av samma art under en paragraf. Till exempel kan tre fall kopplade till fattigvård lyftas under 

en och samma paragraf och då har alltså dessa tre räknats som ett ärende eftersom de står 

under samma paragraf. Ibland står det under första paragrafen ”uppläsning av föregående 

protokoll” i de fallen har detta inte räknats som ett ärende. Protokollen avslutades med att de 

justerades och undertecknades av representanter som ”på församlingens vägnar” godkände 

protokollet.  

 

Sockenstämmoprotokoll för fyra utvalda år har granskats i sin helhet och totalt 168 ärenden 

gåtts genom.  

 

Ingen närvaro antecknades i protokollen så under kategorin personer har enbart de personer 

som undertecknat protokollet eller det justerade protokollet inräknats. Då dessa personer med 

störst säkerhet kan antas har varit närvarande eftersom de bekräftat sin närvaro med en 

signatur. De fallen då personer valts till olika uppdrag är de troligen närvarande, men det är 

inte säkert och dessa personer har därför uteslutits från denna kategori.   

 

Nedan följer en presentation av resultatet följt av en analys i nästkommande kapitel och 

bygger om inget annat anges uteslutande på resultat från en egen databas där samtliga 

protokoll i undersökningen har sammanställts. 

 

4.1 Stämmo- och ärendefrekvens 

De undersökta åren innan kommunalreformen uppvisar en likartad stämmofrekvens. Både år 

1852 och 1861 hade 16 stämmor per år. Året efter reformen, 1863 var det endast 11 stämmor 

och avslutningsvis 13 stämmor år 1872. En direkt och tydlig förändring i stämmofrekvensen 

kan alltså utläsas i samband med kommunalreformen. Det blev betydligt färre stämmor år 

1863 än 1861 för att gå mot en liten ökning i 1872. Stämmofrekvensen varierar från 0 till 4 

per månad åren innan reformen och 0 till 3 per månad efter reformen.  
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I de månader med många stämmor behandlas ofta större frågor som kräver flera 

sammanträden. Exempel på detta är när det skulle anställas en pastor och dennes lön 

diskuterades flitigt i maj månad år 1861. I det fallet var protokollet 21/5-1861 en fortsättning 

på protokollet 15/5-186172 vilket jag tolkar som att de inte kom överens i frågan, fick avsluta 

mötet för att sedan ta upp diskussionen vid det senare tillfället.  

 

I 1852 var det vissa månader inga stämmor alls och andra månader upp till upp till 3 stämmor. 

Vilket kan tyda på antingen att ärenden togs upp när det dök upp eller extraordinarie frågor 

såsom behov av val till olika lokala organ eller uppdrag utom socknen. Dessa typer av 

ärenden var klart bidragande till vissa månaders högre antal stämmor.  

 

Trots den allt lägre stämmofrekvensen efter reformen 1862 förekommer fortfarande månader 

med flera stämmor. 1863 hade Gunnarskog 3 av sina 11 kommunalstämmor i september, även 

här kan man tydligt se att det är extraordinarie ärenden och val som tas upp. 23/10-186373 togs 

beslut om Gunnarskog skulle vara med på byggande av järnväg från Arvika till norska 

gränsen och 26/10-186374 var det val av representanter till förlikningskommitté. Även i 

december 1872 var det två stämmor ett 16/12-187275 och ett 30/12-187276 där det sistnämnde 

bara bestod av ett ärende och då återigen ett val, den här gången till nämndeman.  

 

Anmärkningsvärt är hur 1872 skiljer sig från de föregående åren. I 1872 var det en stämma i 

månaden med undantag av mars (0) och december (2), medan tidigare år visar på en i allt 

högre grad av variation i stämmofrekvensen. Det blir också tydligt hur år 1872 skiljer sig från 

de andra åren när man tittar på ärendefrekvensen. Med betydligt lägst ärendefrekvens med 

2,08 ärenden per stämma blir kontrasten stor till 1852 som i genomsnitt har 3,94 ärenden per 

stämma.  

 

När man jämför de två åren närmast kommunalreformen ser man en ökning av antal ärenden 

per stämma från 2,75 1861 till 2,81 1863. En förklaring skulle kunna vara den låga 

stämmofrekvensen 1863. Om man istället analyserar antal stämmor med enbart 1 ärende syns 

                                                
72 Gunnarskog K I:4 (protokoll 15/5 och 21/5 1861) 
73 Gunnarskog kommun A I:1 (protokoll 23/10 1863, § 1). 
74 Gunnarskog kommun A I:1 (protokoll 26/10 1863, § 6). 
75 Gunnarskog kommun A I:1 (protokoll 16/12 1872) 
76 Gunnarskog kommun A I:1 (protokoll 30/12 1872, § 1) 



 

 
20 

tveklöst en ökande trend av stämmor av denna typ. År 1852 hade 31% av alla stämmor endast 

1 ärende, år 1861 38%, år 1863 45% och 1872 46%.  

 

Om man sedan går in djupare i dessa 1 ärende stämmor och analyserar vad dessa ärenden tar 

upp blir skillnaden före och efter kommunalreformen allt tydligare. Före kommunalreformen 

var 27% av alla 1 ärenden stämmor valrelaterade medan efter reformen var 73% av stämmor 

av denna sort valrelaterade.  

Årsstämman innan reformen var lagt till juni och juli. Årsstämman efter reformen var lagt till 

oktober och december.  

 

4.2 Personer 

De personer som undertecknat protokollen har i några fall en underskrift som är mycket svår 

att tyda. I de fall jag inte har kunnat tyda vad det står, har jag tydligt kunnat känna igen 

handstilen och ordbilden. Så personerna i fråga har då tilldelats ett epitet.  

 

Totalt 63 olika personer har i denna mikrohistoriska undersökning signerat de olika 

sockenstämmoprotokollen eller det justerade protokollen. Personernas signatur består ofta av 

deras namn samt vilken hemman de tillhör. Deras titel ingår inte i signaturen så det har inte 

gått att utläsa vilken samhällsklass de tillhör.  

 

Annat som utmärker sig är en del signaturer som mot slutet av den undersökta perioden 

utesluter sin tillhörighet och istället endast består av initialer för förnamn och hela 

efternamnet. Det kan ha orsakat viss felmarginal i analyserna av kategorin personer. Ett 

exempel på detta är A. Olsson som med säkerhet var ordförande delar av 1872 då han har 

förtydligat detta efter sin signatur. Innan kommunalreformen var det 2 personer med A som 

första bokstav i sitt förnamn och Olsson till efternamn. Det var Unge Anders Olsson i 

Stommen och Gamle Anders Olsson i Bortan. Det har inte med säkerhet varit möjligt att veta 

om A. Olsson efter reformen var samma person som någon av de två med namn Anders 

Olsson innan reformen.  

 

Av det 63 personer som med säkerhet har deltagit på sockenstämmorna var det endast 1 

person representerad varje år; Daniel Nilsson i Stora Gårdsås. Han hade satt sin namnteckning 

på tillsammans 17 protokoll och var därmed den mest representerade, men endast med en liten 
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marginal före tidigare nämnda A. Olsson som var representerad 16 gånger. A. Olssons var 

endast representerad efter reformen.  

 

Resultaten för representation på stämmorna kommer presenteras i tre delar. Först för alla 

personer representerade före reformen och hur stor andel av dessa som var representerade vid 

2 eller färre stämmor. Sedan samma statistik för efter reformen. Och slutligen hur stor andel 

av de som var representerade året innan reformen som även var representerade året efter 

reformen. I förstnämnde presentation har jag adderat resultaten från 1852 och 1861 med 

varandra samt 1863 och 1872 med varandra. Och i sistnämnda presentation presenteras enbart 

resultaten för 1861 och hur stor andel av dessa som representerades 1863.  

 

46 personer representerades innan reformen och 65% av dessa var endast närvarande vid 2 

eller färre tillfällen, Totalt var 27 personer representerade efter reformen och 37% av dessa 

var representerade vid endast 2 eller färre tillfällen.  

 

26 personer var representerade år 1861 och endast 7 av dessa var representerade 1863. Vilket 

betyder att 73% av de representerade på sockenstämman 1861 byttes ut i samband med 

kommunalreformen. Totalt 16 personer representerades 1863, då 7 av dessa även var 

representerade1861 utgjorde de 44% av de nya sockenmännen efter kommunalreformen. 

 

4.3 Medelsförvaltning 

Medelsförvaltning rör allmänna ekonomiska frågor som överseende av räkenskaperna, men 

även i de fallen sockenbor på uppdrag av socknen har rest till andra platser och lämnat in 

räkning för detta. Man skulle kunna argumentera för att de ärenden då sockenbor kräver 

ersättning då de representerat socken borde räknas till kategorin personal. Men endast sådana 

ärenden som behandlat frågor gällande anställningar som kyrkoherde, pastor och liknande 

samt frågor gällande lön till dessa har räknats till personal. Det som är intressant här är att i 

kategorin medelsförvaltning kunde man se en ökning i antal ärenden per år fram till 

kommunreformen och sedan en halvering året efter reformen jämfört med året innan samt 

ytterligare lägre frekvens i undersökningens sista år.  
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4.4 Personal, längdgranskning och byggnader  

Kategorin hade 2 ärenden första året, sedan 9 andra året för att tredje året ha endast 1 ärende 

och slutligen fjärde året inget alls. Att undersökningsperiodens andra år sticker ut med sina 9 

ärenden kopplat till personal beror på förhandlingarna om anställningen av en pastor och 

dennes lön. En utdragen process som förklarar den förhöjda frekvensen detta år.  

 

I analyserna av kommunalreformens omedelbara konsekvenser blir kategorin 

längdgranskning framträdande. Ärenden kopplat till denna kategori gick från endast 1 ärende 

åren innan reformen till totalt 6 ärenden åren efter reformen. 

 

Ärenden som berör byggnader, men inte kunnat kopplas till skola, fattigvård eller 

sockenmagasin har placerats under kategorin byggnader. Men här har även ärenden som berör 

brobygge och järnväg inräknats. I undersökningens två första år låg ärenden kopplat till 

byggnader stabilt på 3 ärenden per år. Året efter reformen var det 2 ärenden som räknats till 

byggnader och sista året var det inga alls. De 2 ärenden året efter reformen var ett brobygge 

och en diskussion gällande byggande av järnväg. Så ärenden som kan kopplas direkt till 

fysiska byggnader är obefintliga efter reformen, medan det var hela 6 ärenden innan reformen. 

 

4.5 Val  

Ärenden kopplade till val var med marginal den typ av ärenden som var mest frekventa under 

hela den undersökta perioden. Totalt 32% av alla ärenden var kopplade till val till lokala 

organ eller uppdrag utom socknen. Val var egentligen ännu oftare förekommande eftersom 

val till poster som kopplas till skola, fattigvård eller andra enskilda frågor har räknats in under 

respektive fråga. Men att det under hela den studerade perioden var var tredje fråga som 

behandlade ett val tyder onekligen på att denna typ av ärenden var viktigt och fick stort 

utrymme på stämmorna.  

 

Om man bryter ned statistiken och istället jämför åren innan reformen med åren efter ser man 

en tongivande förändring. Innan reformen var endast 22% av ärendena kopplat till val, medan 

hela 50% efter reformen. I en ytterligare nedbrytning kan man se en ändring i trenden av 

valtyp. Innan reformen var 66% av valen val till lokala organ medan efter reformen hade den 

sjunkit till 45%. Val till uppdrag utom socknen hade därmed blivit den mest förekommande 

typen av val i en tid där val hade fått ett betydligt större utrymme på stämmorna.  
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4.6 Fattigvård  

Är den kategori ärenden som efter val är mest frekvent. 11% av alla undersökte ärenden kan 

kopplas till fattigvård och kategorin är representerad under samtliga studerade år. Ett tydlig 

trendbrott syns 1872 då fattigvårdsärenden som hade legat på stabilt 5-6 ärenden per år 

tidigare hade sjunkit till endast 2 ärenden detta år.  

 

Sockenmagasin som är nära besläktad med fattigvården stod för 2,9% av alla undersökta 

ärenden, men visade på en olikartad utveckling. 100% av alla sockenmagasinärenden förekom 

under undersökningens första år 1852 och var inte alls representerad efterföljande år.  

4.7 Hälsovård, skolfrågor, kyrkotukt och brandskydd 

Hälsovårdsärenden hade en liknande trend som sockenmagasinet där 3 av totalt 4 ärenden 

togs upp första året och sedan 1 ärende andra året. Efter reformen var inga ärenden kopplade 

till hälsovård representerade.  

 

Gällande ärenden kopplade Skolfrågor kunde ingen tydlig trend utläsas då de sällan var 

representerade. 0 ärenden 1852, 3 ärenden 1861, 0 ärenden 1863 och 1 ärende 1872 visade 

statistiken för denna kategori.  

   

Även ärenden som räknats till kyrkotukt var sällan representerade på stämmorna, här kan man 

dock något tydligare än skolfrågor utläsa en förändrad trend i samband med 

kommunalreformen. 5 ärenden berörde kyrkotukt innan reformen och enbart 1 ärende efter 

reformen.  

 

Brandskydd var som kategorierna kyrkotukt och skola sällan representerade och samtliga 3 

ärenden togs ut i studiens första år 1852.  
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5	Analys	och	slutsatser	
Gustafsson använder sig av metaforen kedjereaktion när han beskriver sockensjälvstyrets 

utveckling där reglering leder till formalisering, rutinisering och elitisering.77 I analysen av 

det tidigare presenterade resultatet kommer exempel på ovannämnda kedjereaktion användas 

för att analysera sockensjälvstyrets utveckling i Gunnarskog. Jämförelser med socknarna i 

Gustafssons avhandling kommer även göras för att sätta in Gunnarskogs utveckling i en större 

kontext.  

 

En av reformens omedelbara och kanske även mest framträdande konsekvenser är den 

drastiskt sjunkande siffran för stämmofrekvensen från 1861-1863. Åren innan reformen 

präglades av stora variationer när man tittar på stämmor per månad. Detta skulle som nämnt i 

resultatet kunna tyda på att ärenden togs upp när de dök upp och i så fall vara ett tecken på en 

låg grad av rutinisering. År 1872 å andra sidan hade i stort sett en stämma per månad. Vilket 

tyder på en ökad grad av rutinisering och formalisering (i likhet med Gustafsson).  

 

Gustafsson nämner utvecklingen mot ett ombudsmannasamhället vilket utmärker sig även i 

denna studie där antal stämmor med enbart ett ärende ökar ju närmare nutid man kommer.78 

Om man sedan tittar på hur stor andel av dessa stämmor som var valrelaterade blir kopplingen 

ännu tydligare 27% innan reformen och 73% efter. Ombudsmannasamhället i Gunnarskog var 

ett faktum där allt flera ärenden rörde val till representanter utanför socknen i samband med 

bland annat brobygge eller andra sammanträden där ombudsmän krävdes och indikerar en 

tydlig trend av rutinisering och formalisering efter reformen.  

 

I likhet med andra socknar byttes vårstämman ut med en decemberstämma i Gunnarskog efter 

reformen. Man kan se en trend av att en del saker började likna varandra allt mer runt om i 

Sverige, vilket visar att en högre grad av rutinisering och formalisering utvecklade sig på flera 

ställen i Sverige samtidigt.79 

 

Antal representerade personer innan reformen 1862 uppgick till 46 personer, men denna siffra 

nästintill halverades efter reformen. Innan 1862 var 65% representerade vid 2 eller färre 

stämmor, medan samma siffra hade sjunkit till 37% efter 1862. En tydlig tendens av att ett 

                                                
77 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 99 
78 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 63 
79 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 101 
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mindre antal personer representeras, men att dessa istället är närvarande vid flera tillfällen än 

tidigare. En tendens som kan tolkas fram även i Gustafssons resultat.80 Det som dock inte går 

att utläsa är personernas titel, så i frågan om elitisering går det därmed inte dra någon slutsats.  

 

I Brännkyrka socken visades det tydligt att samma personer fortsatte styra på samma sätt före 

1862 och efter.81 På den här punkten skiljer sig Gunnarskog betydligt från Brännkyrka när 

hela 73% av de representerade på stämmorna 1861 byttes ut 1863.  

 

Rutiniseringen och formaliseringen hade som tidigare nämnt sänkt antalet representerade 

personer efter reformen, så de som var representerade även innan reformen utgjorde 44% av 

de nya sockenmännen 1863. Här skulle man kunna argumentera för att de med erfarenhet från 

innan reformen utgjorde en betydande del av sockenstyret efter reformen. Det som inte går att 

identifiera är hur stort inflytande dessa har haft och på vilket sätt de har styrt. Att 43% var 

gamla representanter betyder även att 57% var nya, vilket gör att jag står fast vid mitt 

påstående om att Gunnarskogs självstyre såg en större förändring än Brännkyrka i samband 

med kommunalreformen 1862. 

 

Längdgranskning är en kategori vars utveckling utmärker sig. En kraftig ökning i antal 

ärenden kan ses i samband med kommunalreformen 1862. Det nya fyrksystemet, skulle kunna 

vara en anledning till detta.82 Granskning av skattelängder blev allt viktigare när antal fyrkar 

(röster) skulle beräknas utifrån denna längd. Ett tydligt tecken på hur reglering genom ny 

lagstiftning i nära anknytning till kommunalreformen påverkar sockenstämmans innehåll.  

 

Fattigvårdsärenden fick stor plats på sockenstämmorna men fattigvården hanterades olika i 

samband med införandet av sockennämnden.83 I Gunnarskog fortsatte dessa ärenden att få 

mycket utrymme på stämmorna även efter 1862. Det som däremot är väldigt tydligt är hur 

ärenden kopplade till sockenmagasin korrelerar med Gustafssons påstående om att 

sockenmagasinets inte ansågs vara tidsenligt efter 1862 och att dessa ärenden försvann i 

loppet av 1860-talet.84 I Gunnarskog förekom inga ärenden kopplade till sockenmagasinet 

efter 1862.   

                                                
80 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 102 
81 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 102 
82 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 101 
83 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 54 
84 Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur s. 54 
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6	Sammanfattning	
Syftet med denna mikrohistoriska studie var att undersöka långsiktiga och omedelbara 

förändringsprocesser i Gunnarskogs sockens självstyre i samband med kommunalreformen 

1862.  

 

Studien antar en kvantitativ analys av sockenstämmoprotokollen för att skapa en översiktlig 

bild av källmaterialet för att sedan göra en tolkning av beräkningarna samt en mer ingående 

kvalitativ tolkning av källmaterialet där beräkningarna kan ge indikationer på saker som rör 

frågeställningen. 

 

Studiens frågeställning består av följande frågor: 

- Vilka omedelbara konsekvenser fick kommunalreformen 1862 för socknens självstyre 

i Gunnarskog?   

- Vilka långsiktiga konsekvenser fick kommunalreformen 1862 för socknens självstyre i 

Gunnarskog?  

-  Skiljer sig dessa förändringar från andra socknar i Sverige under samma period?  

 

Studiens resultat ger svar på frågorna som ställs och både långsiktiga och omedelbara 

konsekvenser syns tydligt i den kvantitativa underökningen. När det gäller 

kommunalreformens omedelbara konsekvenser visar resultatet att över hälften av 

sockenmännen innan reformen byttes ut i samband med reformen, antal stämmor per år sjönk 

drastiskt och en stabilare sockenstämma där samma personer i högre grad än tidigare var 

närvarande på flera stämmor.  

 

De långsiktiga konsekvenserna blir mycket tydliga när man jämför 1852 och 1872. En ökande 

trend av reglering, rutinisering och formalisering syns genom färre stämmor, färre ärenden per 

stämma och flera valrelaterade stämmor. Det nya ombudsmannasamhället präglar 

Gunnarskog, där val till ombudsmän och representanter får större utrymme på stämmorna.  

 

Förändringsprocessera som påvisas för Gunnarskog följer en trend som liknar andra socknar i 

Sverige under samma period. Det som dock skiljer sig är de omedelbara konsekvenserna 

reformen fick för Gunnarskog. Medan de styrande personerna i andra socknar tenderade till 

att fortsätta styra på samma sätt före och efter reformen, så byttes över hälften av 

sockenmännen ut från året före reformen till året efter.
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