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Sammanfattning 
Regeringen har i flera steg beslutat om kommunala sammanläggningar under 1900-talet, på 
många ställen gav sammanläggningarna grund för en lokal konflikt. Den här konflikten var 
inte alltid enkel att lösa och lever på många platser kvar i dagens kommunala frågor. En 
flerkärning kommun tenderar att skapa lokala motsättningar emellan det som utgör den 
centrala kärnan och den eller de andra orterna inom territoriet ser det som att de befinner sig i 
kommunens periferi. Kommunreformerna som genomfördes tenderade att skapa debatter om 
invånarnas identitet och tillhörighet. Känslan av tillhörighet inom kommunen och det som 
betecknas som lokal identitet blir direkt en känslig fråga när en liten kommuns 
självständighet absorberas av en annan enhet till förmån för en större kommunal enhet som 
på kort sikt kom att minska det medborgerliga inflytandet. Kommunsammanläggningar eller 
motsvarande sammanläggningar av juridiskt styrande territorium har gjorts i många 
europeiska länder och framförallt har kommunsammanläggningar genomförts i de nordiska 
länderna som har haft likartade upplägg. Resultaten varierar liksom befolkningens syn på 
dessa reformer. Kommunsammanläggningarna som har genomförts har varit en konsekvens 
av urbaniseringen och ett verktyg för att säkerställa rikets rättssäkerhet och beskattning. 
Besluten om sammanläggningarna togs i olika remissinstanser och baserades på 
demografiska förutsättningar och prognoser. Känslan av tillhörighet, de mjuka värden som 
medborgarna kände inför en sammanläggning var tvunget att redas ut på lokal nivå. 

Den tryckta pressen utgjorde en plattform och ett forum där diskussion kunde föras i form av 
insändarspalter och intervjuer. Lokala makthavare och opinionsbildare använde den här 
kanalen för att påverka och uppmana allmänheten att ta ställning i viktiga lokala frågor. Hur 
frekvent var publiceringen om kommunsammanläggningen och vilka åsikter kom till uttryck i 
kommunblock 10, Årjäng? I den här studien har jag analyserat tidningarnas notiser rörande 
kommunsammanläggningen i det valda geografiska området. Jag har granskat rapporteringen 
som förekom i nationell och lokal press för att ta reda på vad allmänheten fick ta del av, samt 
hur opinionsbildare uttryckte sig under kommunblocksreformen. Den lokala tidningen bidrog 
som förväntat med fler åsiktsyttringar i form av insändare och fler nyhetsinslag än de 
nationella tidningarna.  

Målsättningen med text- och medieanalysen var att ta reda på dels vem eller vilka som skrivit 
exempelvis en insändare och dels vad skribenten ville förmedla eller bilda opinion om. I 
undersökningen har jag använt mig av den mottagarorienterade strategin som verktyg för att 
analysera pressens publicerade nyhetsrapportering och åsiktsspalter. Strategin bygger på tre 
beståndsdelar som ska beaktas vid analysen av en text – Vem handlar texten om, vilka 
aspekter bör studeras samt adressater som aktörer i särskilda positioner. Studien av texten och 
innehållet i tidningarna gav en inblick i vad som fångade invånarnas intresse och vad 
allmänheten ansåg var viktigt i kommunsammanläggningen. För den här specifika studien är 
undersökningsmaterialet avgränsat för att endast fokusera på kommunerna inom 
kommunblock 10, Årjäng. 

 

 

 

 



 
 

Summary 
The government has in several steps decided about municipal mergers during the 20th 
century. In many places the mergers provided the basis for a local conflict. This conflict was 
not always easy to resolve and lives in many places remain in today's municipal issues. A 
multi-tiered municipality tends to create local contradictions between what constitutes the 
central core and the other locality or territories in the municipal territory, it looks like they are 
in the municipality's periphery. The municipal reforms that were implemented tended to 
create conflicts of softer values, the sense of belonging within the municipality and what is 
referred to as local identity is a sensitive issue when the independence of a small municipality 
is absorbed by another, often bigger, municipal unit which in short term reduced the civic 
influence.  

Municipal mergers or similar mergers of legally governing territory have been conducted in 
many European countries and, above all, municipal mergers have been conducted in the 
Nordic countries which has had similar structures. The results vary, as does the population's 
view of these reforms. The municipal merges that have been done had been a consequence of 
urbanization and a tool to ensure the legal security and taxation of the state. Decisions on the 
mergers were made in various referral bodies and were based on demographic conditions and 
forecasts. The soft values that the citizens felt before a merger were resolved at the local level 
in the municipal. 

The press provided a platform and a forum where discussion could take place in the form of 
submitter columns and interviews. Local rulers and opinion leaders used this channel to 
influence and urge the public to take a stand on important local issues. How frequent was the 
publication about the municipal assembly and what views were expressed in block 10, 
Årjäng? In this study, I have analyzed the magazines' notices regarding the municipal 
assembly in the selected geographical area. I have reviewed the reports that were published in 
national and local press to find out what came to the public´s notice, as well as how opinion 
leaders expressed themselves during the municipal block reform. As expected, the local 
newspaper contributed more opinions in the form of submissions and more news articles than 
the national newspapers.  

The purpose of the text and media analysis was to find out who wrote, for example, a 
submitter and partly what the writer wanted to convey or form opinion on. In my work, I 
have used the receiver-oriented strategy as a tool for analyzing the press's published news 
reporting and opinion columns. The strategy is based on three components that must be taken 
into account when analyzing a text - Who deals with the text, what aspects should be studied 
and addressees as actors in specific positions. The study of the text and the content of the 
newspapers gave an insight into what caught the interest of the inhabitants and what the 
public considered important in the municipal assembly. For this specific study, the survey 
material is limited to focus only on the municipalities within the municipal block of Årjäng. 
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1. Inledning 
1.1 Val av ämne 
I min B-uppsats i Historia II, ”Kommunsammanläggningen i Årjängs kommunblock 1968-
1974 – Om lokala motsättningar i samband med kommunblocksreformens genomförande” 
analyserade jag hur motsättningar emellan centrum och periferi kom sig till uttryck i de 
offentliga handlingarna som fanns att tillgå i det kommunala arkivet. Informationen hämtades 
från den inrättade samarbetsnämnden i Årjängs kommunblock, kommunalfullmäktige och 
kommunstyrelsens protokoll från Årjängs respektive Töcksmarks kommuner. Jag kunde efter 
min analys av dessa handlingar konstatera att diskussioner och spår av motsättningar emellan 
de två orterna inte framkom i den utsträckning jag hade förväntat mig i dessa handlingar trots 
att det i allra högsta grad fortfarande idag finns dagsaktuella frågor som splittrar kommunen i 
öst respektive väst och i vissa fall även till enstaka glesbygdssamhällen som före den första 
kommunreformen hade ett mer eller mindre självstyre. Jag redogjorde i min föregående 
studie för omröstningar och för vilka ärenden som lämnade avtryck i protokollen och utifrån 
de uppgifterna klarnade bilden av hur sammanläggningen genomfördes rent administrativt 
och inte minst demokratiskt. Centraliseringen hade blivit ett faktum och det har påverkat 
orterna och inte minst präglat dess invånare. 

Jag har i diverse sociala medier i närtid sett grupperingar som bildat opinion och diskuterat 
kring hur det var förr på respektive ort, i dessa grupperingar har det figurerat tidningsklipp 
från tiden före och efter den senaste sammanläggningen som skedde 1973-1974. I samma 
återpublicering av pressens artiklar från tiden har kommentarerna och undertonen allt som 
oftast haft en sentimental eller en tydligt bitter eftersmak i kommentarerna om och kring vad 
som faktiskt skedde. Vad min föregående studie inte tog hänsyn till var hur jargongen och 
opinionen för eller emot kommunsammanläggningen syntes i media, hur gick debatten där? 
Vad eller vem skrevs det om? 

Den här uppsatsens innehåll är kopplat till min hembygd, mitt intresse för den lokala 
historien, mitt intresse för media och om och kring organisationen Årjängs Kommun dess 
invånare och dess lokala intressekonflikter. Under min uppväxt i kommunen var jag till och 
från en flitig skribent som gärna ställde frågor via media i insändarspalterna till de lokala 
makthavarna och ifrågasatte exempelvis nedläggningen av den lokala sociala servicen när 
den flyttades eller lades ned på den ena orten till förmån för en den andra centralorten som 
fick ett monopol. Vad jag däremot som tonåring inte reflekterade kring var dels medias 
redaktionella ändringar av mitt alster innan publicering och dels vilken enorm process som 
låg bakom ett beslut inom kommunen eller regionen (dåvarande landstinget). Som en 
genomsnittlig kommuninvånare så har gemene man oftast inte förkunskapen kring vad som 
görs i en politisk förändringsprocess innan ett beslut fattas, en politiker kan dessutom vara 
bunden till att rösta eller fatta känsliga beslut utifrån sitt partis värderingar och andra 
parametrar trots att lokalpolitikerns egen kompass visar åt en annan riktning. Avsaknaden av 
förkunskap i skrivande stund som tonåring kring hur organisationen och demokratin inom 
den kommunala verksamheten fungerade föranledde således att jag som kommuninvånare 
kände en avsaknad av transparens och insyn i beslutsprocessen, i brist på kunskap, därav mitt 
agerade som kan tolkas som aningen naivt när jag ser på det i efterhand. Begreppen tendens 
och beroende var på den tiden således okända begrepp som givetvis förklarar medias 
redaktionella ändringar av min insändare för att få mig som skribent att framstå som mer 
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upprörd och kritiserande mot de lokala makthavarna utifrån medias egna politiska färgning 
och önskan om att skapa en hetare debatt i spalterna. 

Av erfarenhet och utifrån att granska löpsedlar så vet jag idag att media är ute efter 
sensationsjournalistik, och att de positiva nyheterna snabbt försvinner i mängden samt att 
imorgon är dagens nyheter bortglömda.  Jag kan mycket väl tänka mig att det inte bara var 
negativ rapportering beträffande kommunsammanläggningarna men det är däremot kutym att 
det är de negativa aspekterna som fastnar i minnet på en ordinär kommuninvånare och det är 
då dessa aspekter av händelsen som upprepas när ämnet kommer på tal. Missnöjet kring 
kommunsammanläggningen som består än in i dessa dagar kan ha sin förklaring i vad 
invånare minns eller snarade vad de vill minnas och det bäddar för vad de berättar vidare. 

1.2 Nordmarkens kommun  
För att ge ett exempel på hur kommunsammanläggningen har varit och är en aktuell 
vattendelare i flera frågor så har jag gjort ett stickprov på hur debatten har förts på 2010-talet 
då frågan väckts till liv på nytt i ett kommunalt sammanhang. Observera att samhället har 
utvecklats sedan 1970-talet och förutsättningarna ser annorlunda ut idag beträffande 
näringsliv, befolkningsantal och så vidare. Det är viktigt att ha det i beaktning när vi omkring 
40 år senare ser på hur en konflikt lever vidare hos lokalpolitiker och framförallt när vi läser 
om en historisk konflikt i dagens media. 

I september 2016 skrivs en motion till Årjängs kommunfullmäktige om att moderaterna i 
kommunen hemställer om att byta namn på kommunen till Nordmarkens kommun. Som 
motivering anförs det att namnet Nordmarken används i andra sammanhang, exempelvis 
inom skolan och för pastoratet används namnet. Motionärerna menar att namnet kunde verka 
för enhet och sammanhållning inom kommunen och att namnet dessutom är en historiskt 
vedertagen benämning av bygden. Moderaterna menar att frågan borde avgöras med en 
folkomröstning.1 Kommunstyrelsen fick i uppdrag att behandla motionen innan ärendet 
skulle tas upp i kommunalfullmäktige och kommunstyrelsens arbetsutskott hävdade med 
bifall av kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer bifall till förvaltningens förslag om 
att dels inte utreda namnbyte, och att dels en folkomröstning inte ska genomföras i samband 
med valet 2018, samt att motionen därmed ska anses vara besvarad. Motiveringen till 
förvaltningens förslag till beslut är att Årjängs kommun har innehavt sitt nuvarande namn 
sedan 1971 och då fick sitt namn efter centralorten Årjäng i den partiella 
kommunsammanläggningen. Valet av namn är gjort efter centralorten vilket är det vanligaste 
bland Svenska kommuner, det hjälper dessutom till att visa var i landet kommunen befinner 
sig. Utifrån namnet så har det även arbetats genom åren med att bygga upp varumärket för 
kommunen samt att logotypen ”Å – Naturligtvis Årjäng” är varumärkesskyddad hos patent- 
och registreringsverket. Moderaternas representant Mikael Olsson reserverade sig mot 
beslutet.2 

Motionen anlände till kommunalfullmäktige i mars 2017, där utgången blev den samma som 
på kommunstyrelsens arbetsutskott efter en omröstning per acklamation. Moderaternas 
fullmäktigegrupp reserverade sig då mot förslaget.3 

                                                           
1 Motion om namnbyte, 20160927, 2016/311.10, Kommunarkivet, Årjängs Kommun. 
2 Kommunstyrelsens Arbetsutskott, Protokoll, 20161128, KSAU §211, Kommunarkivet, Årjängs Kommun 
3 Kommunfullmäktige, Protokoll, 20170327, KF §33, Kommunarkivet, Årjängs Kommun 
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Det här var en ordentlig vattendelare i Årjängs kommun som ingen hade förutspått då 
förslaget var kontroversiellt och kunde uppfattas som kontraproduktivt innan valet för den 
styrande majoriteten, då socialdemokraterna och moderaterna satt i gemensam majoritet. 
Förslaget blev en kil i samarbetet och media var inte sena med att göra intervjuer om 
förslaget och då koppla motionen till den historiska konflikten. Värmlands Folkblad (VF) 
som är en uttalad socialdemokratisk tidning var först ut med att rapportera om motionen, och 
till skillnad från i den faktiska motionen gick argumentationen från moderaterna nu fram med 
att belysa namnbytet ur en mer konservativ riktning: 

 M vill byta namn på Årjäng  

[…] 
- Sverige heter inte Stockholm bara för att det är största staden, säger Mikael Olsson 
(M), som vill avgöra frågan med folkomröstning. 
Han står bakom den motion som efter september månads kommunfullmäktige gick 
vidare till kommunstyrelsens beredning. Anledningen är att överbygga splittringen som 
den gamla kommunsammanslagningen gett upphov till. – När Töcksfors, Holmedal 
och alla småkommuner slogs samman på 60–70-talet uppkallade man kommunen efter 
största orten, Årjäng. Sedan dess har vi haft lite stridigheter mellan Årjäng och 
Töcksfors. Men jag tycker att bypolitiken är förlegad, hade vi haft ett gemensamt namn 
att förhålla oss till blir det kanske lättare att få alla att jobba för samma sak, säger 
Mikael Olsson 
[…]  
– Det här är något som folket måste få bestämma, inte något jag som politiker ska 
tvinga igenom. På vissa i Årjäng är det taggarna utåt direkt när man pratar om det här, 
men efter att jag förklarat vänder de, säger Mikael Olsson.4 

Mikael Olsson framställer namnförslaget som en väg att ta för att kommunen på ett lättare 
sätt ska jobba framåt under ett nytt gemensamt namn som inte ger mer energi till den gamla 
konflikten som uppkom orterna emellan i samband med kommunsammanläggningen 1973-
1974. Vidare jämför Olsson med Eda kommun som är en angränsande kommun och som inte 
uppbär namnet efter någon av sina centralorter. Nya Wermlands-Tidningen (NWT) som är en 
uttalad borgerlig tidning rider vidare på vågen om nyheten som VF rapporterade om och 
dagen efter utkommer NWT med en halvsida med rubriken Årjängs kommun kan bli 
Nordmarken. I NWT upprepas den fakta och retorik som framkommit i VF dagen innan, och 
med en del tillägg i sin sammanfattning där de nämner problematik orterna emellan, den 
centralisering som pågått sedan kommunsammanläggningen och bland annat att mindre 
bygdeskolor lagts ned under föregående mandatperiod. NWT väljer dock att inte nämna att 
det var den föregående majoriteten som fattat beslut i de frågorna. Tidningen vidgar även sitt 
reportage då de väljer även att intervjua kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande 
Daniel Schützer i frågan.  

[…]  
Kommunalrådet Daniel Schützer (S) hade däremot ingen aning om att motionen var på 
gång: 
- Jag hade uppskattat att få veta om det innan. 
Hur ser du på förslaget? 
– Namnbytet var uppe på förslag redan i samband med kommunsammanslagningen, 
men det stoppades eftersom det fanns en ort som heter Nordmarken. Så vitt jag vet så 

                                                           
4 Värmlands Folkblad 20161021, s.8 
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finns den orten fortfarande, säger Daniel Schützer. 
– Av den anledningen ser jag inte ett namnbyte som genomförbart. Vi kan ju inte stjäla 
en annan orts namn.  
Men att det skulle finnas en fnurra på tråden i majoriteten vill ingen skriva under på. 
– Men visst tar Socialdemokraterna ofta på sig äran för de förslag som drivs igenom, 
säger Mikael Olsson. 
Motionen var en av tre som Moderaterna lämnade in vid förra fullmäktigemötet. 
Kommundelskontor 
- Vi lämnade också in ett förslag om att inrätta ett kommundelskontor i Töcksfors. Med 
tanke på företagandet, som går så otroligt bra i Töcksfors, skulle vi vilja att 
näringslivsutvecklare fanns på plats då och då, säger Mikael Olsson.5  

NWT ägnar ett stort utrymme i sitt reportage om bakgrunden till konflikten orterna emellan 
och ställer frågor till ett ganska överraskat kommunalråd, eller så vill de ge en bild utav det. 
Kommunalrådet Schützer har dock svar på tal och Olsson knackar in kilen partierna emellan 
ytterligare med sitt påstående om att socialdemokraterna skulle vara ärelystna och att 
moderaterna för en ödmjuk och samarbetsvillig linje med sina förslag, dock med en underton 
om att Töcksfors är en oerhört framgångsrik ort. Vilket är samma konstaterande argument 
som fördes vid kommunsammanläggningens slutfas 1974. 

Den här motionen tenderade att förstoras i media. Förstahands fakta som konkret fördes fram 
i motionen tonades ned i den tryckta pressen och istället lades det vikt på aktuella uttalanden 
från partiföreträdarna som kom med ny substans i ämnet och således drev och lyfte 
journalistiken fram pusselbitar för att skapa debatt kring ämnet. Utifrån den politiska 
kompass som respektive tidning uttalat kan vi se att det är tydligt att NWT vill lyfta fram 
moderaterna och framställa socialdemokraterna som ovetande, det är även moderaterna som 
får sista ordet i reportaget och uppmanar till opinion. VF valde att ägna en enkel spalt utan 
bild åt motionen vilket kan tyda på att de inte kände till omfånget i frågan eller förhöll sig 
relativt neutrala till ämnet då det i utgångsläge var en socialdemokratisk regering som drev 
igenom kommunreformerna och eftersom de inte publicerar någon kommentar ifrån de lokala 
socialdemokratiska företrädarna så förhåller de sig relativt neutrala i min mening.  

Det här var ett stickprovsexempel på att konflikten i alla fall enligt lokal media och lokala 
företrädare bosatta i västra delen av kommunen inte drar sig för att väcka en sovande björn 
för att eventuellt vinna väljarröster inför ett annalkande val. En anmärkningsvärd iakttagelse 
är att sittande partiföreträdare som dessutom gemensamt har majoritet använder sig av en 
omkring 40 år äldre reform och retorik som då när den var aktuell påverkade 
kommuninvånarnas identitetskänsla. Moderaterna använder mjuka värden i sin argumentation 
och vill påverka läsaren i riktning mot sin lokala identitet som kan få upprättelse om 
centralorten Årjäng berövas sitt namn och därmed ställning som självklar centralort i 
kommunen. Avsikten torde vara att argumentera i en konfrontation för öppen ridå för att 
vinna väljare. Tekniken tenderar dock att urarta i pajkastning, och det anmärkningsvärda är 
att det sker inom styrande majoritet. Det kan tyda på att den lokala identiteten och centrum 
kontra periferi än idag kan utgöra sprängstoff i debatten och att konflikten i allra högsta grad 
är levande om den väcks.  

 

                                                           
5 Nya Wermlands-tidningen, 20161022, sista sidan 
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1.3 Syfte 
Syftet med den här mediestudien är att ta reda på hur opinionen i 
kommunsammanläggningsfrågan såg ut och undersöka förekomsten av motsättningar som 
kom till uttryck i pressen. Det görs genom att analysera den generella rapporteringen och 
åsiktsspalterna relaterade till kommunsammanläggningen i Årjängs kommunblock som 
publicerades i nationell- och lokalpress i samband med den andra kommunblocksreformen i 
det som än idag är Årjängs kommun. Perioden för studiens omfång för de nationella 
tidningarna är mellan åren 1960-1976, och för lokaltidningen 1968-1976. De valda 
undersökningsperioderna utgår ifrån åren innan sammanläggningsprocessen hade startat i den 
nationella pressen men strax efter att kommunen blivit indelad i ett kommunblock 1964 i den 
lokala pressen. Vid det här laget borde den nationella pressen omnämna kungörelser eller 
rapportera om meningsskiljaktigheter som rörde kommunblock 10, Årjäng. Debatten på lokal 
nivå bör dessutom ha kommit igång i insändarspalterna. Det jag vill se är hur mycket 
allmänheten fick reda på via den lokala tidningen som fanns att tillgå i kommunblocket samt 
hur opinionen reagerade i den lokala pressen och om enskilda händelser genererade 
publiceringar i den nationella pressen i form av reportage, insändare och dylikt. Den nya 
kommunen kom formellt till stånd i januari 1974, avmattades diskussionerna efter att 
sammanläggningen var genomförd? – Det vill jag undersöka. 

1.4 Frågeställningar 
För att komma fram till lämpliga frågeställningar i förhållande till syftet för studien har jag 
valt att studera pressen och dess publicerade alster. Pressen behandlade de delar som inte 
framkom i min föregående studie av de kommunala protokollen. Pressens bör ha haft en 
betydande roll i kommunala frågor. Personliga åsikter från förtroendevalda eller åsikter som 
allmänheten hade i frågan om kommunsammanläggningen framträdde inte i de kommunala 
protokollen och de känslor som invånarna torde ha haft bör således på ett eller annat vis 
framträda i pressens återberättande av händelsen och alla enskilda åsikter bör framträda på ett 
annat sätt när de inte styrs av formaliteter. De frågor jag tagit fram och söker efter svar på i 
studien är: 

Vad rapporterades det om och vilka åsikter kom fram i den nationella samt den lokala 
pressen? 

Vilken typ av argument användes av de olika skribenterna i pressens insändarspalter för 
respektive emot en sammanläggning av kommunerna inom kommunblocket? 

Hur förändrades debatten och rapporteringen efter att kommunsammanläggningen slutligen 
var genomförd? 

1.5 Avgränsningar 

Min undersökning behandlar enbart det geografiska området som idag heter Årjängs kommun 
som angränsar till Norge, väster i Värmlands län. För att vi ska få en uppfattning om hur 
rapporteringen och debatten om och kring kommunsammanläggningen fördes såväl före som 
efter det att den var klar 1974 behandlas källmaterial från rikstidningarna mellan 1960-1976 
där kommuner inom Årjängs kommunblock omnämns samt lokalpressen för perioden 1968-
1976, i tidningarna har nyhetsrapportering om sammanläggningsfrågan och åsiktsspalter 
(insändare) som berör lokal identitet använts för studien. Ledare och redaktörens åsikt har 
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uteslutits för att fokusera på nyhetsstoff och allmänhetens egna åsikter om 
sammanläggningen framför redaktörer och ledarpolitikers åsikter. 

Jag kommer undersöka hur det rapporterades kring sammanläggningen på en nationell nivå i 
de största tidningarna för tidsperioden. De stora tidningar som är aktuella för att få ett grepp 
om den nationella rapporteringen torde ha en västsvensk koppling för att beröra mitt valda 
geografiska område. De som då är aktuella i sammanhanget är Aftonbladet, Arbetet - 
Västsvenska Editionen, Göteborgsposten samt Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. 

För att få svar på mina frågor om rapporteringen och debatten på lokal nivå i tryckt press så 
är den lokala tidningen Nordmarksbygden den tidning som jag har valt att arbeta med. Valet 
av den här tidningen bygger på att Nordmarksbygden var den tidning som varje hushåll hade 
tillgång till, den gavs ut en gång i månaden inom kommunblocket och är därmed den tidning 
där en löpande rapportering i insändarspalterna i ämnet torde ha gjorts lokalt.  

På grund av omfånget har jag på den lokala nivån valt att exkludera dagspressen exempelvis 
Arvika Nyheter, Värmlands Folkblad och Nya Wermlands-Tidningen då dessa inte 
levererades till alla hushåll och dessutom hade och har en tydligt uttalad partipolitisk 
färgning. Den omnämnda lokaltidningen som studien behandlar har ingen uttalad partipolitisk 
färgning och har varit lämpligare att bearbeta för studien, detta för att bibehålla ett opolitiskt 
mikroperspektiv över valt område. 

1.6 Forskningsläge 
Ur ett internationellt perspektiv kan inte Sverige ses som unikt med att lägga samman 
kommuner som ansetts vara för små ekonomiska enheter. En liknande trend har gått igenom 
norden och är pågående idag eller nyligen avslutade i våra nordiska grannländer. 
Samhällsforskaren Siv Sandberg sammanställde en rapport 2018 som underlag till 
kommunutredningen. Sandberg förhåller sig till Danmark, Norge och Finland i sin utredning 
och presenterar hur kommunindelnings- och regionreformer har fortlöpt under 2000-talet. 
Danmark påbörjade sin kommun- och regionreform 2004 och avslutade den samma 2007. 
Finland genomförde kommunreformen 2006-2013 och påbörjade sedan en regionreform 2014 
som beräknas vara färdig 2020. Norge påbörjade sin kommun- och regionreform 2014 och 
även den beräknas vara färdig under 2020.6 Sandberg konstaterar att reformprocessen i 
Danmark var snabb, ofrivillig och omfattande. Reformens förlopp från politisk uppgörelse till 
verkställd reform var ”exceptionellt kort”. Tidsperioden var cirka två och ett halvt år. Antalet 
kommuner minskade från 271 till 98 st. Föregående kommunreform i Danmark 1970 
resulterade i att 1098 kommuner blev 277 st. Mellan 1970 och 2007 skedde bara fyra 
frivilliga kommunsammanläggningar.7 Vilket kan tyda på att tvångsmedel från staten var 
effektiva för att genomdriva snabba förändringar. I en vetenskaplig artikel som publicerades 
2012 gör Professorerna i politisk forskning Jens Blom-Hansen, Peter Munk Kristiansen, 
Anne Lise Fimreite och Per Selle en jämförelse emellan Danmark och Norges kommun- och 
regionsammanläggningar. Det var såväl politiska som administrativa skillnader emellan 
länderna och utfallen länderna emellan blev varierande. Länderna använde sig av olika 
strategier för att genomföra reformerna. Författarna använder sig av tre olika begrepp för att 
förklara strategierna, den första är förvirringsstrategin som syftar till att hålla motståndarna 

                                                           
6 Sandberg, Siv, (2018), Strukturella reformer riktade mot den kommunala nivån i Danmark, Finland och Norge 
2000-2018 – Underlagsrapport till kommunutredningen (FI 2017:2), Åbo Akademi, s.17 
7 Ibid. s.20 
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utanför informationsflödet och att genomföra reformen snabbt så att invändningar inte 
förekommer, den andra är den alliansbyggande strategin som syftar till att leda och fördela 
arbetet och ha en transperent hållning, den tredje är kompensationsstrategin som innebär att 
muta sina motståndare, det vill säga att ge eftergifter i from av ersättningar som kompenserar 
förlusten som reformen innebär för de berörda.8 Alla tre begrepp som anges användes i olika 
grad i reformerna i dessa länder. Graden av användandet gjorde att utfallet varierade. I 
Sverige vid den andra kommunreformen var det de styrande i majoritet, socialdemokraterna 
med stöd av Kungliga Maj:t som drev samma liberala linje och tankegång för sitt 
genomförande. Den forskning jag har omnämnt tycks vara överens kring att förutsättningarna 
för att landet ska fungera torde vara att reducera antalet kommuner till färre i antal, 
inledningsvis var tanken att reformen skulle ske på ideell basis, men så var inte fallet överallt 
i slutändan. Tanken med reformen var att skapa större ekonomiska enheter med en högre grad 
av självstyre som i sin tur skapar en mindre sårbar kommunal- och statlig ekonomi och på så 
vis utveckla små samhällen och säkerställa att alla kan ta del av den beslutade sociala service 
och omsorg som var målsättningen med folkhemsbyggandet. Det har gjorts många studier om 
de båda kommunreformerna i Sverige och i våra nordiska grannländer. Det råder ingen brist 
på statistik eller teorier om och kring storkommunreformen såväl som den senare 
kommunindelningsreformen, bakgrunden är likartad och teorierna bakom de 
meningsskiljaktigheter som fanns för ett genomförande såväl politiskt som i allmänhetens 
opinion handlar i stora drag om att motsättningar har grundats i och baserats på den lokala 
identiteten, lokalism, centrum och periferi, gammal sockenideologi och inte minst om det 
varit flerkärniga kommuner som på grund av sin yta har berett förutsättningar för att skapa ett 
vi och dem- samhälle. 

Min valda kommun är inget egendomligt fall inom ämnet kommunsammanläggningar. Det 
har skrivits mycket i media och gjorts en hel del forskning i ämnet på lokal och nationell 
nivå. Det finns dock en lucka i forskningen som jag ser det, den forskning som är gjord på 
ämnesområdet är oftast skriven med en nationell- eller en politisk aspekt för att förstå motivet 
bakom kommunsammanläggningarna, eller så är det studier på samhällen i Sverige eller i 
något annat europeiskt land i form av uppsatser eller avhandlingar där pressens rapportering 
och lokala opinionsbildare utelämnas helt eller delvis. Det nationella perspektivet på 
kommunsammanläggningar är vad jag anser väl utrönt, men de lokala aspekterna och de 
studier som har gjorts har skilts sig åt då alla samhällen är olika trots att 
sammanläggningsprocessen varit likartad i såväl den första storkommunreformen 1952 som i 
den senare kommunindelningsreformen 1971-1974. 

Hur media rapporterade och hur allmänhetens åsikter kom sig till uttryck i media för Årjängs 
kommunblock finns det ingen känd forskning gjord på. Kommunindelningsreformen 
upplevdes vad vi fortfarande idag kan höra från de som var med när det begav sig som ett 
ingripande i den lokala identiteten och det skapade lokala motsättningar. Bakgrunden till hur 
och varför kommunindelningsreformen genomfördes och varför den i det här fallet inte hade 
blivit genomförd förrän 1974 hade jag fokus på i min föregående studie då jag granskade 
kommunala handlingar. Forskningen om de båda kommunalreformerna är till stor del väl 
utredd och jag ser att tidigare forskning fyller en funktion i min undersökning för att förstå 

                                                           
8 Blom-Hansen, J, Christiansen, PM, Fimreite, AL & Selle, P 2012, 'Reform Strategies Matter: Explaining the 
Perplexing Results of Regional Government Reforms in Norway and Denmark', Local Government Studies, vol. 
38, nr. 1, s. 75-76. https://doi.org/10.1080/03003930.2011.629195 
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kontexten och bakgrunden, varför jag återger en sammanfattning inledningsvis och redogör 
övergripande för händelseförloppet fram till 1974 utifrån den nationella nivån. Vidare 
redogör jag för den lokala nivån och de sammanläggningar som skett genom åren inom mitt 
geografiska område för att sedan övergå till den parallella tidslinjen som pressen förde. Min 
mediastudie tillför ny forskning inom området då det finns till synes en lucka inom området. 
Rapporteringen och åsiktsyttringarna som förekom i sammanläggningsprocessen är i någon 
mening det som folk i allmänhet kommer ihåg, protokoll och tjänsteskrivelser finns i arkiven 
och gemene man refererar vanligtvis inte dessa om händelsen påtalas. 

Mats Hyvönen, fil. dr. i medie- och kommunikationsvetenskap, Pelle Snickars, professor i 
medie- och kommunikationsvetenskap och Per Vesterlund, universitetslektor som forskar och 
undervisar inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap beskriver mediesamhällets roll 
i sin bok Massmedieproblem. De menar att konst, film och litteratur kan fungera som 
instrument för att förändra individer och gruppers åsikter och attityder. Massmediernas 
uppgift är att förmedla dessa instrument på ett rättvist och effektivt sätt. Massmedier har 
dessutom till uppgift att förmedla den kunskap medborgarna behöver men de kan också 
väcka och skapa opinion, i förlängningen kan massmedier rent av påverka hela samhällets 
utformning. – Därav kan massmedia utgöra ett problem. Om massmedia förmedlar fel 
kulturella instrument, eller fördelar kunskapen ojämnt så finns det ständiga potentiella 
problem för samhället, kulturen eller demokratin.9  

Dagspressens roll i samhället var i högsta grad aktuell när kommuninvånarna skulle ta del av 
beslut som fattades på kommunal nivå. 1975 gjordes en statlig utredning om vilka kanaler 
som kommunerna använde sig av för att nå ut med information som var aktuell för respektive 
kommun. Det konstateras i utredningen att det skett en snabb omvandling på kort tid för 
pressen och ”möjligheterna att följa de kommunala samhällsfrågorna i hög grad hänger 
samman med tillgången till lokal dagspress.”10 Per Gunnar Holmlöv är docent i ekonomisk 
psykologi och tar i sin avhandling Lokalpressen och kommunalpolitiken fasta på bland annat 
omnämnd SOU-utredning och redogör för svenskarnas tidningsvanor och vilka nyheter de tar 
del av. Holmlöv lyfter fram hur mottagarnas tidningsvanor såg ut 1975, mycket få svenskar 
läste flera olika dagstidningar. Drygt 80 procent läser bara en morgontidning regelbundet.11 
Det är ganska intressant fakta i sammanhanget för att få en inblick i hur kunskap togs emot 
omkring 1975 före internet med dess digitala informationsflödens genombrott som präglat 
media och pressen i dagens samhälle. Avhandlingen är från tidpunkten då min undersökning 
sträcker sig och kommunsammanläggningen sker, och det är rimligt att anta att Holmlöv och 
de statliga utredningarnas resultat är applicerbart även på Årjängs kommunblock. Holmlöv 
berör i sin avhandling ett par konsekvenser av kommunsammanläggningarna i organisationen 
kommunen. En betydande konsekvens av sammanläggningarna blev att partiernas arbete i de 
nya kommunerna intensifierades. Medborgarna emellertid upplevde att avståndet till de 
förtroendevalda ökade och en viktig aktör för att minska den uppkomna klyftan blev i 
synnerhet lokalpressen som fick en ”avgörande betydelse” för medborgarnas insyn i 
kommunalpolitiken. Lokalpressen blev även en viktig arena för kommunpolitikerna när det 
                                                           
9 Hyvönen, Mats, Snickars, Pelle & Vesterlund, Per (red.) (2015). Massmedieproblem [Elektronisk resurs] 
Mediestudiets formering. Lund: Mediehistoria, Lunds universitet, Tillgänglig på Internet: 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-112866, s. 15-16 
10 Statens offentliga utredningar SOU 1975:41, s. 197-198 
11 Holmlöv, Per Gunnar (1978). Lokalpressen och kommunalpolitiken: hur kommunalpolitik rapporteras av 
journalister och bedöms av läsare. Diss. Stockholm : Handelshögsk. s. 4-8 



9 
 

handlade om att fånga upp åsikter, önskemål och synpunkter från medborgarna för att kunna 
tillgodose dessa.12  

Den lokala pressen kan dock ha en rad motsättningar som motiverar bristfällig rapportering 
menar Holmlöv, en statlig utredning (SOU 1975:78) har visat att nyheter om 
kommunalpolitik tillhör bland de minst lästa i tidningarna, därav kan graden prestige i den 
kommunala rapporteringen anses som låg och journalisterna väljer att fokusera på annan 
rapportering då deras arbete riskerar att bli underskattat. Detta faktum är märkligt då 
kommunalpolitik berör lokala, kända och angelägna förhållanden vilket borde inge prestige i 
sig då de skriver för en liten grupp som läser nyheterna om den lokala politiken. – Vilket ofta 
är de förtroendevalda själva, den så kallade eliten. Andra problem som föreligger för den 
lokala pressen kan handla om de interna arbetsförhållandena, det är en begränsad stab av 
medarbetare vilket gör att varje medarbetare har flera områden som de bevakar, resultatet blir 
då färre artiklar på grund av tidsbrist. De lokala tidningarna saknar ofta samma resurser som 
större tidningar i form av utrustning och liknande. En sista faktor som kan påverka 
nyhetsflödet anger Holmlöv, kan vara cheferna på redaktionen som allt som oftast tillhör den 
lokala eliten, då väljer att plocka bort kritik mot sina vänner eller mot det egna partiet som de 
tillhör. För att inte framstå som partiska uppkommer det då ett problem med valet av källa 
och arbetsbelastningen på journalisterna ökar om de ska intervjua fler politiker från andra 
partier eller om journalisterna måste leta efter opartiska tjänstemän för en intervju.13 
Konsekvensen blir även i det här läget att resursbrist blir ett faktum och prestigen i att skriva 
om kommunalpolitik blir låg – därav färre alster publicerade.  

Det föreligger även ett annat faktum med den kommunala rapporteringen, det är vilka nyheter 
som väljs och hur attraktiva nyheterna är. Nyhetsvärdet tillkommer vanligen genom en 
händelse som det talas om och förutsätts nå en journalist som sedan bedömer om det är värt 
en artikel, sedan bedöms och redigeras artikeln i flera steg innan publicering. Medborgarnas 
synpunkt på tidningarnas förmodade selektiva uppmärksamhet kan utgöra en svaghet. När en 
artikel tryckts är det möjligen när ett kommunalt beslut redan fattats och det är för sent för 
allmänheten att påverka beslutet. För att komma till bukt med den bristen borde lokalpressen 
mer aktivt försöka dokumentera vad som händer inom de olika kommunala förvaltningarna 
och nämnderna innan beslut tas för att bereda allmänheten att engagera sig i kommunala 
frågor innan beslut har fattats menar Holmlöv. Vidare resonemang kring artiklar som når 
publicering handlar om kontinuiteten i rapporteringen, om det är ett långdraget ärende som 
pressen påbörjar sin publicering om i tid så skapar det ett större engagemang hos allmänheten 
och hos opinionsbildare.14  

Kommunsammanläggningen var en långdragen process och kontinuiteten torde vara en sådan 
typ av nyhet som genererade ett större intresse hos allmänheten att diskutera och engagera sig 
i. Nyheter som kan utlösa konflikter emellan väljare och politiker eller emellan politiker och 
tjänstemän kan antas uppta en stor del av lokalpressens bevakning, intensiva diskussioner och 
motsättningar är intressant för pressen att skriva om. Den här typen av rapportering garanterar 
dock alltid att locket läggs på och ny information inte kommer från de största talarna i ämnet 
om det riskerar att skada förtroendet för dem. Höggradig konfliktrapportering leder till att 

                                                           
12 Holmlöv, Per Gunnar (1978). Lokalpressen och kommunalpolitiken, s.13 
13 Ibid. s.14-16 
14 Ibid. s.48-49 
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lokalpolitiken framstår som pluralistisk även om de allra flesta och kanske viktigaste besluten 
fattas utan motsättningar. Om konflikter överrapporteras så kan det bero på att reportrarna 
delar politikernas uppfattning i vad som är negativt för den politiska eliten, alternativt kan det 
tolkas som en vilja att låta medborgarna påverka de diskussioner som pågår. Ett uppenbart 
mått på en händelses storlek är hur många personer som berörs av händelsen.15 Exempelvis 
ökar sannolikheten för publicering om det är en händelse som berör många människor eller 
om det är kostsamma investeringar för kollektivet, strukturella förändringar, arbetstillfällen 
eller tillgängligheten för exempelvis kommunal service.  

Holmlöv har i sin undersökning använt innehållsanalys i sin forskning vid studien av 
kommunala protokoll och olika regionala och lokala tidningar i de kommuner som varit 
aktuella för undersökningen. Vidare i undersökningen genomfördes intervjuer med 
journalister, politiker och tjänstemän, samt en sammanställning av enkäter som skickats till 
tidningar och tidningarnas läsare gjordes.16 Min studie är inte en avhandling och således inte 
lika omfattande i undersökningsmomenten som i Holmlövs avhandling. Jag vill trots att 
avhandlingen är ifrån 1978 lyfta fram den som ett värdefullt referensmaterial och som en 
intressant informationskanal för min studie, då den är inspirerande, tidsenlig, representativ 
och är en av de få jämförbara forskningsnedslagen som gjorts på kommunal 
nyhetsrapportering ifrån den aktuella tiden. Holmlövs innehållsanalys ser jag som jämförbar 
med den selekterade text- och medieanalys som jag använder i min studie, den preciseras 
under avsnittet ”metod och källor” där jag vidare väver in Boréus och Bergstöms 
mottagarorienterade strategi17 som jag skulle tolka är en mer modern förklaring och 
vidareutveckling av innehållsanalysen som är lämplig att använda sig av vid studier av 
massmediereception och medieanalyser. 

Erik Wångmar som är docent i historia använde jag mig mycket utav i min tidigare uppsats 
då han har skrivit flera avhandlingar inom ämnet kommunsammanläggningar om såväl den 
första reformen som den andra. I sin avhandling och bok Från sockenkommun till 
storkommun beskriver han hur de olika partierna på höger respektive vänsterkanten i stort sett 
var överens om att kommunsammanläggningar var nödvändigt, den debatt som fördes enligt 
Wångmar var att det var rationellt viktigt med denna typ av strukturförändringar för att 
kommunerna skulle kunna vara starka ekonomiska enheter som klarade av sitt 
samhällsuppdrag. Wångmar anför vidare att det fanns en problematik med att förankra 
diskussionerna som fördes på nationell nivå ned till de lokala politikerna inom de borgerliga 
och högerpartierna som inte tog till sig de nya direktiven, konsekvensen blev då 
motsättningar i frågan emellan partiet centralt och förtroendevald lokalt.18 

Christer Ahlberger och Martin Åberg som båda två är professorer i historia beskriver i sin 
bok Makt och missnöje om grunden till kommunsammanläggningarna och 
sammanläggningarna ställs även i förhållande till omvärlden och den trend som europeiska 
länder gick igenom då det handlade om att skapa ekonomiskt starka kommunenheter med en 
                                                           
15 Holmlöv, Per Gunnar (1978). Lokalpressen och kommunalpolitiken, s.50 
16 Ibid. s.74-78 
17 Boréus, Kristina & Bergström, Göran (red.) (2018). Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Fjärde [omarbetade och aktualiserade] upplagan Lund: 
Studentlitteratur s. 35 
18 Wångmar, Erik (2003). Från sockenkommun till storkommun [Elektronisk resurs] : En analys av 
storkommunreformens genomförande 1939-1952 i en nationell och lokal kontext. Diss. Växjö : Växjö 
universitet, 2003, s.27 
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hög grad av självstyre.19 De myntar begreppet lokalism och förklarar att begreppet i 
sammanhanget avser förekomsten av mindre ideologiskt bundna lokala kommunala 
partikonstellationer, som vidare kan ses som oseriösa alternativ till riksdagspartierna. Det har 
genom åren skapats så kallade enfrågepartier som gått till kommunala val med stöd i en fråga 
som utgör kärnan i deras politik, exempelvis vid nedläggning av småskolor så har de vunnit 
mark om de utlovar att skolor inte ska läggas ned, resterande av partiprogrammet lyser dock 
som oftast med sin frånvaro och någon helhetslösning finns inte. Dessa enfrågepartier är ofta 
kortlivade och vinner väljare som är osäkra i sin ideologiska kompass och som är missnöjda 
med sakfrågor som med en annan benämning faller under det bekanta begreppet 
missnöjespartier. Lokalism kan således ses som ett fenomen som tar sin form i tillfälliga 
partikonstellationer på lokal nivå vars mål är inriktat på ett område eller ett ämne som de vill 
påverka eller förändra. Identitetsfrågor är därmed enligt Ahlberger och Åberg centralt då det 
genererade bland annat att gammal sockenideologi kom fram i ljuset i form av dessa så 
kallade missnöjespartier eller enfrågepartier. Efterkrigstidens påverkan på samhället och 
olika former av radikalism anförs ligga till grund för hur lokalpolitiska frågor löstes och hur 
den politiska banan utformades lokalt, de demografiska förutsättningarna som fanns för ett 
samhälle hade även de betydelse för i vilken riktning politiken fördes. Ahlberger och Åberg 
kopplar även samman motsättningar i sammanläggningsfrågan till begreppen centrum och 
periferi, vilket även är en stor del av Wångmars resonemang. Ahlberger och Åberg menar att 
teorin om och kring de flerkärniga kommunernas (kommuner med flera 
centralorter)stridslystenhet kan baseras på att de hade många frågor rörande identitet som i 
sin tur utlöste lokala konflikter och motsättningar.20 Wångmar, Ahlberger och Åbergs 
nyckelbegrepp och deras förklaringar av dessa har till mitt arbete tillfört flera värdefulla 
tolkningsmodeller och de har fungerat som en typ av glasögon som har underlättat läsningen 
och som har varit applicerbar på mina undersökta källor och resultat. 

En likartad bild kring kommunreformen återfinns även i boken och avhandlingen 
Folkhemmets kommun där filosofie doktorn i idéhistoria Ulla Ekström von Essen redogör för 
Socialdemokraternas folkhemspolitik. Ekström von Essen menar att Sveriges alla små 
kommuner riskerade att hamna på efterkälken om det inte skedde någon förändring i den 
kommunala strukturen. Byggnationen av det Svenska folkhemmet skulle utan någon 
kommunreform vara svår att genomföra. Ekström von Essen utgår ifrån den 
Socialdemokratiska bilden av folkhemmet för perioden 1930 till 1970-talet, det är ett 
naturligt fokus på socialpolitiken vilket hade ett stort utrymme i kommunideologin för 
efterkrigstiden och inrättandet av folkhemmet och det lade senare grunden till det som vi idag 
kallar för den svenska modellen.21 Ekström von Essens avhandling har för min studie fungerat 
som en vägvisare för åt vilket håll jag kunnat finna mer källmaterial och skrifter kring 
bakgrunden och vilka de politiska åsikterna och motsättningarna i sammanläggningsfrågan 
var ifrån olika politiska håll. 

                                                           
19 Ahlberger, Christer & Åberg, Martin (red.) (2014). Makt och missnöje: sockenidentitet och lokalpolitik 1970-
2010 / Christer Ahlberger & Martin Åberg (red.). Lund: Nordic Academic Press, s. 41 
20 Ibid. s.72-73 
21 Ekström von Essen, Ulla (2003). Folkhemmets kommun: socialdemokratiska idéer om lokalsamhället 1939-
1952. Diss. Stockholm : Univ., 2003 
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1.7 Teoretisk ram 
Som en fördjupning av min föregående studies ämnesområde vilket även föranleder den 
teoretiska ramen i den här studien är att jag närmare tar fasta på samma begrepp kring 
centraliseringen och de lokala motsättningar som fanns i kölvattnet för det aktuella 
kommunblocket i opinionen. Den rapportering och de åsikter som kom fram från allmänheten 
i pressen utgör fokus i den här studien till skillnad från min föregående studie som utgick 
ifrån kommunala protokoll. En flerkärning kommun tenderade att ha motsättningar emellan 
de två centralorterna då den ena orten går upp i den andres kommunala styre. Begreppen 
centrum och periferi användes givetvis inte rakt av i medias rapportering eller i 
insändarspalterna men skribentens andemening torde framträda samt förekomsten av 
lokalism bör kunna utläsas mellan raderna, dessa begrepp blir därmed de centrala delarna i 
den här undersökningen. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt utgörs således av begreppen 
lokal identitet och lokalism samt centrum och periferi. Jag har arbetat med utgångspunkt i 
Erik Wångmar, Christer Ahlberger och Martin Åbergs resonemang kring dessa begrepp och 
arbetat med begreppen i förhållande till den tryckta pressen. Enligt Wångmar kan lokal 
identitet tolkas fram via protokoll, voteringar och yttranden från kommunerna i 
sammanläggningsfrågan, belägg för det kunde jag fastslå i min föregående studie av det 
aktuella kommunblocket. Så var fallet, om dock i en liten omfattning då protokollen jag 
bearbetade för perioden var sparsamt kryddade med åsikter och framförallt innehöll 
formalia.22 Dessa begrepp bör kunna appliceras även i den här studien på en enskild skribents 
åsikter och inte bara i formella kommunala handlingar.  

Etnologen Anders Salomonsson definierar begreppet lokal identitet som en 
anknytning till det egna kvarteret, den egna byn, församlingen eller trakten. Det 
gäller således områden som är klart mindre än en region. Den lokala identiteten 
har en nära koppling till begreppet hembygdskänsla och handlar också om en 
särskild förankring i en tillhörighetskänsla och kan liknas vid begreppen 
hemkänsla och kulturellt välbefinnande. Människorna känner sin omgivning väl 
och kan även identifiera sig själva och den egna rollen i omgivningen på ett klart 
och tydligt sätt. Det krävs både en viss självsyn och en klar omvärldsuppfattning, 
en insikt som bara kan uppnås genom kontakter med den avvikande omvärlden. 
Ett uttryck för detta är olika berättelser om grannsocknens invånare, vilka ansågs 
ha flera negativa egenskaper såsom illvillighet, snålhet och dumhet. 23 

Den lokala identiteten används i Wångmars arbete på så vis att de lokala motsättningarna 
förklaras ha sin grund i de lokala politikernas individuella uppfattning och med de politiska 
ideologierna som påverkansfaktor från centralt håll, vilka inte alltid var på samma våglängd. 
Fenomenet som benämns som partipiskan hade en sämre inverkan på de borgerliga partierna 
som oftare agerade utifrån eget tycke snare än efter partiets centrala direktiv. I likhet med hur 
etnologen Anders Salomonsson redogör för begreppet lokal identitet finner jag det fullt 
rimligt att anta att lokala företrädare som inte följde partipiskan valde exempelvis epitetet och 
partitillhörighet så som liberal, moderat eller folkpartist för att med epitetet skapa någon 
form av legitimitet och trovärdighet för sin uppfattning och sin politik. Ahlberger och Åberg 
skruvar om begreppet till lokalism som de förklarar som en typ av sockenidentitet som jag 
vidare tolkar som en form av lokal patriotism, lokalismen bör kunna skönjas i insändarspalter 
och åsiktsyttringar i form av mjuka värden i argumentationen. Min tolkning av begreppet 

                                                           
22 Wångmar, Erik (2003). Från sockenkommun till storkommun, s. 37-38 
23 Ibid. s. 51-52 
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lokalism bör kunna ses som rimlig i såväl insändarspalterna från 1960-talet som i ett 
närtidssammanhang då det uppkommit lokala missnöjespartier och enfrågepartier som vunnit 
mark främst under perioden efter att de båda kommunreformerna genomförts. Å andra sidan 
kan det som jag resonerade ovan ha varit en framgång med att välja ett etablerat partinamn 
för att få legitimitet i en sakfråga utan att i övrigt sympatisera med huvuddragen i ideologin. 
Dessa förklaringar väljer jag att väga in i min tolkning av begreppet då jag ser det som att 
begreppet lokalism bär en mer radikal prägel. Lokal identitet tar däremot formen av lokal 
patriotism som inte bär en lika stridslysten fana i min mening, och kan utan vidare sättas som 
beteckning likväl på en enskild ortsinvånare som en hel socken eller en hel kommun och 
praktiseras mer som ett mjukt värde i den enskildes känsla av tillhörighet och behöver 
nödvändigtvis inte i sammanhanget lika slagfärdigt eller vara synonymt med nationalism och 
de aspekter som nationalismen medför. Den lokala samhörigheten som missnöjespartier och 
enfrågepartier gärna utstrålar har historiskt sett varit svår att placera in i de klassiska 
ideologier som de anrika riksdagspartierna har haft till grund för sin etablering. Denna 
samhörighet har inte i första hand en liberal, konservativ eller socialistisk prägel, utan 
framförallt det som kan betecknas som lokalistisk.24 

Wångmar använder och förklarar i sin undersökning begreppen centrum och periferi för att 
förklara och analysera den centralisering och urbanisering som skedde under perioden för 
reformens genomförande och som pågår än idag. Centraliseringen kan handla om att 
koncentrationen av lokal service flyttas till en eller färre platser och andelen personer med 
inflytande fördelas till färre aktörer, vilket kan ses som naturligt att antalet ledamöter i 
kommunalfullmäktige bör bli färre vid en kommunsammanläggning och att då makten 
kommer längre från folket. De flerkärniga kommunblocken med flera stora orter fördelat 
glest på en större areal stod i samband med kommunblocksreformen på randen till att förlora 
sitt självstyre, sitt inflytande och sin kommunala status. Invånarna var oroliga över att de 
skulle hamna i utkanten av den nya kommunala kartan – i periferin. Wångmars metod för sin 
analys tilltalar mig. Jag ser potential i att applicera modellen på reportage och åsiktsspalter. 
Rädslan för att hamna utanför centrum bör således kunna tolkas fram ur opinionsbildares 
texter och i de reaktioner som framkommer i pressens artiklar, exempelvis i hur pressen 
speglade nedläggningen av ett kommunkontor – Som symboliserade den lokala makten.  

 

1.8 Metod och källor 
Jag har valt att i den här undersökningen göra en selekterad textanalys av pressen för vald 
period och inte en bred kvantitativ analys av källmaterialet, det vill säga att jag aktivt har valt 
bort de regionala dagstidningarna för länet då det skulle bli ett för omfattande arbete att söka 
och bearbeta allt material för den här studien. I de nationella och i de lokala tidningarna har 
jag analyserat nyhetsreportage och insändare som berör de kommuner som fanns inom 
kommunblocket. Efter att jag har redogjort för kommunernas uppkomst och historia i 
bakgrundskapitlet kommer jag att presentera mina uppgifter med en kronologisk struktur med 
start 1960 respektive 1968 och successivt behandla tidslinjen inom min valda avgränsning för 
den nationella pressen respektive för den lokala pressen. Bearbetningen av materialet åtföljs 
av några resonemang om de nedslag som varit relevanta för kommunsammanläggningen 
inom Årjängs kommunblock. I texterna analyserar jag huruvida det finns kopplingar till 

                                                           
24 Ahlberger, Christer & Åberg, Martin (2014). Makt och missnöje, s. 17-18 
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begreppet lokalism och hur allmänheten och opinionen resonerat kring den lokala identiteten 
i de valda tidningarna. 

Ordet tolkning har två betydelser […]. Å ena sidan syftar det på det faktum att texter 
måste tolkas: de måste förstås, innebörden av vad som sägs måste dras fram ur texten; 
det betecknade måste relateras till det betecknade. Å andra sidan syftar det på det steg i 
forskningsprocessen som följer efter textanalysen, där resultatens innebörd tolkas, det 
vill säga deras betydelse för det samhällsvetenskapliga problem som analysen skulle 
kasta ljus över.25 

Min studie är en mediestudie som handlar om att observera, tolka och förstå hur 
kommuninvånare har reagerat och uppfattat sammanläggningsprocessen i de berörda 
kommunerna utifrån vad som kommit fram i valt källmaterial. Enligt Boréus och Bergström 
finns det flera aspekter att ta hänsyn till vid tolkning av en text och olika strategier att 
använda sig av, den modell som passar in bäst för min kontext är tolkningsmodellen som 
omnämns som den mottagarorienterade strategin vilket enligt författarna kan benas ut till tre 
olika ben. Dels vems betydelse står i fokus? – I det här fallet är det den primära adressatens, 
vem sänder budskapet eller vem har författat texten? Sedan vilka aspekter som bör studeras? 
– Adressater som aktörer i särskilda sociala positioner, här kan det handla om politisk 
färgning, vad de vill påverka eller vem de vill påverka med sin text. Som tredje ben ger 
författarna exempel på användningsområde för strategin vilket i det här fallet handlar om att 
studera massmediereception.26 

De avgränsningarna och det urval jag har gjort har tillfört mediestudien en udd som fokuserar 
på avgränsat material, dels på grund av omfång och dels utifrån mina frågeställningar. De 
tidningar som jag har använt för att få ett grepp om den nationella rapporteringen är 
Aftonbladet, Arbetet - Västsvenska Editionen, Göteborgsposten samt Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidning. Dessa tidningar har en koppling till Västsverige och jag antog att de skulle 
omnämna kommunerna inom kommunblocket med notiser, reportage och i bästa fall 
åsiktsspalter för att spegla den lokala opinionen. Åsiktsspalterna i de nationella tidningarna 
uteblev dock med sin närvaro, däremot förekom det en handfull notiser och ett par 
nyhetsreportage vilket det redogörs för i undersökningsdelen av studien. På den lokala nivån i 
tryckt press har jag använt tidningen Nordmarksbygden vilket var den tidning som varje 
hushåll hade tillgång till i kommunblocket. Tidningen gavs ut en gång i månaden inom 
kommunblocket och dess närliggande kommuner och var därmed en tidning som största 
delen av kommuninvånarna hade tillgång till kostnadsfritt. Möjligheten att läsa om 
kommunala nyheter och beslut utrymmet att debattera i Nordmarksbygden tycks ha varit en 
möjlighet som kommuninvånarna inom blocket använde sig av. I Nordmarksbygden förekom 
det sporadiska insändare och ventilering av åsikter från opinionsbildare. I materialet har jag 
analyserat omkring ett dussin insändare och en rad nyhetsnotiser och reportage som har varit 
relevanta för ämnesområdet. Jag har i min analys koncentrerat mig på att bearbeta 
tidningarnas nyhetsrapportering och deras åsiktsspalter för att få en bra bild av vad den stora 
massan fick reda på i reportagen och vad allmänheten själva yttrade för åsikter i 
sammanläggningsfrågan. Det är ett medvetet val att exkludera den regionala dagspressen 
vilket jag motiverade under avsnittet avgränsningar, då de regionala tidningarna utgör ett för 

                                                           
25 Boréus, Kristina & Bergström, Göran (red.) (2018). Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, s. 30-34 
26 Ibid. s. 35 
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stort material att bearbeta för den här studien. Vid fokus på den lokala tidningen som gavs ut i 
ett glesare intervall är min hypotes att ett mer rättvisande svar för hur allmänheten i 
kommunblocket tyckte i frågan framträder, dessutom medför exkluderingen att debattörer 
som ej var bosatta i kommunen för tiden påverkar studien, då utomståendes åsikter inte är 
aktuella för den här studien, däremot som ett uppslag inför framtida forskning skulle det vara 
intressant att undersöka vad länet i stort via de regionala dagstidningarna fångade upp för 
åsikter och vad de publicerade för nyheter inom ämnet.   

Nordmarksbygden som använts i textanalysen är inhämtad från det lokala kommunala 
folkbiblioteket i Årjäng, med kompletterande nummer beställda från kungliga biblioteket. Jag 
har även använt mig av digitalt indexerade och bevarade tidningar från kungliga bibliotekets 
tidningsdatabas. Anledningen till mitt geografiska val av inhämtande av källor är det 
geografiska området i mitt urval och tillgängligheten för källorna. Källorna kan anses ha en 
hög trovärdighet då det till stor del är tryckta publikationer från tiden som studien berör. 
Dessa typer av källor kan ses som primärkällor i min mening, men det bör dock beaktas att 
tidningar kan vara knutna politiskt och därmed vara tenderande och beroende. Det kan även i 
de tidskrifter med en icke uttalad politisk hållning, som i exempelvis lokaltidningen 
Normarksbygden, finnas en tendens eller ett beroende, då det kan vara skribenten som 
påverkar hur mottagaren ska uppfatta texten i de fall där det är en artikel och inte en 
åsiktsspalt. I båda fallen är det i det närmaste en primärkälla som det går att komma vid en 
mediestudie och viktigt att bära med sig källkritiken och använda sig av den 
mottagarorienterade strategin. Vad anbelangar de kommunala protokollen som jag utgick 
ifrån i min föregående studie, så är dessa att anse som bättre oberoende primärkällor. 
Offentliga handlingar som då är opublicerade ska enligt konstens alla regler vara tämligen 
formella och sakliga utan politiska vinklingar. Med facit i hand för hur kommunerna 
formulerade sig i protokollen och behöll en allmänt vedertagen arbetsmodell vet jag när och 
hur beslut fattades under kommunsammanläggningen och har det till stöd för den här studien, 
kunskapen om när i tid ett beslut fattades, när votering begärts och hur beslutsgången såg ut i 
Årjängs respektive Töcksmarks kommuner. 

Inledningsvis började jag bearbeta den lokala tidningen Nordmarksbygden från år 1968 och 
fann ganska snart att det förekom åsiktsyttringar från skribenter med diverse lokalpatriotiska 
epitet så som Nordmarking, Årjängare och Töcksforsing. Vilket direkt pekade på den lokala 
identiteten och den lokalism som rådde 1968 och åren framöver. Det här var emellertid vad 
jag hade förväntat mig och i riksmedia förekom det inte samma typ av åsiktsyttringar som på 
lokal nivå, riksmedia bestod till övervägande del av pressutskick som var likalydande för 
samtliga medier som rapporterade om att en sammanläggning skulle ske kommunerna 
emellan. Några utfall från politiker och tjänstemän har dock genererat att avtryck har lämnats 
även i rikspressen dock få konflikter gällande kommunsammanläggningen. Vidare efter 
insamling och bearbetning av material insåg jag att det är gynnsamt för den här studien att 
citera några av åsiktsspalterna för att få fram ordagrant hur skribenterna har formulerat sig 
och argumenterat för sin åsikt. I studien är således citat åtföljda av en kort textanalys och från 
längre åsiktsspalter citerades text löpande i analysen. Textanalys som metod gav en bra 
inblick i hur åsikterna och rapporteringen om kommunsammanläggningen kom sig till uttryck 
i såväl lokalmedia som i riksmedia. Utifrån mitt tidigare arbete med fullmäktigeprotokoll gav 
den här typen av åsiktsyttringar och rapportering en kompletterande helhetsbild för hur hela 
processen gick till och vad som har bevarats för eftervärlden. Frekvensen och förekomsten av 
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publicerade nyhetsartiklar och insändare över undersökningstiden har varit varierande, den 
nationella pressen upplevde jag som sparsam under hela perioden och i den lokala pressen 
förekom antalet publicerade artiklar och åsikter i större omfattning men frekvensen 
uppfattades som sporadisk för att efter kommunsammanläggningen slutligen lysa med sin 
frånvaro. 
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2. Bakgrund 

2.1 Sveriges kommunhistoria 

För att klargöra hur Sveriges kommunhistoria sett ut måste vi se på vad forskningen kommit 
fram till idag. Enligt Nationalencyklopedin har hittills de flesta forskare kommit fram till att 
det fanns ett visst lokalt självstyre i kollektiva former genom landskapstingen, häradena och 
byalagen i förkristen tid. Jorden sågs som kollektiv egendom som en grupp individer 
gemensamt brukade och gemensamt förvaltade i likhet med de ännu äldre flodkulturerna. 
Forskningen ger ingen entydig bild till det kommunala självstyrets uppkomst, men för att 
finna de rötter som kan tydas vara förlagan till våra nutida kommuner kan vi exempelvis väga 
in privilegiebrev som städerna erhöll för att bedriva exempelvis handel och hantverk, det kan 
ses som en förlaga till de moderna statsrättigheterna. Ute på landsbygden sökte sig en grupp 
personer till samma kyrka och bildade därmed ett kollektiv som benämns som en socken. 
Socknarna grundades på 1000- och 1100-talet och fick som huvuduppgift att bygga och 
underhålla kyrkans fastigheter och egendom, anställa, samt avlöna präster och klockare. När 
det var sockenstämma lades grunden till det lokala självstyret och den lokala demokratin 
utvecklades. Parallellt hade kungen fogdar som inkasserade skatt till staten, vilket visar på att 
samhället hade två styrande organ, kyrka och stat. Under Gustav Eriksson Vasas regeringstid 
försvagades sockenstyret kraftigt, till förmån för stadsmakten, för att sedan blomma upp igen. 
Efter reformationen fick socknarna ansvar över den allmänna skolgången som då innefattade 
att läsa ur bibeln och ur den allmänna skolgången utvecklades folkskolan. Fattig- och 
sjukvård var aven det ett socialt ansvar som var socken ansvarade för.27 

Begreppet kommun är en term som är relativt modern i sammanhanget om den svenska 
kommunhistorien. Begreppet kommer från det franska ordet commune som betyder 
gemensam, allmän eller offentlig på latin. 1937 publicerade Svenska Akademien följande 
förklaring till begreppet: 

Kommun – 1) samfällighet inom stat, som har territoriella gränser […] Mindre 
självständigt vårdar sina egna angelägenheter samt äger viss beskattningsrätt över sina 
medlemmar […] 
 3)hist. benämning på var särskild av tvenne upprorsregeringar som bemäktigat sig 
makten i Paris åren 1792-1794 resp. år 1871.28 

Utifrån Svenska Akademiens tolkning av ordet kommun fick begreppet sin moderna form 
under 1800-talet med influeringar från liberala strömningar i Europa och som ett ideologiskt 
arv från den franska revolutionen. Över tid förändrades städernas självstyre och socknens 
betydelse i samhället och övergick successivt till en allmän medborgerlig sammanslutning 
efter att ha separerats från de kyrkliga och borgerliga åtaganden som funnits. 1817 övergav 
sockenstämman kravet på enhällighet och majoritetsprincipen började användas, det 
medförde att en bredare kompetens kom in i styret. 1843 delades den exekutiva 
organisationen under sockenstämman. Sockennämnden fick ansvar över de borgliga frågorna 

                                                           
27 Nationalencyklopedin, kommun. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kommun (hämtad 2019-
11-29) 
28 Svenska akademiens ordlista över svenska språket. 12. uppl. (1998). Stockholm: Norstedts ordbok 
[distributör] - ISBN: 9172270322 
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och kyrkorådet för de kyrkliga.29 Det här gör att vi kan ta avstamp i 1863 års 
kommunalreform som genererade att det skapades 2 358 landskommuner, 7 
köpingkommuner och 88 stadskommuner i hela Sverige. 30 Sedan 1862 har två 
kommunindelningsreformer gjorts, vilket i praktiken båda gångerna har handlat om att lägga 
samman en större areal och flera individer under ett större gemensamt styre. Den första s.k. 
storkommunreformen genomfördes 1952 och reducerade ned antalet kommuner i Sverige till 
1037 stycken. Den senare s.k. kommunindelningsreformen genomfördes successivt mellan 
1962-1974, resultatet vid ingången av 1974 var 278 kommuner. Efter den senaste stora 
reformen har det senare genomförts enstaka justeringar i form av delningar, större kommuner 
har delats och 2009 var antalet kommuner 290 stycken.31  

Bakgrunden och syftet med den första storkommunreformen var att skapa kommuner med 
bättre ekonomiska förutsättningar för att kunna leva upp till de allt större kraven på 
kommunal service som det beslutades om i riksdagen. Industrialiseringen och urbaniseringen 
som följde under 1900-talet gjorde det svårt för mindre kommuner som inte hade kapacitet 
eller ekonomiska förutsättningar att bygga ut sina lokala förvaltningar för skötseln av 
exempelvis socialvård, bostäder, folkskola, samhällsplanering och andra serviceuppgifter i 
folkhemmets Sverige. Det sågs inte som rationellt att en kommun med bara ett par hundra 
invånare skulle kunna överleva på sikt, och det ansågs vara oklokt att behålla en gammal 
kommunindelning bara för att det var tradition.32  

Skall det bli som vi allesammans så varmt hoppas på mönsterkommuner av de nya 
enheterna, där alla medborgare känner trivsel och hemkänsla, är det av vikt att vi redan 
från begynnelsen får fram en samhällsplanering på lång sikt. Kommunikationsfrågor, 
socialfrågor, skolväsen, vatten-, avlopps- och vägfrågor, expeditions- och andra 
administrativa problem måste lösas och lösas utifrån förnuftiga utgångspunkter.33 

Den socialdemokratiske Adolf Wallentheim förde en flitig debatt i diverse tidningar om av 
just vilken vikt det måste läggas på samhällsplaneringen för att uppnå vad han kallar för 
mönsterkommuner. Wallentheim ansåg att idealkommunen borde ha ett befolkningsantal på 
minst 3-4000 invånare redan från början för att förebygga de hinder som annars skulle 
komma senare.34 En annan socialdemokrat som underströk Wallentheims förslag i 1944 års 
kommitté för kommunal samverkan var ordförande i kommunindelningskommittén Malte 
Jacobsson. Jacobsson upplevde dock problematik i kommittén med att komma fram till en 
rimlig siffra för antalet invånare och kravet sänktes till 2000 individer vilket Jacobsson 
beklagade och han menar i sina memoarer att han hade önskat att kommunerna hade blivit 
större redan från början. Jacobsson hade även åsikter om den senare kommunblocksreformen 
som det senare började talas om på 1960-talet. Jacobsson ansåg att den var onödigt stor och 
”skrivbordsmässig”. Grundidén bakom den andra kommunblocksreformen byggde på en 
regiontanke som innebar att landskommunerna skulle sammanföras med en centralort, stad 
eller köping. Jacobsson ansåg att ”Centralortsidén har fått en makt över sinnena som i vissa 

                                                           
29 Nationalencyklopedin, kommun. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kommun (hämtad 2019-
11-29) 
30 Wångmar, Erik (2003). Från sockenkommun till storkommun, s.74 
31 Nationalencyklopedin, kommunindelningsreform. 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kommunindelningsreform (hämtad 2019-11-28) 
32 Wallentheim, Adolf, Ny kommunindelning i Fakta 1946:1 s. 12 
33 Wallentheim, Adolf (1951). Vi väntar på din insats.. Stockholm: Tiden, s. 20 
34 Wallentheim, Adolf, Ny kommunindelning i Fakta 1946:1 s. 12 



19 
 

fall riskerar att bli olycklig för det kommunala livet”. Jacobsson förordade vidare att en 
mindre omfattande kommunsammanläggning kunde kompletteras med block eller 
kommunalförbund för de få uppgifter som ”verkligen krävde” riktigt stora 
befolkningsunderlag, exempelvis centralskolor.35 Även regeringen insåg efter den första 
storkommunreformen att många av de nybildade kommunerna utgjorde allt för små enheter 
för att kunna klara av alla krav på service som ställdes. 348 kommuner vilket var 43 % av 
samtliga kommuner, underskred en den fastställda normalstorleken på 3000 invånare. 
Dessutom hade dryga 12 % under 2000 invånare. Det här innebar att kommunerna 
fortfarande var för små ekonomiska enheter för att klara av sitt samhällsuppdrag.36 

1959 började regeringen se över frågan på nytt, då problematiken med för små enheter var ett 
faktum och om inte annat blev det på grund av urbaniseringen. Syftet i den nya utredningen 
var att kommunerna borde organiseras som näringsgeografiskt naturliga områden – i lämpliga 
så kallade kommunblock som skulle omfatta ett antal mindre landskommuner som på sikt 
skulle gå samman till en gemensam då den grundläggande tanken var att 
sammanläggningarna av kommunerna skulle ske på en frivillig basis, vilket inte var självklart 
överallt. Det andra steget i processen började 1 januari 1964, samtliga kommuner i hela 
Sverige delades in i 282 kommunblock som skulle ha bildat en ny gemensam storkommun 
senast 1971.37 

Det Årjängs kommun som finns idag har ursprungligen bestått av en rad sockenkommuner 
som successivt har gått samman i och med dessa reformer, men det tog tid. Det var inte 
förrän 1974 som slutligen de sista två kommunerna Årjäng och Töcksmarks kommuner gick 
samman. 1863 skapades följande nio kommuner: Töcksmark, Västra Fågelvik, Östervallskog, 
Blomskog, Holmedal, Karlanda, Trankil, Silbodal och Årjängs municipalsamhälle. Samtliga 
kommuner förutom Årjängs municipalsamhälle fick sin kommunala status 1863 genom 1862 
års kommunalförordning som baserade bildandet av kommunerna på befintliga socknar och 
lade grunden till de självstyrande kommunerna som vi ser idag.38 

I storkommunreformen genomfördes den första sammanläggningen inom det geografiska 
området. Töcksmark, Västra Fågelvik och Östervallskog gick samman till Töcksmark 
kommun 1951. Blomskog, Holmedal Karlanda och Trankil gick upp i Holmedals kommun 
1951. Silbodals kommun gick dock redan 1941 samman med Årjängs municipalsamhälle och 
bildade då Årjängs köping, vilket kan ses som en naturlig sammanläggning då kyrksocknen 
Silbodal är det markområde som idag utgör Årjängs tätort, municipalsamhället omfattade ett 
mycket begränsat tätbebyggt område. I den andra kommunindelningsreformen utgjorde 
resterande kommuner det kommunblock som skulle sammanfogas till en storkommun. 
Sammanläggningen gick enligt planen för Holmedal och Sillerud som gick upp i Årjängs 
köping som då bytte namn till Årjängs Kommun 1970. Det blev därmed en partiell 
sammanläggning inom kommunblocket. Kvar 1971 fanns Årjängs- och Töcksmarks 
kommuner som utgör min studies fokusområde. 

 

                                                           
35Jacobsson, Malte (1964). Minnesbilder. Stockholm: Natur och Kultur, s. 161 
36 Om utvärdering av kommunindelningsreformen, beslutad 10 november 1978, Prop. 1978/79:61, Sveriges 
Riksdag, s.22 
37 Ibid. s.22-23 
38 Wiig Pettersson, Henrik. (2019), Kommunsammanläggningen i Årjängs kommunblock 1968-1974 - Om lokala 
motsättningar i samband med kommunblocksreformens genomförande, s.8 
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Årjängs kommunala sammanläggningshistoria 1863-1973.39 

Ursprunglig 
kommun 

Varaktighet Uppgick i kommun  

Töcksmark 
V Fågelvik 
Östervallskog 

1863-1951 
1863-1951 
1863-1951 

Töcksmark 1952-1973 
 
 

Blomskog 
Holmedal 
Karlanda 
Trankil 

1863-1951 
1863-1951 
1863-1951 
1863-1951 

Holmedal 1952-1970 

Silbodal 
Årjängs 
municipalsamhälle 

1863-1941 
1924-1940 

Årjängs köping 1941-1970 

Holmedal 
Sillerud 
Årjängs köping 

1952-1970 
1863-1970 
1941-1970 

Årjäng 1971-1973 

Årjäng 
Töcksmark 

1971-1973 
1952-1973 

Årjäng 1974- 

En sammanställning över de ursprungliga kommunerna inom blocket, Årjängs kommunarkiv 

I tabellen är det tydligt redovisat vilka de ursprungliga sockenkommunerna var när de 
inrättades 1863, hur länge de har varat, när de har gått samman och till vilken kommun de har 
tillhört därefter. Sammanläggningarna har skett i enlighet med regeringens tidsplan, det som 
sticker ut är inrättandet av Årjängs köping 1941 (vilket får bli en annan studie) samt den sista 
sammanläggningen emellan Årjäng och Töcksmarks kommuner som utgör stoffet i min 
föregående studie av kommunsammanläggningen. Sammanläggningarna har förutom att de 
varit påbud från statsmakten att de ska genomföras även varit intressanta utifrån ett 
lokalhistoriskt perspektiv. Hur den lokala politiska retoriken fördes och hur 
kommuninvånarna uppfattade de olika reformerna framgick inte i någon stor omfattning i de 
kommunala protokollen. Det forum där individerna uttryckte sina åsikter och känslor torde 
vara i den lokala pressen. 

2.2 Kommunsammanläggningar i Danmark och Norge 
I många länder finns det motsvarigheter till de svenska kommunerna, med mer eller mindre 
självstyre och ansvar. Sverige är således inte unikt med systemet att ha mindre ekonomiska 
enheter som ombesörjer den sociala servicen och har en hög grad av självstyre. Danmark och 
Norge som är direkt angränsande nationer till Sverige har systemet med kommuner, regioner 
och stat, vilket gör dem till jämförbara motsvarigheter till det svenska systemet, givetvis med 
diverse undantag. Uppkomsten till kommunerna är i likhet med Sverige baserad på 
kyrksocknar och byar. Under 1900-talet har flertalet reformer och förändringar genomförts i 
varje land. På 1970-talet genomgick båda dessa grannländer i likhet med Sverige omfattande 

                                                           
39 Wiig Pettersson, Henrik. (2019), Kommunsammanläggningen i Årjängs kommunblock 1968-1974 - Om lokala 
motsättningar i samband med kommunblocksreformens genomförande, Tabell 1, En sammanställning av data 
från Årjängs Kommunarkiv, s.9 
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regionala reformer som resulterade i bland annat kommunsammanläggningar. Kommunernas 
ansvar, självstyre och ekonomi förändrades. Båda dessa länder har dessutom så sent som i 
början på 2000-talet genomfört ytterligare kommunala förändringar.40 Fram till 2007 bestod 
Norge av 430 kommuner och Danmark av 271 kommuner, efter 2007 hade Danmark 
genomfört en kommunsammanläggning som resulterade i 98 nya enheter. Det finns dock 
skillnader emellan Norge och Danmark i fråga om de kommunala strukturerna och 
kopplingen emellan politik, kommun, region och stat. Båda länderna domineras av lokala 
versioner av de partier som är representerade i respektive riksdag, i vissa kommuner finns det 
även lokala partier representerade, vid riksdagsval väljs det i likhet med Sverige lokala 
företrädare och makthavare som ska styra den kommunala verksamheten. Upplägget med 
motsvarigheten till regioner och intresseorganisationer skiljer sig dock något länderna 
emellan. I Sverige har vi SKR, Sveriges Kommuner och Regioner som intresse- och 
arbetsgivarorganisation för kommunerna och regionerna i landet. I Norge heter 
motsvarigheten KS, Kommunernes Sentralforbund, Danmark har två organisationer dels 
Kommunernes Landsforening som organiserar kommunerna och dels Danske Regioner, som 
organiserar de nya regionerna och som kom till 2007.41 Danska KL är intressant på flera vis, 
enligt Jens Blom-Hansens avhandling från 2002 förklaras det att KL har en stark politisk roll 
i de danska kommunerna. KL kan dock utgöra ett grundläggande problem. Exempelvis 
ifrågasätter Blom-Hansen vilken grad av legitimitet som KL kan anses ha som representant 
för de Danska kommunerna. När KL fattar ett beslut som ska gälla alla primärkommuner så 
ifrågasätts det sällan av lokalpolitikerna. Det är dock svårt att avgöra om fenomenet har att 
göra med en ovanligt hög grad av konsensus inom organisationen eller om det är en form av 
demokratisk centralism - vilket innebär att alla ställer sig bakom besluten och försvarar dem 
trots att det innebär en kompromiss för en del av ledamöterna och i det här fallet 
kommunerna.42 I likhet med uttrycket partipiska – som handlar om lojaliteten för sitt parti, ett 
demokratiskt beslut inom ett parti ska respekteras och följas av de förtroendevalda 
företrädarna. 

Vid de senaste reformerna i Norge respektive Danmark förekom det i likhet med de svenska 
kommunala reformerna, meningsskiljaktigheter inom politiken och utfallet blev inte lika i 
Norge och Danmark vilket kan förklaras med att det är olika länder med olika ideologiska 
styren och strukturer. Förutsättningarna för de båda länderna var likartade men metoderna för 
genomförandet skilde sig. Norge hade en formell majoritetsregering, medan Danmark hade 
en minoritetsregering med stöd av ett annat parti i början av 2000-talet. Huruvida 
regeringsbilden påverkade genomförandet av en reform är svårt att sia om men det kan ha 
haft betydelse. I Sverige genomfördes kommunblocksreformen med socialdemokrater och 
liberaler som drivande krafter, det förekom dock lokala motsättningar och interna 
motsättningar inom respektive parti vilket även präglade dessa länder. Det var samma 
problematik och argument som användes i Danmark och Norge. Danmark hade utifrån 

                                                           
40 Blom-Hansen, J, Christiansen, PM, Fimreite, AL & Selle, P 2012, 'Reform Strategies Matter: Explaining the 
Perplexing Results of Regional Government Reforms in Norway and Denmark', Local Government Studies, vol. 
38, nr. 1, s. 75-76. https://doi.org/10.1080/03003930.2011.629195 
41 Blom-Hansen, J, Christiansen, PM, Fimreite, AL & Selle, (2012), 'Reform Strategies Matter: Explaining the 
Perplexing Results of Regional Government Reforms in Norway and Denmark, s. 79 
 
42 Blom-Hansen, Jens (2002). Den fjerde statsmagt?: Kommunernes Landsforening i dansk politik. Århus: 
Århus Universitetsforl. s. 36 
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regeringsbilden möjligen en mer problematisk ingång i reformarbetet då det handlade om att 
genomföra det som minoritet. I Norge var en del av reformens mål att föra över sjukvården 
från regionens ansvar till att tas upp i statens regi, förändringar av myndigheter och 
kommuner stod också på agendan. Föregående regering hade redan fört över sjukhusen till 
statligt ansvar innan diskussioner och beslut om ny reform tagits, vilket kan ha öppnat upp 
och förenklat arbetet med reformen sedan tidigare. De intresseorganisationer som fanns och 
som skulle vara delaktiga i reformarbetet i respektive land kan ha spelat en stor roll i 
kontexten. I Norge fanns det en organisation och i Danmark fanns det två, vilket kan ha 
medfört en tröghet i processen. Norge genomförde en framgångsrik storskalig reform av de 
regionala uppdragen 2002, och Danmark hade ett misslyckat försök bakom sig från 1990-
talet när de försökt att omorganisera den territoriella nivån i Köpenhamnsområdet. Reformen 
den här gången omfattade hela riket.43  

Reformen i Danmark genomfördes mellan åren 2004-2007, en omfattande reform som 
berörde kommuner och regioner. I Norge var vägen mer långdragen för att reducera antalet 
kommuner och regioner, så sent som i 2014 påbörjades arbetet med att rita om kartan för 
regioner och kommuner då Norge inte erhöll någon framgång i sitt försök i början på 2000-
talet. I Norge utnämnde regeringen en expertkommission som fick i uppdrag att ta fram 
kriterier för en bärkraftig kommunstruktur. Kommissionen tog fram 10 kriterier som 
publicerades i december 2014 innehållandes bl.a. tillräcklig kapacitet, relevant kompetens, 
ekonomisk soliditet, funktionella samhällsstrukturer, högt politiskt deltagande och lokal 
identitet. Med utgångspunkt i kriterierna blev kommissionens slutsats att en fungerande norsk 
kommun borde ha minst 15-20 000 invånare och bestå av ett sammanhängande geografiskt 
område.44 Senast 2020 ska reformen i Norge vara färdig och regeringen i Norge genomför 
sammanläggningar kommuner emellan med tvång om de inte uppnår något konsensus på 
egen hand. I över hälften av de nybildade 356 norska kommunerna lär dock invånarantalet 
efter genomförd reform att vara färre än 5 000 invånare. Vilket talar för att det trots 
genomförd reform eventuellt kan bli aktuellt med ännu fler reformer i framtiden om 
invånarantalet jämförs med Sverige och Danmark. I Danmark uppgick medelantalet invånare 
per kommun till drygt 42 500 invånare, jämförelsevis med dryga 10 000 som varit innan den 
senaste reformen.45  
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3. Pressens rapportering och opinionens synpunkter 

3.1 Rikspressens rapportering, nedslag och notiser 
Storköping i Årjäng 
Årjäng (GT)En storköping är nu på förslag i Årjäng. Den torde komma att omfatta 
även Holmedal, Sillerud och Töcksmark eller10 av de kommuner som fanns före 
kommunsammanslagningen. Köpingen får därmed omkring 10.000 invånare. 
Köpingborna får stora utrymmen att röra sig på. Köpingen skulle omfatta 140.000 
hektar.46 

Inledningen för denna studie tar sin början med en notis i Göteborgstidningen i oktober 1960 
då det rapporteras att förslaget om en storköping hade väckts. Vi det här laget hade redan den 
första storkommunreformen ägt rum 9 år tidigare och medborgarna borde ha den första 
sammanläggningen från 1951 relativt färskt i minnet. Det framgår inte i notisen om det är en 
fråga som väckts lokalt och behandlats i respektive fullmäktigeförsamlingar eller om den har 
varit aktuell för omröstning. Med bakgrunden och facit i hand vet vi att den genomförda 
storkommunreformen inte hade den effekten på samhället som regeringen hade tänkt sig och 
att det redan 9 år efter den genomfördes började tänkas i dessa banor är inressant då 
regeringen inte förrän 1964 gick in i den andra fasen med att dela in kommunerna i block. 
Källhänvisningen lyser med sin frånvaro och skribenten har troligen inte räknat kommunerna 
till antal innan notisen gick i tryck. Var informationen kom ifrån vet vi inte. 

Efter den här notisen är det tyst en längre period i vald rikspressen, Aftonbladet bryter 
presstystnaden 1969 för en kostutställning som köpts in av Töcksmark kommun och ställts ut 
på i ett klassrum på skolan. Anledningen till rapporteringen var att konstutställningen 
censurerats av prästen och skolchefen i Töcksmark. Utställningen med namn Multi-69 köptes 
in av kommunen för 400 kr och innehöll en rad reproducerade konstverk framtagna på 
initiativ från skolöverstyrelsen, Konstfrämjandet och Sveriges radio. Dessa konstverk såldes 
till många skolor runtom i landet. Rektor Gunnar Östlind i Töcksmark hävdade att en tavla i 
utställningen var ”Grotesk” men kommenterar att han inte tror att någon elev har tagit skada, 
”de begrep väl inte så mycket”. Tavlan var målad av Ulf Ransberg och föreställde ”en naken 
man och en kvinna, bredvid dem ligger två övergödda barn och ett undernärt hungrande u-
landsbarn”, konstverket kallades för Imperialism och kapitalism, vidare hävdar Östlind att det 
säkert finns en politisk koppling i konstverket, den förstår han inte menar han och hävdar att 
tavlan är otäck och inte har någon uppgift att fylla.47 Den här nyhetsrapporteringen är ett 
överraskande inslag i kontexten för kommunsammanläggning men anledningen till att jag vill 
nämna den är för att riksmedia fram till november 1969 har lyst med sin frånvaro kring 
rapporteringen om och kring kommunblocket. Men nu tycks riksmedia ha vaknat till liv om 
än för sin kontroversiella sensationsjournalistik och önskan om att sälja lösnummer ändå 
väljer att rapportera om ett ingripande i en konstutställning i Töcksmark. Kvällstidningen GT 
väljer att följa upp Aftonbladets rapportering och skriver en notis om konsekvensen av 
censureringen knappt två veckor senare. De skriver om att skolstyrelsen i Töcksmark tagit 
upp ärendet och att alla ledamöter utom en lämnat sitt godkännande för att plocka bort 
konstverket samt att föräldramötet enhälligt lämnat sitt stöd för prästen Harald Forsberg och 
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rektor Gunnar Östlinds ingripande.48 Med den notisen lämnas konstutställningen i Töcksmark 
i riksmedia. Vad som framkommer i texten som ändå kan ses som anmärkningsvärt är att 
kommunen praktiserade någon form av konstcensur inom sin folkskola med stöd av den 
lokala prästen och skolchefen och sedan med övervägande majoritet i berörd nämnd stödjer 
beslutet. Kan det tyda på en stark kyrklig tradition och sockenideologi? Som i förlängningen 
kan ses som en form av lokalism? 

1970 Börjar det talas i media om att flera kommuner i Värmland kan komma att tvingas in i 
sina föreslagna blockkommuner. Göteborgs handels- och sjöfartstidning rapporterar i januari 
om att Frykeruds och Östmarks kommuner har rivit upp tidigare beslut om sammanläggning 
och riskerar därmed att tvingas in i sina föreslagna kommunblock. Töcksmarks kommun 
omnämns i samma artikel men som en kommun där det inte är lika infekterat som i de andra 
kommunerna som haft beslut som upphävts och folkomröstningar som havererat då de 
bojkottats av socialdemokraterna. Töcksmarks kommun vill vänta med sammanläggning, 
vilket även länsstyrelsen har godkänt.49 Vid det här laget tycks problematiken i 
sammanläggningsprocessen i Töcksmarks kommun inte utge tillräckligt med stoff för en egen 
artikel i den tryckta pressen, men redan samma månad ska arbetarrörelsens tidning Arbetet 
rapportera om ett kaotiskt läge i kommunen: 

Behåll era 20.000! 
- Behåll era 20.000 kronor, jag jobbar gratis i fortsättningen. Kommunalordföranden i 
Töcksmarks kommun i Värmland John Abelsson, ilsknade till ordentligt när 
fullmäktige sammanträdde i tisdags. Det stora stridsämnet i Töcksmark just nu är 
kommunsammanslagning. Abelsson och fullmäktige har helt skilda meningar när 
sammanslagningen lämpligen borde ske. Det var då det tände. Någon ansåg att 
Abelsson inte skulle ha något arvode om han inte tyckte som fullmäktige. Nu 
överväger han att avgå. Forts sid 16. 

[…] 

Ilsknade till när kommunen diskuterade arvodet: Tackade nej till 20.000 
 - AV LARS LUNDKVIST 
- Jag vill i fortsättningen inte ha några 20.000 i arvode som ordförande. Nu har det gått 
för långt. Hädanefter ska jag arbeta oavlönad! 
Den salvan avlossade John Abelsson, ordförande i Töcksfors kommunalfullmäktige 
utanför Arvika, vid det senaste sammanträdet med fullmäktige. Bakgrunden är att 
Abelsson inte har samma mening som majoriteten i fullmäktige. Han vill ha en 
kommunsammanslagning 1971 – Fullmäktige 1974. Nu överväger han att avgå. 

 Kommunsammanslagningen har blivit en ytterst irriterad fråga för Töcksmarks 
invånare. I tisdags var frågan uppe igen i kommunalfullmäktige. En motionär menade 
att kommunen tjänade på ett snabbare sammangående. Med dånande applådloskor 
avslogs motionen. Beslutet föregicks, liksom förra gången ärendet var uppe till 
behandling av livliga diskussioner. Dessförinnan hade ett demonstrationståg med 
närmare hundratalet deltagare tågat från torget i Töcksfors upp till sammanträdet med 
plakat som ”Vi vill ha badhus och brandstation” – ”Några vilja sälja Töcksfors – Det 
säger vi NEJ till”. John Abelsson har privat den inställningen att Töcksmark bör gå 
med i sammanslagningen 1971 – fullmäktige 1974. Det är om detta som striden 
egentligen gäller. Här kommer arvodet in. Några menar att Abelsson hela tiden har 
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agerat mot fullmäktiges tidigare majoritetsbeslut att inte söka inträde fören 1974. Det 
var då de 20.000 kom in i diskussionen: - Varför ska Abelsson ha arvode från oss om 
han inte arbetar efter våra riktlinjer, frågade någon. Det blev både heta och långa 
dueller. Till sist slutade det med att Abelsson avsade sig de 20.000 kronor han har i 
arvode, som deltidsanställd kommunalordförande. I fortsättningen skulle han arbeta 
oavlönad, sa han. 

John Abelsson till Arbetet: 
- Vid tre tidigare sammanträden har man tagit upp dessa 20.000 kronor. Den tredje 
gången sa jag såklart ifrån: - Är det arvodet ni bråkar om, vill jag inte ha det – 
Anteckna i protokollet att jag avstår från pengarna! – Den här affären har förorsakat 
mig många personliga angrepp. Däremot har man inte tagit upp det väsentliga i det här 
sammanhanget: kommunsammanslagningen. Det är den hela schismen kretsar 
omkring. – Det går inte att sköta ordförandeplatsen på fritid. Därför begärde jag 20.000 
kronor. Nu funderar jag starkt på att avgå… Det var en kvinnlig fullmäktigeledamot, 
fru Marianne Andersson, som framhöll i debatten att Abelsson är avlönad för sina 
tjänster inom kommunen och inte borde agera på egen hand för att påskynda en 
sammanslagning.  
 
Marianne Andersson: 
- Det här är en gammal affär som började redan i somras. Hela kommunalfullmäktige 
var emot att Abelsson skulle ha 20.000 kronor i arvode. – När det sedan visar sig att 
han agerade på egen hand i kommunsammanslagningsfrågan, förstår jag inte varför 
Abelsson ska ha något arvode.50 

Tongångarna efter att Töcksmarks kommun hade haft ett fullmäktigesammanträde i januari 
1970 var inte i någon samstämd ton utan uppenbarligen fanns det tillräckligt med starka 
åsikter för att tidningen Arbetet skulle ta upp händelsen i sin tidning. Vad som framgår är att 
kommunstyrelsens ordförande John Abelsson (folkpartiet) kritiseras för sin insats i 
kommunen. Abelsson tappar till slut tålamodet då frågan om hans arvode väcks för tredje 
gången på sittande möte och hanterar frågan om arvodet med att avsäga sig arvodet på 20 000 
kr och reflektera över att avgå. Uppenbarligen har ledamöter i majoriteten och oppositionen 
letat efter i deras tycke logiska punkter att trycka på för att kunna kritisera Abelssons arbete 
och skapa ett ökat missnöje bland kommuninvånarna som till stor del handlat om 
kommunsammanläggningen som Töcksmarks kommun är på väg att tvingas in i. Ledamoten 
Marianne Andersson (högerpartiet) kommenterar händelsen till tidningen och menar att det är 
en ”gammal affär” som pågått i omkring sex månader och att kommunfullmäktige varit emot 
deltidsarvoderingen av kommunalråd Abelsson. Det här är en intressant uppgift som 
Andersson lyfter då det rimligtvis borde ha varit fullmäktige som beslutat om rådande 
arvodesreglemente, men det är det ingen i artikeln som nämner. Argumentet som Andersson 
kommer med i frågan borde således handla om just sakfrågan som hon vidare påstår, att 
Abelsson har agerat på egen hand i kommunsammanläggningsfrågan. Hela artikeln tyder på 
en rädsla för att den lokala identiteten fått sig en törn när det troligen under debatterna på 
fullmäktige har förts fram hårda bud gällande den eventuellt tvingande åtgärden som stundar 
om de inte uppnår konsensus i tid. Vad som också omnämns är ett demonstrationståg som ska 
ha föregått innan fullmäktiges sammanträde, med diverse slagord och plakat. Samtliga av 
dessa beståndsbitar som träder fram i artikeln är tydliga tecken på lokalismen i Töcksfors och 

                                                           
50 Arbetet – Västsvenska Editionen, 19700129 



26 
 

således lokalt missnöje kring en sakfråga som överskuggas med en annan fråga för att bilda 
en bred opinion.  

1973 publicerar Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning följande notis: 

Konselj (TT) 
[…] 
Sammanslagningar. Regeringen har beslutat att tre kommunsammanslagningar skall 
ske 1 januari 1974. […] Töcksmark och Årjängs kommuner i Värmlands län läggs 
samman till en kommun benämnd Årjäng.51 

Den här notisen är ett pressmeddelande som skickades ut till landets tidningar varav bland 
annat Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, publicerade den, även Göteborgsposten med 
flera publicerade pressmeddelandet med lika lydelse och innebörd. Konseljen hade beslutat 
om sammanläggning för flera kommuner som inte kommit överens eller hade förhalat 
sammanläggningsfrågan en längre tid, i det här pressmeddelandet kungjordes det förutom att 
Töcksmark och Årjängs kommuner i Värmlands län skulle sammanläggas, så skulle även 
några kommuner i Jämtlands län samt i Älvsborgs län läggas samman. Tiden efter 1973 
förekommer inga flera kända notiser eller någon rapportering i berörd riksmedia och 
undersökningen av vald riksmedia avstannar här. Opinioner som kom till uttryck tycks ha 
varit för få för att generera någon debatt i rikspressen. Sammanläggningen var beslutad och 
skulle genomföras. 

3.2 Den lokala tidningen Nordmarksbygden 
Den lokala tidningen Nordmarksbygen hade i sin dåvarande utformning 1968 en 
insändarspalt kallad ”Det är min åsikt!” Vilket var ett bra forum för medborgare att skriva 
insändare och bilda opinion inom kommunblocket. I april 1968 publiceras en insändare i 
ämnet: 

Har vi råd med prestigefyllda kommunalmän? 
Undertecknad som bor i Töcksfors, skulle vilja ha svar från ansvarigt kommunalt håll 
på följande: Varför motarbeta våra kommunala förtroendemän om en 
kommunsammanslagning i Nordmarken? 
Den omdiskuterade Oscarssonska utredningen visade med all önskvärd tydlighet att 
framtiden för Nordmarkskommunerna inte är problemfri. Sysselsättningen inom skogs- 
och jordbruket minskar ju stadigt och vår enda chans att överleva är väl ökad 
industrialisering och samarbete.  
En heltidsanställd tjänsteman med huvuduppgift att syssla med industrialisering har vi 
inte råd med var kommun för sig. Det är därför hög tid att snarast fastställa datum för 
kommunsammanslagning. Gör vi det inte frivilligt snarast är det stor risk att hela 
blocket, eller ännu värre, ett splittrat block, föres över till Arvika- resp. Säffleregionen. 
Hur skulle vi då i Töcksfors kunna få gehör för våra problem inom ett block, som redan 
nu motarbeta oss genom att försöka flytta E-18 till Arvika? 
Töcksmarking, men framförallt Nordmarking.52 
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Skribenten Töcksmarkings insändare uttrycker en oro kring hur splittringen inom 
kommunblocket ser ut och hänvisar till att invånarna i blocket bör lita på tjänstemännen som 
utrett frågan och lyfter näringslivet som ett stort problem som skulle kunna överbyggas med 
en gemensam frivillig kommunsammanläggning innan det blir för sent och blocket riskerar 
att splittras och då med viss underton menar skribenten med sin signatur och sin texts lydelse 
att invånarna lär förlora sin gemensamma nämnare att de är Nordmarkingar. Reaktionerna på 
Töcksmarkings utspel lät inte vända på sig. I följande nummer i april var det flera som läst 
och reagerat på opinionsbildaren till förmån för sina egna åsikter. 

 Varför ej storkommun? 

Sign. Töcksmarking men framförallt Nordmarking undrar varför inte 
Nordmarkskommunerna frivilligt vill gå samman i en storkommun för att bättre 
samordna resurserna. Den frågan har vi ställt oss många gånger inom Årjängs-
Silbodals Högerförening. För att få den besvarad ordnade vi för några år sedan en 
diskussion mellan blockets högerföreningar med rektor B. Werner, Gimo, som 
inledare. På riksplanet inom högerpartiet är man helt på det klara med att små 
kommuner måste gå samman, trots att detta innebär en försvagning av den kommunala 
demokratin. Diskussionen gav klent utbyte, vilket ju inte är så konstigt, då det är 
förnuftsmässigt svårt att försvara splittringen.  
De nyligen publicerade listorna inför höstens riksdagsmannaval, ger oss mycket hopp, 
att vi tar upp frågan på nytt. Fru Marianne Andersson, ordförande i Töcksmarks 
Högerförening står på tredje plats på en av listorna. Vi uppmana därför fru Andersson 
att, som vår ende riksdagsmannakandidat. Tala om, vad hon anser vara det bästa för 
hela blocket. 
Årjängs-Silbodals Högerförening 
Erik Andrén  Lars Andersson53 

Årjängs-Silbodals Högerförening är först ut med att möta upp Töcksmarking i det 
efterföljande numret av tidningen. Föreningen följer de centrala direktiv som högerpartiet har 
satt i frågan om kommunsammanläggningar och passar på att kasta ut en uppmaning till sin 
partikollega i Töcksfors (som vi känner igen i ett senare skede under rubriken riksmedia). Det 
är intressant att den här lokala partiföreningen lägger fram sina ord och åsikter på det här 
sättet riktat mot sin partikollega i angränsande kommun, det tyder på att de lokala 
högerföreningarna inte var enade i frågan. Årjängs-Silbodals Högerförening lyder i den här 
frågan med andra ord mer under partiets centrala direktiv än under en lokal åsikt. 
Högerpartiet kan även resoneras vara splittrat på så vis att det i den västra delen av 
kommunen utgör ett forum för missnöje och i den mer östra delen tar på sig bilden av att vara 
mer renodlade utifrån de centrala direktiven. Utspelet kan tolkas som moralism internt inom 
partiet då det uppmanar en kollega att ta ansvar. Falangen som fanns i Töcksmark var då 
präglad av lokalism och ignorerade centrala direktiv till förmån för egna åsikter i vissa frågor. 

 Kommunsammanslagning i Nordmarken? 

Det är glädjande att det börjar framskymta tecken på nya tankegångar ang. vårt 
samarbete på kommunplanet i Nordmarken. Jag syftar närmast på den i det senaste 
numret av denna tidning införda artikeln ang. prestigemedvetna kommunalmän. Jag 
tror inte att prestigemedvetenheten behöver vara särskilt stor eller framträdande i alla 
våra gemensamma frågor. Att den finns där är ställt utom all tvekan. Som Holmedalsbo 

                                                           
53 Nordmarksbygden 19680425, Årg. 5, Nr 5, s. 6, Årjängs kommuns Folkbibliotek 



28 
 

är jag helt ense med sign. Töcksmarking, att en kommunsammanslagning och en 
koncentration av våra krafter är den säkraste investering vi kan göra för framtiden. 
Dock måste väl betänksamheten vara stor tycks det i Årjäng inför utsikten att ingå i 
storkommun med kommuner av Holmedals typ med dess mycket höga medelålder hos 
befolkningen. Då vi vet f.n. nästan var tredje Holmedalsbo har uppnått pensionsåldern, 
borde det stå klart för oss alla, att en snar kommunsammanslagning är av nöden för att 
vi skall kunna möta framtidens svårigheter med någon utsikt att klara oss. 
Nordmarking från Holmedal54 

Nordmarking från Holmedal lyfter i sitt svar fram en instämmande ton och tar upp viktiga 
faktorer som är aktuella för kommunen Holmedal som ingår i blocket. En hög medelålder 
medför en minskad tillväxt för kommunen och låga skatteintäkter som följd. Skribenten ser 
svårigheterna inför framtiden och bär upp en tacksam hållning över att få möjligheten att 
uppgå i det nya kommunblocket tillsammans med Årjängs köping. 

Svar till Töcksmarking men framförallt Nordmarking 
Det är glädjande att se hur framsynt Du är och det är väl att hoppas, att de styrande i 
vår kommun läst ditt Ditt inlägg i Nordmarksbygden. Sedan är det bara att hoppas, att 
Dina synpunkter beaktas innan det är för sent. Låt oss se realistiskt på dagens läge och 
planera för våra barns framtid som Nordmarkingar. Vad vi kanske främst tycks sakna i 
Nordmarken är starka kommunala krafter, som redan nu inser att tiden är mogen för 
initiativ till ett Nordmarksblock. Man kan fråga sig hur våra förtroendemän tänkt sig 
lösningen inför framtiden? Kan jag och flera med mig våga hoppas på ett svar? 
Ej kommunalgubbe55 

Det träder fram en syrlig men instämmande ton i signaturen Ej kommunalgubbes reaktion på 
Töcksmarking men framförallt Nordmarkings insändare. Vad som lyfts i det här svaret är en 
förmanande tom om att de med makten bör agera för bygdens bästa och gå med i 
kommunsammanläggningen utifrån ett barnperspektiv och ett vad jag vill tolka som ett 
lokalpatriotiskt perspektiv. Skribenten har accepterat och insett att en sammanläggning måste 
ske och med sin text vill skribenten förmå läsaren att överkomma sina ortsrelaterade hinder 
och gå samman som Nordmarkingar. Det är förutom en instämmande text även en text som 
vill påverka läsaren att resonera kring om det är värt att sitta kvar i sina gamla tankebanor och 
riskera att hamna utanför på grund av egen prestige. 

Under resterande del av 1968 fortsätter lokalpressen att publicera diverse åsikter beträffande 
kommunsammanläggningen i likhet med de som presenterats tidigare och de flesta med 
epiteten Nordmarking, Töcksforsing eller utan epitet. I februari 1969 skriver epitetet 
Årjängare en lång insändare som riktar sig till föregående skribenter. Årjängare noterar att 
det finns två sidor av debatten en som är för respektive emot en kommunsammanläggning 
och uttrycker sin åsikt Jag vill säga rent ut: ”Låt varje kommun för sig sköta sina 
angelägenheter! Varför ska vi här i Årjäng dra på oss de övriga kommunernas bekymmer”. 
Skribenten tycks ha fått nog av debatten i lokalpressen och uppfattar det som att kommunerna 
i kommunblocket inte har något bättre för sig än att ordväxla och vara oense. Skribenten tar 
upp flera kommuner inom blocket med deras för- och nackdelar. Töcksmark har lyckats bra 
med sina industrier och utveckling trots sin inställning emot en sammanläggning anser 
skribenten. Samarbetsnämnden utgör en kommun i kommunerna och fyller ingen större 
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funktion mer än att den möjligen bidragit till ett ökat utbyte av åsikter kommunerna emellan, 
men har framförallt varit en fördröjande faktor som skapat en tröghet i de kommunala 
systemen då beslut måste genom ännu en instans. Skribenten argumenterar för att det är varje 
kommuns ensak hur de ställer sig i frågan, en optimistisk ton finns beträffande 
befolkningsökningen. Klassiska faktorer så som ökad turism, fler industrier och gott om 
bostäder i glesbygden används som förklaringen och räddningen för framtiden, ett planerat 
gymnasium ska göra kommunen självförsörjande på kompetens. Det kan tolkas som att 
Årjängare vidhåller att det är bra som det är och att det ska vara frivilligt att gå samman. Låt 
oss Årjängare vara eniga inom vår egna kommun och stå vakt om våra framtida rättigheter 
så att vi inte dras in i Arvika-blocket.56Den avslutande frasen lyfter trots optimismen fram en 
undergrävd oro om att kommunerna ska tvingas in tillsammans med Arvika vilket skribenten 
uppenbart inte vill och uppmanar invånarna att bevaka de kommunala rättigheter som finns 
idag för att inte behöva lyda under Arvika. Det är ingen likgiltighet i textens substans trots att 
det framgår i åsikten att var och en sköter sina angelägenheter som annars kan tolkas som en 
aning likgiltigt. Lokalismen är tydlig i framförallt det avslutande stycket då grupperingen av 
individer som bor i köpingen uppmanas att ta ställning för att vara enade och stå starka – en 
typ av vi och dem – argumentation. 

Nordmarken bli storkommun 1971 
Om inget oförutsett inträffar kommer Nordmarken att bli en storkommun den 1 januari 
1971. Samarbetsnämnden har fattat enhälligt beslut att föreslå kommunerna att nämnda 
datum gå tillsammans i en kommun. […] 
Årjängsfullmäktige beslutade vid sitt senaste sammanträde att följa 
samarbetsnämndens förslag.57 

Nordmarksbygden rapporterar i juli 1969 om att kommunerna Årjäng, Holmedal, Töcksmark 
och Sillerud ska presenteras förslaget om en sammanläggning som ska genomföras från 
januari 1971. När det publicerades hade kommunfullmäktige i Årjäng redan fattat beslut om 
sammanläggningen och resterande fullmäktigekonstellationer ska även de fatta beslut inom 
kort. I augusti 1969 rapporterar tidningen att Holmedal fattat beslut om sammanläggning och 
att därmed tre fjärdedelar av processen är färdig, men Holmedal lade dock med en brasklapp i 
sitt beslut om att sammanläggningen förutsätter att samtliga kommuner deltar.58 Det återstod 
bara ett beslut ifrån Töcksmark kommun då resterande hade sagt ja i frågan.  

Tidningen publicerar en artikel i juni 1970 med rubriken ”Fotografer i Årjäng och Töcksfors 
visar vägen i kommunsammanslagningen”. Artikeln handlar om att de båda 
fotografklubbarna på respektive ort går samman och kommer dessutom att alternera sina 
möten emellan orterna.59 Efter att ha haft en längre tids tystnad i tidningen förutom 
rapporteringen kring John Abelssons arvode vid årsskiftet (som tidningen Arbetet tog upp på 
riksnivå) lyfter nu tidningen fotoklubben som ett exempel på en förlaga inför den stundande 
sammanläggningen. Töcksmarks kommun har vid det här laget åter igen lämnat frågan med 
ett avslag och tidningen kanske använder rubriken med fotoklubben som ett syrligt argument 
för att Töcksmarks kommun borde ändra sin inställning. 
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Signaturen g-n publiceras under åsiktsspalterna i april 1971 efter det att sammanläggningen 
ägt rum fyra månader tidigare: 

Årjängs nya kommun 
När den nya kommunen nu trätt i kraft tar jag mig friheten göra en del reflexioner. Det 
är nära 5.000 röstberättigade i kommunen och av dessa röstade nära 4.000 till 
fullmäktige, som består av 41 ledamöter varav 6 kvinnor.  
När fullmäktige hade sitt första sammanträde var det c:a 500 uppdrag (ledamöter och 
suppleanter) som skulle fördelas.  
Hade man gått till den ena ytterligheten vid fördelningen av uppdragen så att ingen 
hade fått mer än ett uppdrag så hade 10 ½ av de röstberättigade fått ett uppdrag. Man 
skriver så mycket om att kommunsammanslagningarna har det med sig att så många av 
de tidigare kommunalmännen blir bortrationaliserade så endast ett fåtal blir kvar. Men 
å andra sidan bleve det väl ingen enhetlighet i den kommunala verksamheten om de 
olika nämnderna inte hade någon gemenskap med varandra. Den förut relaterade 
spridningen av uppdragen skulle dock ha medverkat till att så många som möjligt 
kunnat fortsätta med sin kommunala verksamhet.  
Men kan också ha gått till den andra ytterligheten, d.v.s. de 41 folkvalda kunde fördelat 
samtliga uppdrag mellan sig och finge därigenom c:a 12, 13 uppdrag vardera. 
Härigenom hade inte 1 % ens fått någon befattning. Det bleve väl ett sammansvetsat 
kotteri som finge liten kontakt med verkligheten utanför denna krets. 
 Nu har man gått en medelväg och fördelat uppdragen från 1 till ett tiotal pr man. Så 
det finns även nu en del mångsysslare, men detta beror nog på de olika partiernas 
nominerare, som kör fram en del av sina käpphästar. Hur många som begåvats med 
uppdrag och hur många som är kvinnor därav vore intressant att räkna ut men det får 
någon annan göra. 
g-n.60  

Signaturen g-n reflekterar över fördelningen av uppdrag och analyserar hur många uppdrag 
per invånare som varje ledamot skulle kunna ha och hur utfallet blev efter 
sammanläggningen. Hen resonerar även kring partiernas nomineringar, att detta val dels var 
en gallring av tidigare ledamöter och dels en möjlighet för partierna att lyfta fram sina 
käpphästar. Hen menar att kommunen tagit en medelväg i fråga om ifrån vilken 
ursprungskommun de kommit från, vad och hur många uppdrag de erhållit efter valet. 
Skribenten nämner medvetet andelen kvinnor i texten vilket på ett sätt visar att det nu handlar 
om jämställdhet och jämlikhet i Årjängs kommun snarare än om frågor som berört konflikt 
emellan orter innan sammanläggningen. Töcksmark exkluderas helt ur kontexten, vilket tyder 
på konsensus inom den nya kommunen, å andra sidan är det från Töcksmark som de flesta 
negativa kommentarerna har kommit ifrån tidigare, nu var det en ny partiell sammanläggning 
som var gjord på frivillig basis i enlighet med regeringens direktiv, då kanske det saknades 
grogrund för ett missnöje inom berörda kommuner? 

Under kvarvarande del av 1971 och framöver en tid skrevs det i tidningen om investeringar 
och nybyggnation i Turistbyrån Årjängstrollet, simhallar, brandstationer, hotellbyggen och 
om de lokala industriernas framfart i bygden. Stora frågor om investeringar beslöts på 
löpande band i såväl Årjäng som i Töcksmark. Reningsverk och bostäder uppfördes i 
respektive kommun och Årjängstrollet åkte även på turné till Liseberg i Göteborg. I 
brytpunkten mellan 1972 och 1973 ändrar lokaltidningen sitt utseende och delvis innehåll. I 
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augusti 1973 gjorde kommunsammanläggningen åter entré i den lokala pressen. Tidningen 
publicerar en artikel om att samarbetsnämnden för Årjäng och Töcksmarks kommuner 
beslutat bifall i frågor rörande familjehemsplaceringar, trafikförsörjningsplaner, 
gatubelysning samt flygplats, det så kallade Luggerudsförslaget. Samtliga förslag bifölls utan 
diskussioner som egentligen var väntade.61 I texten famkommer det tydligt att tidningen hade 
förväntat sig diskussioner om Luggerudsförslaget som handlade om var i kommunen en 
eventuell flygplats skulle förläggas, men tidningen fick inte någon debatt att skriva om, 
ärendet bifölls, men det lades på framtiden då kommunernas ekonomi inte klarade den 
investeringen förrän efter en sammanläggning blivit genomförd. I december 1973 
rapporterades det även om att samarbetsnämnden beslutat om att avloppsreningsverk ska 
byggas i Tenvik och Töcksfors, förutsatt att statsbidrag på 75% beviljas.62 Det tycks vara på 
det viset att lokalpressen sedan ingången av 1973 rapporterat om beslutade händelser från 
kommunalfullmäktige och samarbetsnämnden, men inte har fått fler insändare i ämnet 
kommunsammanläggning då insändare i ämnet upphör och det endast är traditionell 
nyhetsrapportering. Sammanläggningen genomförs vid årsskiftet till 1974 och förstasidan i 
Nordmarksbygden pryds i januari 1974 med en rad rubriker: ”Nu är storkommunen ett 
faktum”, ”De här skall styra Årjäng: Val av ledamöter i nyvalda Årjäng”, ”Töcksmarksbor 
tog avsked av sitt kommunkontor”, ”Ny kanslichef i Årjängs kommun” och ”Brådskande 
ärenden vid Årjängs allra sista kommunsammanträde”.63 

Rubrikerna talar sitt tydliga språk, sammanläggningen är genomförd efter att ha dragits i 
långbänk under många år. Under den förstnämnda rubriken redogör nämndeordföranden i de 
olika nämnderna för vad som önskas under det kommande året inom den nya kommunen. 
Under val av ledamöter kan det utläsas bland annat följande: 

[…]I centrala byggnadskommittén däremot så föreslogs Gösta Andersson, Töcksfors i 
stället för Leif Astedt. I voteringen befanns dock Leif Astedt vald med 25 röster mot 
13. 
Som vice ordförande i styrelsen för den skyddade verkstaden föreslogs Sune Sahlin i 
stället för Uno Halvardsson, Töcksfors. Vid voteringen vann Sune Sahlin med 
röstsiffrorna 30 mot 9. 
Till ordförande i kommunfullmäktige för år 1974 utsågs Gustav Svensson, Årjäng, till 
1:e vice ordförande utsågs Gerhard Andersson, Töcksfors och till 2:e vice ordförande 
Bo Danielsson, Årjäng. […]64   

Det som tidningen redogör för är några av de viktiga posterna som skulle tillsättas i den nya 
kommunen. Som vi kan uttyda blev förslagen från Töcksmark nedröstade av en tydlig 
majoritet i kommunalfullmäktige. Vilket vi egentligen borde kunnat vänta oss då Töcksmark 
förhalat sammanläggningen i det längsta och övriga kommuner redan etablerat ett samarbete. 
Att ledamöterna från Töcksfors lade fram egna förslag för att tillsätta inflytelserika uppdrag 
är inget märkligt i kontexten, då de vill behålla en viss ställning även i den nya kommunen, 
till de som la fram förslagen gavs det dock inget gehör, det nya kommunalfullmäktige valde 
att rösta i enlighet med valberedningens förslag. Töcksfors var efter detta att betrakta som 
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den andra centralorten i kommunen och den lokala makten utövades av ett numera 
uppblandat kommunalfullmäktige med ett starkt fäste i Årjäng.  

Töcksmarksbor tog avsked  
av sitt kommunkontor 
Den sista dagen som Töcksmarks kommunkontor hölls öppet var det många av 
kommunens invånare som passade på att titta in och liksom att ta avsked av en epok. 
Många gjorde det med vemod och en del med tårar i ögonen. En och annan blomma 
och någon ask choklad överlämnades till kommunkontorets personal. Tills vidare hålls 
nu ett servicekontor öppet i Töcksfors två dagar i veckan tre timmar vardera dagen. 
Ena dagen är det den sociala sektorn som kan träffas och den andra dagen är det den 
tekniska avdelningen som står till tjänst. Övriga ärenden måste man resa till Årjäng för 
i den mån de inte kan klaras av på telefon.65 

Notisen om kommunalkontoret i Töcksfors bär en dyster ton som talar om nedstämda 
kommuninvånare som tar avsked av sitt kommunalkontor med tillhörande personal. Det 
upplevdes nog påtagligt när den kommunala närvaron flyttades till den andra centralorten i 
den nya kommunen. Till invånarnas tröst skulle dock lokalerna inrymma viss kommunal 
service under den närmsta tiden. Däremot blev ortens kommunalkamrer istället ny kanslichef 
i Årjäng. 

1974 går vidare utan några vare sig artiklar eller insändare som direkt berör 
kommunsammanläggningen. I en artikel som publiceras i oktober samma år nämns däremot 
alla tidigare småkommuners handlingar och protokoll från så tidigt som 1820-talet. Alla 
handlingar som befunnit sig i kommunernas ägo har nu samlats ihop enligt 
arkivlagstiftningen och organiserats upp efter prominensprincipen och arbetet var nu efter 20 
månaders hårt arbete färdigorganiserat.66 Den här typen av artikel visar på en framtidstro och 
artikeln berättar att de gamla kommunerna nu har förenats i ett gemensamt arkiv. 
Nordmarksbygden förhåller sig neutral men med en positiv ton i den här typen av reportage, 
ingen antydan till att återuppliva en källa till konflikt som var ett faktum för något år sedan. 
Nordmarksbygden genomgick som bekant en förändring i utformningen av sina spalter, 1976 
på insändarsidan ”Tankar och reflexer” publicerades en insändare i augusti: 

Bryggan i Töcksfors 
Årjängs kommun tillbakavisar kritiken för avsaknaden av brygga ovanför övre slussen 
i Töcksfors. Det är inte troligt att den kommit till fortare om den legat närmre 
kommuncentrat. Det är nämligen en angelägenhet för Dalslands Kanal AB och de torde 
inte vara intresserade av att ha sina ev. bryggor annat än intill kanalen. Men man har 
från kommunens sida stött på om bryggbehovet. Det är kanske påstötningarna som 
blivit mer eftertryckliga om det gällt ett behov för mera ”centralt” liggande behov. Men 
det är inte troligt. Se bara på toalettfrågan!67 

Skribenten utan signatur intar en ironisk hållning och riktar kritik till kommunen. Kommunen 
har enligt skribenten struntat i att prioritera frågan och behovet av en brygga för kanalbolaget 
belägen ovanför övre slussen i Töcksfors. Det här är en klart missnöjd kommuninvånare som 
ser att orten Töcksfors prioriteras bort av centralorten Årjäng, de har hamnat i kommunens 
periferi. Förhoppningsvis blev skribentens ironiska oro över toaletterna nedtonade, då det 
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redan på nästa sida i samma nummer av tidningen fanns en artikel om hur den lokala 
köpmannaföreningen utvärderade turismen i kommunen den gångna sommaren. Den lokala 
köpmannaföreningen uppmärksammade även dem frågan om en allmän toalett för turismen.  

[…] 
Toaletter inom kort 
Hur är det egentligen, skall Årjängs Kommun nonchalera turismen eller varför slöar 
man med t.ex. toalettfrågan. Vi låter den frågan gå till kommunalrådet Sigurd Olsson.  
– Ja, när det gäller toalettfrågan så är det ju inte enbart en fråga för turismen, säger 
Sigurd Olsson. 
Desto nödvändigare då att den blir löst? 
– Ja, och f.n, håller Centrala Byggnadskommittén på att arbeta med just denna fråga 
som kommer att lösas rätt snart. 
Och i övrigt? 
– Ja, jag vill inte gå i polemik68 

Nordmarksbygdens reporter vill ta reda på vad som händer i frågan och ställer den till 
kommunstyrelsens ordförande Sigurd Olsson. Olsson väljer att inte beröra frågan nämnvärt 
och lämnar ett kort uttalande till svar. Han säger dock att frågan är under behandling av den 
Centrala Byggnadskommittén och bör vara löst inom kort. Han betonar avslutningsvis med 
att han inte vill gå in i någon debatt kring toalettfrågan. Kan hans uttalande bero på att han 
inte vill skapa någon ny konflikt i frågan som skribenten i insändaren agiterade för på sitt 
ironiska vis? Måhända att prioriteringar om inrättandet av en allmän toalett väckte känslor, 
fallet tycks vara högaktuellt såväl från insändarskribenten som från den lokala 
köpmannaföreningen vars målsättning tycks vara att skapa debatt kring frågan om att 
Töcksfors prioriteras bort av kommunen. Frågan om toaletter och bryggor väcktes inte mer 
under 1976 och det förekom inga andra artiklar eller insändare vid utgången av 
undersökningsperioden. 
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4. Analys och diskussion 

4.1 Rikspress och Lokalpress 
Rapporteringen från rikspressen var förhållandevis liten och sporadisk för perioden, den var 
kortfattad och subjektiv. Med några få undantag som exempelvis när ordföranden John 
Abelsson avsade sig sitt arvode och övervägde att avgå vilket figurerade på såväl framsida 
som i ett längre reportage inuti publicerande tidning.  

Utifrån den textanalys som jag tillämpade på valda tidningar under processen då jag 
undersökte pressen upplevde jag att det var ett övervägande neutralt förhållningssätt och det 
var få faktorer som utlöste något större reportage på riksnivå. Överlag kan rikspressen ha 
varit ointresserad av sammanläggningsfrågan i de värmländska skogarna och mer använt 
pressmeddelanden från riksdagen för just vad det var, kungörelser, mindre intressanta nyheter 
som de som var berörda av nyheten fick ta till sig och möjligen sågs kungörelser av det här 
slaget som notiser som mest fungerade som utfyllnad i tidningen. Det förekom överraskande 
nog inte några insändare i de rikstidningarna jag undersökte, det har gjort att jag funderar 
över huruvida tillgängligheten till den berörda allmänheten var optimal. Det kan ha funnits 
några lokala handlare som tillhandahöll de största tidningarna, men det här var ju inte 
tidningar som anlände till varje kommuninvånares brevlåda, vilket kan vara en faktor som 
gjorde att det inte blev någon stor debatt på riksnivå. Den andra faktorn kan vara invånarnas 
syn på närhet, det vill säga att de kände att lokalpressen var en bättre arena att använda för att 
uttrycka sina åsikter och för att bilda opinion. 

Lokalpressen var däremot mer intresserad av att ta in allmänhetens åsikter och var flitiga med 
att berätta om kommunalfullmäktiges löpande beslut. Debatten i pressen om och kring 
kommunsammanläggningen levererades i varje brevlåda i kommunen inom ett bestämt 
intervall på några veckor, mottagarna visste att tidningen utkom med jämna mellanrum och 
nyheten förblev aktuell fram till att nästa tidning ersatte föregående på sin givna plats i 
hemmet för att kanske läsas sporadiskt och flera gånger. När det var en publicering som 
förekom mer sällan så gav det allmänheten utrymme att fundera igenom sina åsikter och det 
gav mer tid för det lokala författandet av åsikter. Dessa beståndsdelar kan inte förbises, de 
bidrog förmodligen till att en kontinuerlig debatt i den lokala pressen blev av. 

Efter kommunsammanläggningen genomförts vid ingången av1974 genererade inte 
händelsen några efterspel för att synas i rikspressen under den valda undersökningsperioden. 
Rikspressen kan inte ha funnit några åsikter eller händelser värda att fortsätta rapportera om, 
sammanläggningarna var beslutade och skulle ske och genomfördes enligt plan.  

Efter 1974 har en allmänt vedertagen acceptans infunnit sig i rikspressen. Den här reaktionen 
återfinnes även i den lokala pressen med några få undantag då missnöjda åsikter har kommit 
fram efter sammanläggningen. Pressen kom fram till en form av konsensus i frågan och det 
som det har skrivits om som har aktiverat medias tryckpressar har varit politiska eller 
personliga åsikter i frågor som dykt upp efter sammanläggningen då i frågor rörande 
fördelningen av den sociala servisen de båda centralorterna emellan. Det som kan kopplas till 
begreppen centrum och periferi.  
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4.1 Uppfyllandet av syfte samt besvarande av forskningsfrågor 
Vad rapporterades det om och vilka åsikter kom fram i den nationella samt den lokala 
pressen? 

Den nationella pressen publicerade företrädelsevis traditionella kungörelser, 
pressmeddelanden eller notiser om kommunsammanläggningen. I den mån det förekom 
någon form av anmärkningsvärt utspel ifrån politiskt håll förekom det för perioden i ett 
mycket begränsat antal. De olika rikstidningarna skrev och publicerade förhållandevis 
neutrala fakta. I fallet med kommunstyrelsens ordförande John Abelsson i Töcksmarks 
kommun kan motivet till att tidningen Arbetet plockade upp nyheten ha varit av politiskt 
intresse, då Abelsson var folkpartist och tidningen i fråga var socialistiskt präglad. I de 
nationella tidningarna framkom det ytterst få åsikter, tidningarna förhöll sig sakliga och 
likgiltiga i sammanläggningsfrågan. De som rimligen läste dessa rikstidningar torde ha ett 
speciellt intresse och en tillåtande ekonomi för att köpa lösnummer eller att ha en 
prenumeration av tidningarna, vilket gör att antalet läsare från de berörda kommunerna torde 
vara få, dessutom kan tillgängligheten ha varit begränsad om antalet återförsäljare var få och 
då bör läsarkretsen ha varit liten. Jag ser det som att det fanns en ömsesidig syn emellan 
rikspressen och mottagaren i vilken omfattning nyheter ifrån kommunerna var intressanta ur 
ett större perspektiv. Tidningarna torde ha sett landsbygdskommunernas förehavanden som 
små nyheter i förhållande till deras försäljningsområde, det vill säga att små kommuners 
problem och diskussioner drunknade i nyhetsflödet från riket i övrigt. De läsare som fanns i 
kommunblocket såg troligen riksmedia som en för avlägsen plattform att framföra sina 
åsikter på och vände sig med större fördel till lokalpressen för att framföra sina åsikter och 
bilda opinion.  

I den lokala pressen kom invånarna mer till tals och stundvis var nyhetsrapporteringen 
frekvent kring ämnet kommunsammanläggning och likaså allmänhetens insändare som 
publicerades i samband med nyheter på den kommunala fronten. Tidningen 
Nordmarksbygden har ingen uttalad politisk färgning, det handlar snarare mer om personliga 
åsikter i deras nyhetsrapportering än om någon partipiska om nu rapporteringen kan upplevas 
som vinklad. Åsiktsspalterna återger självfallet de åsikter som skribenterna önskade att 
dryfta. Om de däremot blev redaktionellt ändrade vet vi inte, men vi kan anta att de inte blivit 
överdrivet förvrängda då andemeningarna tydligt kommer fram i texten. De åsikter som kom 
fram i Nordmarksbygden framträdde tydligast i insändarspalterna. Jag kunde snabbt notera att 
lokalismen var möjlig att tolka fram i flertalet insändare. Hotet mot den lokala identiteten och 
motsättningarna emellan centrum och periferi framträder påtagligt. Inledningsvis under 1968 
förekom det en del skriverier i insändarspalterna för att senare bli färre efter det att den 
partiella sammanläggningen genomförts 1971. Skribenterna antar epitet så som Nordmarking, 
Töcksforsing och Årjängare. Epiteten talar direkt om att skribenterna har en stark lokal 
förankring eller åsikt som kan förenas med deras geografiska boplats. Det förekommer 
åsikter som är såväl för en kommunsammanläggning som emot, företrädelsevis är det åsikter 
för en sammanläggning som kommer till tals i pressen, den andra sidan yttrade sig begränsat. 
Efter den partiella sammanläggningen blir antalet insändare färre och rapporteringen avtar för 
att komma tillbaka sporadiskt under perioden. Lokalpressen publicerade löpande artiklar 
under perioden om aktuella frågor i respektive kommun och redogjorde för beslut som fattats 
i kommunalfullmäktige. Konflikten emellan Töcksmark och Årjäng, centrum och periferi, 
framträder emellan raderna i publiceringarna då det exempelvis varit formulerat på så vis som 
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”den förväntade debatten i frågan uteblev” – en formulering som kan tolkas som att tidningen 
hade förväntat sig att kunna skriva mer om de olika intressekonflikterna som fanns 
centralorterna emellan.  

Vilken typ av argument användes av de olika skribenterna i pressens insändarspalter för 
respektive emot en sammanläggning av kommunerna inom kommunblocket? 

Den typen av argumentation som används för en sammanläggning är till stor del knuten till 
framtida problematik vid vikande befolkningsunderlag, hur de unga i kommunen kommer 
växa upp etc. Till stor del är argumentationen moraliserande, det vill säga att skribenten vill 
påverka mottagaren att tycka som hen och inse svårigheterna som föreligger om ingen 
förändring genomförs innan det är för sent. En del av argumentationen har en statistisk eller 
en demografisk motivering och påpekar att befolkningsutvecklingen är viktig för kommunens 
överlevnad, skribenterna hänvisar till diverse utredningar för att underbygga sin ståndpunkt. 
De som argumenterade emot en sammanläggning lutar sig på konservativa och mjuka 
argument samt en optimism för ortens industrier och framtida tillväxt. De saknar hårda fakta i 
form av utredningar och analyser och lyfter upp de mjuka värden som kan skönjas vid 
textanalysen, dessa är emellertid knutna till den lokala identiteten – skribenten vill samla 
mottagarna under samma epitet och är i sin text ute efter att uppnå genomslag för sin åsikt 
genom den här typen av opinionsbildning. I vissa skrivelser övergår den lokala identiteten till 
lokalism som jag inledningsvis nämnde att jag vill tolka som den mer radikala sorten av lokal 
identitet. Det jag ser som radikalt utifrån rapporteringen är att det uppenbarligen inom 
högerpartiet finns meningsskiljaktigheter i frågan om kommunsammanläggning trots centrala 
direktiv från partiet, högerpartiet användes i Töcksmark som det missnöjespari som kunde 
driva frågan emot en sammanläggning, trots partiets centrala direktiv, då det inte fanns så 
många andra partier att tillgå lokalt. Övergripande handlar argumentationen om vad som är 
bäst för kommunernas invånare och bygger mycket på den lokala identiteten. De som 
argumenterar för en sammanläggning är öppna för att anta epitetet Nordmarkingar som en 
förenande benämning för hela kommunblockets invånare. De som inte vill gå samman håller 
fast vid sina befintliga epitet som koncentrerar sig till en ort och bygger sin argumentation på 
mjuka värden, vilket uppfattas som en rädsla för att de ska bli nedprioriterade i frågan om hur 
den sociala servicen ska disponeras. 

Hur förändrades debatten och rapporteringen efter att kommunsammanläggningen slutligen 
var genomförd? 

Under perioden genomfördes det två sammanläggningar inom kommunblocket, den ena var 
partiell och innebar att inte alla kommunerna anslöt sig. Töcksmark kommun anslöt sig först 
vid ingången av 1974. I min studie uppfattade jag det som att det företrädelsevis var innan 
den första partiella sammanläggningen som flest enskilda åsiktsyttranden publicerades i 
lokalpressen. Det kan bero på att det då fanns flera kommuner som befann sig i samma sits 
inom kommunblocket som Töcksmark och då även lämnade synpunkter om angränsande 
kommuners styre och beslut. Rapporteringen om motsättningar upplevs som sporadisk efter 
den partiella sammanläggningen. I januari 1974 förefaller det sig naturligt att pressen skriver 
om den genomförda sammanläggningen men enskilda åsikter uteblir. I slutet av 
undersökningsperioden är det en insändare beträffande kommunens prioriteringar som 
publiceras, den kan ses ha koppling till begreppen centrum och periferi. I övrigt har 
rapporteringen och åsiktsyttranden om sammanläggningen mattats av. Nyheten har blivit 
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allmänt accepterad och har inte blivit föremål för publicering eller medial debatt under 
resterande del av undersökningsperioden, trots att händelsen i efterhand möjligen 
romantiseras eller används som slagträ i andra kommunala frågor som skapar debatt i nutid.  

4.2 Diskussion 
Det var förväntat att det skulle förekomma mer debatt i lokalpressen kontra den nationella 
pressens rapportering utifrån vad jag erfar från de tidningsklipp jag sett i dagens sociala 
medier. Den nationella pressen överraskade mig med att vara förvånansvärt neutrala och 
sparsamma i sin rapportering, men förklaringen kan vara tidningens närhet till bygden. De 
rikstidningar jag använt i studien har haft sitt säte en bra bit från mitt studieområde, det kan 
förklara den sparsamma rapporteringen. Förutom den neutrala och sparsamma rapporteringen 
var det dock vissa händelser som väckte riksmedias intresse, bland annat en debatt om 
arvoderingen för kommunstyrelsens ordförande som kritiserats på kommunalfullmäktige i 
Töcksmarks sammanträde. Företrädare från den lokala högerföreningen kritiserar folkpartiets 
företrädare för att inte följa fullmäktiges beslut om att inte gå med i 
kommunsammanläggningen. Kritiken från högerföreningen är anmärkningsvärd då de 
använder arvoderingen som slagträ för att förbigå kärnfrågan som är den aktuella 
kommunsammanläggningen. Att debatten fokuserade på arvodet kan direkt ses som ett 
undermåligt argument för att skönja en underliggande konflikt, och argumentationen är 
orimlig då ett arvodesreglemente antas av kommunalfullmäktige, ledamoten från 
högerföreningen anför att hela fullmäktige var emot det. Vilket således inte borde vara fallet 
då arvodet beslöts av fullmäktige. Utifrån den källkritik jag har använt vid tolkningen av 
generellt sett alla reportage som jag läst under den här studien är det mycket sannolikt att 
reportrar som inhämtade fakta enbart litade på de som intervjuades uppgifter om en händelse. 
Därav har jag mycket stora tvivel till det faktamässiga innehållet då det endast baserar på 
intervjuer. Enligt Boréus och Bergström ska en text bedömas med intern och extern källkritik 
för att få en uppfattning om källan.69 Den externa källkritiken bygger på att bedöma vad det 
är för källa, i det här fallet en tidning, en tidning ska bedömas efter tendens och beroende 
samt om den kan anses vara autentisk. En tidning av nationell karaktär är till viss mån en 
autentisk källa då den återger en intervju, men intervjun bör dock tolkas med försiktighet, här 
kommer den interna källkritiken in. Den interna källkritiken, som är steg två av att analysera 
källan, bygger på att innehållet i texten ska tolkas, huruvida det som återges kan anses som 
trovärdigt eller ej. Jag ser det som att det finns två möjliga versioner. Den första versionen är 
tidningens redaktionella ändringar som kan ändra innebörden eller vinkla och förstärka 
uttalanden, den andra är att tidningen möjligen refererar eller citerar korrekt, men det är svårt 
att veta om tidningen nu har en uttalad politisk färgning och möjligen har något att vinna på 
att förvränga eller framställa de som intervjuas på ett smädande sätt. Vidare i den interna 
källkritiken bör läsaren fundera över vilken information som skribenten hade tillgång till och 
från vilket perspektiv eller från vilken position som skribenten betraktat händelsen. I det här 
fallet med tidningar är då frågan om de ska ses som en förstahands- eller en 
andrahandskälla.70 Jag svårt att tro att tidningen Arbetet var på plats vid händelsen i 
Töcksfors, sannolikheten är däremot större att lokalmedia fanns representerade vid 
kommunalfullmäktiges sammanträde, det kan även ha varit på det viset att den nationella 
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pressen kontaktade eller inhämtade sina fakta från lokaltidningen eller själva blev uppringda 
av de som blev intervjuade. Vad anbelangar omnämnt reportage väljer jag att gå på 
sannolikheten i min bedömning. Arbetet är en socialistisk tidning, de två som blev 
intervjuade i inslaget var folkpartist respektive högerpartist utifrån det så existerade det en 
ideologisk kollisionskurs i vissa frågor. Således bör en socialistisk tidning ha ett politiskt 
intresse av att rapportera om en oenighet i en kommun med borgerligt styre som var oense i 
kommunsammanläggningsfrågan vilkets ursprung härstammar från liberala och socialistiska 
initiativ på riksnivå. Det finns protokoll från den aktuella sammankomsten, vilket jag utifrån 
innehållet i tidningen kan tolka att skribenten inte har tagit del av. Protokollet är en autentisk 
källa och en primärkälla i förhållande till intervjun som kan betraktas som en andrahandskälla 
i sammanhanget. Som en intressant notis i ärendet om John Abelssons arvode så blev 
konsekvensen av januarisammanträdet att Abelsson avgick under sammanträdet i februari 
197071, men detta rapporterade inte riksmedia något om vilket tyder på att riksmedia inte 
följde upp nyheten eller att själva avgången var ointressant, det som kanske var mest 
intressant var konflikten om ett arvode?  

En annan händelse som väckte riksmedias tryckpressar var den konstcensur som 
föräldraföreningen, pastoratet och skolstyrelsen i Töcksmark förordade vid 
konstutställningen. Det är anmärkningsvärt hur så pass många föräldrar och tjänstemän på 
lokal nivå går samman för att plocka bort en tavla som rimligen är konst då det är en del av 
en kulturell utställning. Rektorn hävdade däremot att tavlan var grotesk utifrån hans tolkning 
av motivet. Det som kan sättas som ett ifrågasättande kan vara att tavlan egentligen handlade 
om politik, men den åsikten förklarar sig rektorn inte ha i intervjun. Jag tolkar händelsen som 
en form av lokalt konsensus baserat på politiska färgningar i bygden som resulterade i den 
här reaktionen. Orten var starkt färgad av folkpartiet, högern och kristdemokrater. Titeln 
Imperialism och kapitalism talar sitt språk om vad budskapet med tavlan må ha varit, till viss 
del kan motivet ha upprört allmänheten, det var för övrigt illustrerat jämte 
tidningsrapporteringen. Men då konst ska väcka känslor så gick möjligen allmänhetens 
känslor en aning för långt i det här fallet. Anstormningen som blev i frågan väckte pressens 
intresse och parallellen till en stark kyrklig tradition och sockenideologi är inte långt ifrån, 
den lokala identiteten kan således skönjas ur händelsen – allmänheten och aktuella tjänstemän 
kände att den här typen av konst inte kunde visas för deras barn. Lokalismen som då hade 
kunnat bli steget länge av den lokala identiteten i det här hade varit om utställningen fortgått 
utan ingripande. Skolstyrelsen hade troligen fått påbackning av en irriterad föräldraförening 
om rektorn inte hade agerat och barnen hade kommit hem till föräldrarna och ställt frågor om 
exempelvis kapitalism, i förlängningen hade sedan möjligen framtida val påverkats, och 
politiken hade fått stå till svars när föräldraföreningens åsikt kommit till uttryck gentemot 
skolan. – Det var ett målande exempel på hur lokalismen hade kunnat komma till uttryck i 
förlängningen om inget ingripande hade skett i enlighet med Ahlberger och Åbergs 
beskrivning av begreppet lokalism, dock givetvis tolkat genom mina ögon. Missnöjda 
kommuninvånare hade kunnat ta strid i en enskild fråga och med det rubba den politiska 
balansen.72 För att pressen ska ha fått kännedom om händelsen har troligen någon lokal 
informatör hört av sig till Aftonbladet och Göteborgstidningen i det här fallet. Jag tolkar inte 
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rapporteringen i likhet med föregående tidningsartikel ur källkritiskt perspektiv, tidningarna 
är att anse som primärkällor då det inte finns annat material i fråga att tillgå. Vidare 
innehållsmässigt är det citerat från intervju med rektorn vilket är upp till läsaren att tolka. Jag 
ser det som att innehållet till viss del kan ses som partiskt då det endast är rektorn som blir 
föremål för intervju och inte någon av annan åsikt. Därav är det bara en åsikt som publiceras i 
en i övrigt neutral artikel. Tidningen väljer att illustrera den aktuella målningen jämte artikeln 
för läsarens egen tolkning. För tidningens vinning handlade det troligen om intresset för att 
rapportera om en egendomlig händelse den här gången. Den nationella pressen som jag 
undersökte för perioden tappade sedan intresset för att rapportera om Årjängsblocket, 
förutom i officiella pressmeddelanden om kommunsammanläggningen. Efter 
sammanläggningen omnämndes inte Årjängs kommun i några fler reportage berörande 
kommunsammanläggningen för min undersökningsperiod. Det förekommer dock i mer 
sentida diskussioner att det dras paralleller till den gamla konflikten för att belägga frågor och 
åsikter som kommer fram idag. 

I den lokala pressen förekom det flera åsiktsyttringar kontra den nationella pressen. Med sina 
insändarspalter som inledningsvis 1968 bestod av en rad intressanta åsiktsyttringar, hittade 
jag stoff och belägg för mina forskningsfrågor. Det var dock färre åsiktsyttringar och 
rapportering än vad jag hade förväntat mig. Förklaringen till det kan vara tidningens 
utgivningsfrekvens, då den gavs ut till varje hushåll en gång per månad som regel och därmed 
blev nyheterna ointressanta efter några dagar. Men det kan även ha varit en tillgång att 
tidningen gavs ut med ett glest intervall då det skapade utrymme för allmänheten att läsa 
tidningen flera gånger samt att ha god tid på sig att inkomma med sina åsikter innan nästa 
tidning publicerats. Jag kan anta att de regionala dagstidningarna som inte varit en del av den 
här studien rapporterade mer frekvent och publicerade fler åsikter under perioden, dock bör 
det beaktas att tillgängligheten då skulle varit begränsad då det förutsatte en prenumeration 
eller ett intresse från allmänheten att köpa lösnummer. Vad jag framförallt observerade i 
insändarspalterna från den lokala pressen var den moraliserande ton som skribenterna 
använde sig av för sin opinionsbildning. Vilket kan tyda på att det lokala intresset för frågan 
om kommunsammanläggning var en stor och känslig fråga som skribenterna ville 
uppmärksamma och vinna stöd för i sin opinion.  

Argumentationen som användes i insändarspalterna är intressant då det har en moraliserande 
ton och uppmanar läsaren till att tänka om. Den första insändaren som jag fann i min studie 
”Har vi råd med prestigefyllda kommunalmän?” belägger sina argument med en utredning 
som talar för hens vilja om att kommunen ska gå samman med resterande i blocket. Som 
rubriken anger anser skribenten att det föreligger för mycket prestige inom Töcksmarks 
kommun och argumenterar för att i en större kommunkonstellation lär den sociala servisen 
kunna finansieras på bättre underlag. Avslutningsvis använder skribenten ett rent av 
apokalypsiskt uppmanande om att kommunen kan tvångsanslutas till annan kommun utanför 
blocket och riskerar då att förlora den lokala identiteten som Nordmarkingar. Skribenten 
använder dock epitetet Töcksmarking, men framförallt Nordmarking, vilket i allra högsta 
grad talar för att det är en fråga om den lokala identiteten. Under avsnittet teoretisk ram 
resonerade jag kring begreppen den lokala identiteten och lokalism. Jag vävde fram ett annat 
begrepp från dessa två som är rimligt att placera i den här kontexten, lokal patriotism. Då vi i 
den här insändaren utifrån epitetet på skribenten och utifrån innehållet kan förstå att 
skribenten har haft en stark känsla för sin hembygd. Skribenten är bosatt i Töcksfors och ser 
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sig själv som Töcksmarking, vilket gör att jag som läsare placerar skribenten i ett geografiskt 
fack väster om kommunen Holmedal. Skribenten är dock ödmjuk inför frågan om 
sammanläggning och ser helst att kommunen går samman med resterande kommuner i 
blocket för att då undvika att med tvång läggas samman med annan kommun och riskera att 
infrastrukturen (som är ett annat argument) försämras. Skribenten vidgar sin syn på 
tillhörighet och antar förutom Töcksmarking även epitetet Nordmarking som betecknar hela 
kommunblocket. Jag ser det som en inbjudande gest gentemot läsaren och det kan finnas en 
förenande tanke bakom skribentens text. Dock förbehåller sig skribenten epitetet 
Töcksforsing för att markera skillnaden orterna emellan. Den här förenande beteckningen av 
invånarna i kommunblocket är ett exempel på lokal patriotism, det finns en positiv syn på att 
gå samman, men skribenten väljer trots allt att behålla sitt första epitet för att påvisa 
skillnader gentemot närliggande socknar och orter. I likhet med Wångmars analys av 
etnologen Salomonssons definition av lokal identitet så handlar det om vilken självsyn 
skribenten har och vilken omvärldsuppfattning som föreligger. Det kommer till uttryck en 
rädsla för att kommunen hamnar i sammanläggning med kommuner utanför det givna 
territoriet, vilket absolut inte får ske. Det är ett tecken på att det fanns fördomar och rädsla för 
kommuner utanför den egna bekvämlighetszonen.73 Den första insändaren fick flera svar och 
väckte en debatt i frågan, ett överraskande svar inkom i form av en insändare från Årjängs-
Silbodals Högerförening, det som var överraskningsmomentet i texten i fråga var att 
föreningen direkt riktade sig till en partikollega i Töcksmarks kommun då hon var nominerad 
till riksdagslistan (och på så vis bör ha ansetts ha ett högt förtroendekapital). Hon 
uppmanades att uttala sig och ta ställning i frågan. Skribenterna argumenterar i enlighet med 
partipiskan men uppger att konsekvensen innebär en försvagad kommunal demokrati men 
den negativa faktorn övervinns med det som anses vara mest förnuftigt, att frivilligt gå 
samman för större kommuner. Epitetet Nordmarking från Holmedal ger oss åter igen samma 
syn på den lokala identiteten som den första insändaren förmedlade via textanalysen. I likhet 
med föregående insändare belades argumenten för en sammanläggning med 
befolkningsstatistik och demografiska förutsättningar. Signaturen Ej kommunalgubbe 
instämmer i ledet med en moraliserande uppmaning till läsaren och åter igen träder en 
apokalyptisk och frågande uppmaning till de lokala makthavarna fram. Insändaren är ett 
typexempel på lokalpatriotismen som den första insändaren presenterade. På andra kanter i 
kommunen finns det också lokalpatrioter som med sina epitet berättar att de har en stark 
koppling till sin hembygd. Signaturen Årjängare redogör för två sidor av debatten och 
presenterar blockkommunernas för- och respektive nackdelar, men behåller sin lokalistiska 
ton och menar att varje kommun ska fatta beslut för sig. Skribenten har en skarp 
moraliserande retorik och en oro för att beblandas med kommuner utanför blocket, trots 
uppmaningen om att kommunerna ska fatta beslut på egen hand utan samarbetsnämnden som 
är en kommun i kommunerna, infinner sig oron för att med tvång läggas samman med andra 
kommunblock. Skribentens lösning på problematiken är att om kommunernas invånare står 
starka så går det bra ändå. Argumentationen är en aning motstridig när det å ena sidan ska ske 
en sammanläggning på frivillig basis och å andra sidan uppmuntrar skribenten till bojkott då 
Årjäng inte vill beblanda sig med de problem som finns i Töcksmark. Det logiska 
resonemanget tyder på att det var en kluven åsikt hos skribenten som inte verkar ha bestämt 
sig i frågan och som även tröttnat på den aktuella debatten och då tar pennan som verktyg för 
att sätta ett streck i debatten och lämna arenan till förmån för en oviss framtid. Den sista 
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insändaren i ämnet publiceras efter den partiella sammanläggningen där Töcksmark stod 
utanför den nya blockkommunen 1971, signaturen g-n flyttar då fokus från missnöjet i 
Töcksmark och fokuserar på representationen i Årjängs kommunalfullmäktige och 
kommunens nämnder. Det är för få kvinnor och den nygallrade politiska eliten har nu den 
lokala makten. Målsättningen var nog att skapa en diskussion i insändarspalterna i frågan om 
rimligt antal uppdrag för respektive ledamot och inte minst den kvinnliga representationen. 
Men debatten uteblev, rimligen var krutet i debatten för litet på lokal nivå, där det var 
fokuserat på bostadsbyggande och simhallar framför allt. Den mediala rapporteringen i 
sammanläggningsfrågan tar fart 1974 när den sista sammanläggningen ägt rum. Hela första 
och sista sidan i Nordmarksbygden pryds av rubriker rörande sammanläggningen. Händelsen 
återges och nedläggningen av Töcksmarks kommuns gamla kommunalkontor uppges ha 
väckt känslor hos ortsbefolkningen. Allmänhetens opinion uteblir från medias rapportering 
och insändarspalterna gapar tomma fram till 1976 då en ironisk skribent ifrågasätter 
kommunens prioriteringar och ger ett tydligt perspektiv på centrum där makten utgår ifrån 
och periferin som inte får ta del av de kommunala medel som finns och sålunda prioriteras 
ned av de lokala makthavarna. Även den lokala köpmannaföreningen ifrågasätter 
kommunens prioriteringar i en artikel i samma utgåva av tidningen och besvaras genom en 
intervju med kommunstyrelsens ordförande.  

Det är tydligt att det förekom en mer frekvent debatt inledningsvis, men den samma mattades 
av under perioder för att sedan utgöra grunden för nya opinionsbildare som använde den 
första debatten som slagträ för sina åsikter. Åsikterna var överlag instämmande i frågan för 
en kommunsammanläggning, lokalpressen i likhet med den nationella pressen väntade på 
reaktioner och anmärkningsvärda uttalanden från de röster som var emot i frågan, men dessa 
var få och uteblev. Min tolkning är som jag resonerade om den nationella pressen, att de såg 
kommunblock 10 Årjäng som för avlägset för att kunna behålla ett genuint intresse för att 
rapportera i frågan, respektive att kommuninvånarna såg de stora tidningarna som för 
avlägsna i sin roll för den lokala debatten. Lokalpressen, i synnerhet Nordmarksbygden (som 
utgjort studiens huvudsakliga stoff) var en närvarande aktör som invånarna såg som den 
primära plattformen för debatten. Åsiktsyttringarna förekom sporadiskt, inledningsvis 
besvarades opinionsbildarna i insändarspalterna men senare figurerade åsikter som inte fick 
något gehör i form av fler insändare. Rapporteringen saknade kontinuitet och upplevs som 
sporadisk trots att kommunalfullmäktige och samarbetsnämnden fattat beslut i känsliga frågor 
som i pressens mening borde ha skapat en storm av åsikter från allmänheten, så som 
exempelvis etableringen av en flygplats. Jag kan konstatera att allmänheten hade flera åsikter 
i frågan om kommunsammanläggningen, åsikterna var på sina orter i kommunblocket 
splittrad och det fanns en rädsla för att den lokala identiteten skulle försvinna i förfarandet, de 
som hade en logisk motivering för en sammanläggning hördes mer i pressen än den andra 
sidan och det resulterade i två steg i sammanläggningen, vid tillfället för det andra steget i 
processen hade frågan redan avgjorts i högre instans och det fanns inget mer att debattera om. 
De åsikter som trots sammanläggningen lever kvar idag har överlevt med de individer som 
var med när det hände och kommer till uttryck i dagsaktuella frågor, i de fall där konflikten är 
applicerbar på frågor för tiden. Utifrån den här studien och föregående studie förmodar jag att 
stora delar av åsikterna så småningom lär försvinna från medborgarnas medvetande i nya 
beslutsfrågor i takt med att förtroendevalda byts ut, i samband med val och strukturella 
förändringar i kommunen. Det som är bestående och som berättar om grunden till konflikten 
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är vad som har bevarats i tidningsarkiven och i de kommunala protokollen och det finns kvar 
för fri tolkning av läsaren, precis som när det var dagsaktuella åsikter.  
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