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Abstract

The aim of this study is to examine what effects the pension reforms of 1935 and 1946 had on the
poor relief rates of old age pensioners, in Sweden between the years 1930 and 1950. Unlike earlier
studies  the  focus  is  on  how different  groups  of  pensioners  were  affected.  Salonens  theoretical
framework on subsistence is used, which states that an individuals subsistence is based on incomes
and expenditures in relation to the market, the family and the state. Both quantitative and qualitative
methods are used. By studying governmental investigations, the study finds that the purpose of the
reform of 1935 was to favor women and the urban elders, while the favored groups by the reform of
1946 were the urban elders as well as elders in one person households. The 1935 reform did not
affect the favored groups notably since the pensions were too small. The larger pensions of 1946
however  did  substantially  even  out  the  poor  relief  rates  between  different  elders.  After  the
implementation in 1948 the difference in poor relief rates between different elders was almost non
existent. This was due to a substantially larger drop in the poor relief rates of the urban elders as
well  as  amongst  elders  in  one  person  households.  By  studying  different  incomes  of  old  age
pensioners,  the study finds  that  the  pensioners  with the  greatest  need of  the  1946 years  larger
pensions were the urban men, the rural women, as well as the one person households in both rural
and  urban  areas.  In  conclusion  this  study  finds  that  the  reform  of  1935  was  unsuccessful  in
supporting the more vulnerable elders, while the reform of 1946 was successful in that matter. 
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1 Inledning

Dagens pensionssystem är uppbyggt av olika delar, där allmänpension och tjänstepension står för 

den största delen. För många handlar pensionen till stor del om att behålla en likvärdig ekonomisk 

standard under pensionen som under den yrkesverksamma tiden.

Kontrasten är stor mellan dagens samhälle och hur det såg ut under 1900-talets första hälft. Då var 

pensionernas funktion snarare att motverka fattigdom, och att äldre inte skulle behöva ta del av den 

stigmatiserade fattigvården1, än att upprätthålla tidigare konsumtionsnivå. Det var först när 1946 års

pensionsreform trädde i kraft 1948, som folkpensionärer i stor utsträckning hade möjlighet att leva 

enbart på pensionen. Denna uppsats undersöker hur de allmänna pensionerna som trädde i kraft 

1937 och 1948 påverkade fattigvårdstagandet bland äldre.

I Sverige har tillkomsten av ett allmänt pensionssystem sina rötter i en framträdande 

fattigdomsproblematik under andra halvan av 1800-talet. En kraftig folkökning, tilltagande 

industrialisering och urbanisering som tog sin början vid mitten av 1800-talet och ledde in i 1900-

talet, blev omvälvande. Folkökningen bidrog till att allt fler på landsbygden blev egendomslösa, 

vilket betydde att allt färre äldre kunde lämna ifrån sig en gård till nästa generation i utbyte mot 

försörjning, något som tidigare varit ett vanligt sätt för äldre att klara sina overksamma år i 

ålderdomen.2 Samtidigt, på grund av minskad barnadödlighet i början av 1800-talet, blev 

befolkningen allt äldre. Mellan år 1850 och 1900 ökade procentandelen av befolkningen över 65 år 

från 4,8 till 8,4%.3 En naturlig följd blev ett ökat tryck på fattigvården. Under 1800-talet hade 

antalet understödda av fattigvården ökat betydligt, och under början av 1900-talet fortsatte denna 

trend. Det var inte längre uteslutande så kallade ”ovärdiga fattiga” som behövde fattigvård; nöden 

kunde även drabba skötsamma individer som arbetat hela sina liv. Försörjningsproblemen för de 

äldre var en del av den större fattigdomsproblematiken som i folkmun kom att kallas för ”den 

sociala frågan”.4

1 Senare kallat socialbidrag och ekonomiskt bistånd.
2 Rosén (2004) s. 11 f.
3 Edebalk (1996) s. 12.
4 Åmark (2005) s. 44 f.

5



Det var framför allt äldre individer som behövde ta del av fattigvård; äldre som tappat sin 

arbetsförmåga och saknade andra medel att försörja sig på än genom arbete. Att behöva ta del av 

fattigvård var skambelagt och kunde få negativa konsekvenser. Det kunde till exempel innebära att 

den som fick understöd blev satt under husbondevälde, tappade sina politiska rättigheter och rätten 

att gifta sig. Om individen blev tvungen att vistas på fattighuset kunde han eller hon tvingas dela 

boende med ett blandklientel bestående av bland andra mentalsjuka, prostituerade och alkoholister.5 

Så nu när allt fler blev äldre och egendomslösa, fick allt fler ekonomiska och sociala problem.

Mot slutet av 1800-talet blev denna utveckling en allt viktigare politisk fråga. För det första fanns 

det en ovilja mot att skötsamma individer skulle behöva ta del av den stigmatiserade fattigvården.6 

För det andra fanns det en rädsla för klassmässigt missnöje, eftersom många av de som inte klarade 

av sin försörjning kom från arbetarfamiljer.7 Det expanderande fattigvårdstagandet var inte bara 

problematiskt ur moralisk och socialpacifistisk synvinkel, det var också ett betydande problem för 

kommunernas finanser, i synnerhet för s.k. utflyttningskommuner.8 I takt med urbanisering och 

industrialisering tenderade mindre landsbygds- och skogskommuner avfolkas av den produktiva 

befolkningen, som alltså tog arbete på annat håll. De som blev kvar var i huvudsak de äldre. I och 

med att många av dem saknade arbetsförmåga, och nu också arbetskapabla yngre som kunde hjälpa 

till, blev fattigvården ofta den enda lösningen för att klara försörjningen, vilket blev påfrestande för 

kommunernas finanser.9 Den sociala frågan och den tilltagande fattigdomen bland äldre under slutet

av 1800-talet ledde också till politiska reformer. Den första pensionsreformen i Sverige tillkom 

1913, den andra 1935 och den tredje 1946. Folkpensionerna som de kallades var allmänna till sin 

karaktär, och skulle tillfalla alla individer. Dess övergripande syften var att förskona åldringar från 

en stigmatiserad fattigvård, bidra till fred mellan klasserna, och att förbättra kommunernas 

finanser.10 Att avlasta fattigvården kom sedan att vara ett centralt motiv till att utveckla 

pensionssystemen, i synnerhet under 1900-talets första hälft.

Tidigare forskning har behandlat hur pensionerna under det tidiga 1900-talet påverkade 

fattigvårdstagandet bland äldre som grupp. Denna forskning består framför allt av Åke Elmérs 

5 Edebalk (2008) s. 51.
6 Elmér (1960) s. 30.
7 Dessa social pacifistiska motiv hade tagit tydlig inspiration från Bismarcks socialpolitik. Se Elmér (1960) s. 17.
8 Elmér (1960) s. 30.
9 Edebalk (1996) s. 12.
10 Rosén (2004) s. 11 f., Edebalk(1996) s. 12 f.

6



standardverk från 1960. Det råder inget tvivel om att äldre individer som helhet från och med 1950-

talet inte längre var det huvudsakliga klientelet hos fattigvården, till stor del på grund av 

folkpensionerna.11 Den tidigare forskningen har således till stor del kartlagt hur fattigvårdstagandet 

förändrades för pensionärer som grupp i och med den nya pensionsreformen.

Men det finns problem med den tidigare forskningen, vilket är orsaken till föreliggande uppsats. Det

saknas nyanserande analyser av vilka av pensionärerna som inte längre behövde ta del av 

fattigvården, och hur olika pensionärer påverkades av pensionerna. Den tidigare forskningen som 

analyserat fattigvårdstagande har i stor utsträckning fokuserat på pensionärer som helhet. Att en 

djupare, mer nyanserad analys är önskvärd framkommer om man ser till annan välfärdsforskning. 

Olika studier som fokuserat på den förda välfärdspolitiken har visat att det var långt ifrån självklart 

vilka individer som skulle få pension och om skillnad t ex skulle göras mellan män och kvinnor och 

mellan stadsbor och landsbygdsbor. Pensionernas slutgiltiga utformning har av Åmark beskrivits 

som ett kompromissande mellan olika intressen.12 Abhukanfusa menar att välfärdens olika 

utformning under framför allt 1900-talets första hälft på olika sätt varit fördelaktig för män.13 

Hirdman menar att välfärdsstaten konserverat ett patriarkalt samhälle.14 Deras forskning visar dels 

att välfärden under det tidiga 1900-talet inte var generell, på så sätt att alla skulle få välfärd på 

samma grunder, och dels att välfärden tog hänsyn till demografiska egenskaper hos de äldre. Denna 

forskning motiverar en djupare studie av pensionernas effekter med fokus på olika grupper av 

pensionärer.

11 Elmér (1960) s. 305.
12 Åmark (2005)
13 Abukhanfusa ( 1987) s.  330 f.
14 Hirdman (2000)

7



1.1 Syfte och avgränsningar
Syftet med denna uppsats är att få en bättre förståelse för hur syftena och utformningen av 

folkpensionerna under det tidiga 1900-talet påverkade fattigvårdstagande bland olika grupper av 

pensionärer. Utifrån syftet har jag arbetat med följande frågeställningar:

Hur resonerades det kring olika grupper av äldre när pensionsreformernas utformning bestämdes?

Hur förändrades fattigvårdstagandet bland olika grupper av äldre mellan 1930 och 1950?

Hur och varför fick folkpensionerna olika effekt för olika grupper?

Undersökningen avgränsas till de två pensionsreformerna av år 1935 och 1946, samt de ändringar 

av dessa som gjordes däremellan. Det finns anledningar till att inte innefatta den föregående 

pensionsreformen 1913 och den efterkommande 1960. Folkpensionen 1913 var ersättningsmässigt 

mycket ringa, vilket jag beskriver nedan, och kunde således inte i någon större grad påverka 

fattigvårdstagandet för flertalet. Den senare ATP-pensionen från 1960 tillkom under en period då 

pensioner inte var lika starkt kopplade till fattigvård, vilket de tidigare reformerna starkt bidragit 

till.15 Att undersöka denna pension i relation till fattigvård har därför uteslutits. Undersökningen 

avgränsas tidsmässigt till åren mellan 1930 och 1950. Rent praktiskt är tiden mellan de två årtalen 

en bra avgränsning eftersom fattigvårdslagen då var densamma; en ny fattigvårdslag stiftades 1919 

och ändrades först 1956 i och med Lagen om socialhjälp.16  Det är dessutom min uppfattning att de 

möjliga effekterna av folkpensionerna går att urskilja under detta tidsspann.

Undersökningen avgränsas till att gälla ålderspensionärer, vilka under perioden var individer som 

fyllt 67 år. Jag har därför inte undersökt invalidpensionärer som även de erhöll pension, dock under 

andra villkor än ålderspensionärer. Den fattigvård som analyseras är den s.k. ”öppna fattigvården”. 

Denna var den vanligaste formen av fattigvård och innebar att individen av fattigvården fick 

understöd i form av pengar eller in natura. Till denna fattigvård hörde inte försörjning på 

ålderdomshem, som hörde till den ”slutna fattigvården”.  Anledningen till denna avgränsning är att 

försörjningen på ålderdomshem inte bara var till för fattiga, utan även kunde gå till individer med 

goda ekonomiska resurser, men i behov av omsorg.17

15 Korpi (1973), Olofsson (1994) s. 29 f., Edebalk (1994) s. 77.
16 Åström (2008) s. 81.
17 Rosén (2004) s. 118.

8



1.2 Metod och material
För att svara på de ställda frågorna kommer både kvantitativ och kvalitativ metod användas. Även 

materialet är av tämligen olika slag. Redovisningen av metod och material görs här i den ordning de

framkommer i uppsatsen.

1.2.1 Pensionernas prioriterade grupper

Som jag skrivit ovan var ett självklart och överordnat syfte med folkpensionerna att äldre inte skulle

behöva bli fattigvårdstagare. Men hur pensionerna skulle utformas var inte självklart, och det är 

sannolikt att andra utformningar av pensionerna hade påverkat fattigvårdstagandet annorlunda. 

Därför är det viktigt att se vilka motiven var för att utforma pensionerna så som de gjordes.

Vilka som skulle få del av folkpensionerna går att utläsa i statens offentliga utredningar vars uppgift

var att utreda och skapa grund för pensionsreformerna. Anledningen till att använda dessa, och inte 

den politiska behandlingen av pensionsfrågan, är att tidigare forskning visat att pensionernas 

utformning i stort speglade förslagen i de statliga utredningarna. Enligt denna forskning var 

reformernas utformning under perioden inte påverkad av politiska färgningar utan kännetecknades 

snarare av en pragmatism, grundad på utredningarna.18 Ännu en anledning är att kommittéerna, som

hade till uppgift att undersöka möjliga reformer, fått sitt uppdrag av de som stiftade lagen, och att 

själva besluten till stor del grundade sig på dessa utredningar. Dessutom representerade 

kommittéernas ledamöter olika politiska läger. Vilken betydelse kommittéerna hade, i förhållande 

till lagstiftarna, speglas i de riktlinjer kommittéerna fick av riksdagen, samt vilken politisk 

sammansättning kommittéerna hade. Därför ges här en kort beskrivning av dessa aspekter.

Förarbetet till 1935 års pension leddes av 1928 års pensionsförsäkringskommitté. När kommittén, i 

sitt slututlåtande, själv beskrev de riktlinjer de fått av riksdagen skrev de:

Huvudsyftet med den sålunda förordade utredningen synes, såsom riksdagen framhållit, böra vara att med den 
erfarenhet, som vunnits under pensionsförsäkringens tillämpning, undersöka, i vilka avseenden nu gällande lag i 
ämnet bör underkastas ändringar för att kunna på bästa möjliga sätt tillgodose denna lagstiftnings syfte.19

Riktlinjerna var således tämligen öppna. Det var utredarnas uppgift att finna i vilka avseenden den 

18 Olofsson (1994) s. 39.
19 SOU 1934: 18 s. 95.
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tidigare pensionslagen skulle ändras. När kommittén tillsattes lämnades inte heller några 

rekommendationer i någon riktning.20 Det fanns dock en medvetenhet hos kommittén om att vissa 

aspekter av pensionen krävde särskild granskning; en medvetenhet som bland annat härrörde från 

riksdagen. Detta rörde bland annat huruvida pensionernas storlek skulle vara lika, oberoende av 

varierande kostnader på olika orter, samt huruvida kvinnor och män skulle behandlas som lika när 

pensionsbelopp räknades ut. Det var dock upp till kommittén att utreda om en sådan ändring var 

motiverad.21 Sammansättningen av 1928 års kommitté var politiskt allsidig.22 Ordförande var den 

högersinnade landshövdingen S. Linnér.23 Av de initiala ledamöterna har jag lyckats urskilja två 

socialdemokrater, två högerpartister, två från lantmannapartiet och en liberal. 24 Man kan således 

säga att kommittén både var politiskt allsidig, och att dess utredningar hade stor betydelse för 

reformernas slutliga utformning. Kommitténs arbete resulterade i tre offentliga utredningar, som 

sedan utgjorde grunden till 1935 års reform. Dessa utkom 1930, 1932 och 1934. Det utkom även en 

utredning 1935 som lade grunden till det viktiga dyrortstillägget som utökade 1935 års pension.

Utredningsarbetet inför 1946 års pensionsreform sköttes av socialvårdskommittén som hade tillsats 

1938. Dennas riktlinjer var mer allomfattande än den tidigare kommittén, då den även skulle utreda 

andra socialförsäkringar, och fattigvården. I avseende utredningen av pensionerna var den 

huvudsakliga riktlinjen att utreda huruvida pensionerna var tillräckliga och om en förändring av 

dessa var motiverad, samt hur en reformering av pensionerna skulle utformas. Riktlinjerna sa 

dessutom att utredningarna borde utröna om pensionerna var rättvisa.25 Kommittén var, liksom var 

fallet med 1928 års kommitté, inte särdeles styrd av riksdagen. Det fanns även som tidigare 

representanter från olika politiska läger. Ordförande i kommittén var den socialdemokratiske 

landshövdingen Bernhard Eriksson.26  Av de nio initiala ledamöterna har jag lyckats identifiera två 

socialdemokrater, två folkpartister, en från högerpartiet och en från bondeförbundet.27 De tre som 

jag inte lyckats bestämma politiskt, kan ha varit ämbetsmän. Ser vi till riktlinjerna och den politiska 

sammansättningen, så förefaller även socialvårdskommittén spelat en avgörande roll i 1946 års 

reforms utformning.  Även 1946 års reform grundades på tre offentliga utredningar som utkom åren

20 Elmér (1960) s. 62.
21 SOU 1934: 18 s. 91 ff.
22 Elmér (1960) s. 62.
23 Ibid. s. 62 f. 
24 SOU 1934: 18 ss. 2-3.
25 SOU 1945: 46 s. 8.
26 Elmér (1960) s. 78.
27 SOU 1945: 46 s. 8 f.
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1940, 1941 och 1945.  

De statliga utredningarna, som finns tryckta och till förfogande via nätet, innehåller i stort sett 

samtliga aspekter av pensionen. Allt från försäkringsmässiga grunder till hur mycket individer 

skulle få. Av intresse för denna uppsats är hur kommittéerna motiverade storleken på pensionerna, 

och om denna skulle variera utifrån pensionstagarens egenskaper. Bearbetningen av detta material 

består av att finna hur motiven till pensionernas utformning relaterades till olika grupper av äldre 

individer. Aspekter som t ex rör pensionernas finansiering, eller invalidpension till yngre individer 

har därför inte undersökts. Samtliga statliga utredningar som hade till syfte att ge underlag till 

beslutet om pensionen har använts i denna uppsats.

1.2.2 Fattigvårdstagande i olika grupper

För att få svar på hur fattigvårdstagandets omfattning i olika grupper förändrades mellan 1930 och 

1950 används kvantitativa metoder. Det sker i huvudsak genom deskriptiv statistik på hur 

fattigvårdstagandet bland olika grupper utvecklades över tid.

Utifrån vad jag vill undersöka framkommer att det krävs ett tämligen omfattande statistiskt material,

som visar fattigvårdsuppgifter i relation till uppsatsens centrala variabler. Det mest centrala är att 

materialet säger något om understödstagarnas ålder, att det går att skilja mellan olika grupper av 

individer, och att det går att jämföra uppgifter över tid.  Det bäst lämpade materialet för detta 

ändamål är Statens offentliga statistik (SOS). Detta material har en tämligen detaljerad statistik över

fattigvården. Statistiken visar ofta åldersuppgifter och uppgifter om olika grupper av individer; t ex 

fattigvårdstagande efter kön, civilstånd, och huruvida individen var bosatt i stad eller landsbygd. 

Efter 1939 går även att utläsa hur många av de individer som fick folkpension som också fick 

fattigvård. Statistiken utkom årligen.

Det finns två svårigheter med statistiken. Dels att den före 1946 inte redovisar ålder för varje år. 

Dels att den efter 1939 redovisar samboende gemensamt. Före 1946 redovisas understödstagarnas 

ålder åren: 1930, 1935, 1941.28 Från och med 1946 redovisas ålder sedan varje år. Därför kommer 

mellanrummet mellan de redovisade åren vara något större före 1946.

28 Under de mellanliggande åren görs enbart skillnad på om individer är "underåriga" eller "äldre".
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Statistiken genomgår en omläggning under åren 1939 till 1941.29 Efter 1941 redovisas familjerna i 

tre kategorier: ensamma män, ensamma kvinnor samt gifta och samboende. Innan detta hade gifta 

och samboende pensionärer redovisats separat. I och med att redovisningen skiljer mellan åren 1935

och 1941, som är det närmaste året med åldersuppgifter, går det inte att jämföra samboende och 

ensammas fattigvårdstagande i relation till att den första reformen i undersökningen träder i kraft 

1937. Det är olyckligt, men dock inte avgörande för uppsatsens syfte. Som framkommer nedan 

gjordes ingen skillnad på sammanboende/gifta och ensamma i och med 1935 års reform, denna 

åtskillnad kom först med reformen 1946. Grupperna ensamma män och ensamma kvinnor går dock 

att jämföra utan problem över hela perioden.

Före 1939 visar fattigvårdsstatistiken Sveriges totala antal understödstagare. Efter 1939 görs istället 

en representativ redovisning av en femtedel av populationen. Hur urvalet gått till är väl 

dokumenterat i det statistiska materialet. För att kunna relatera fattigvårdsstatistiken till 

folkräkningen har jag därför multiplicerat den representativa statistiken med fem för att få fram en 

skattning av populationen. Eftersom urvalets genomförande är tydligt och är tänkt som en 

representation av populationen anser jag det inte medföra några större problem. Man ska dock vara 

medveten om att antalen efter 1939 inte är exakta.

Eftersom den totala befolkningen kan ha utvecklats olika mellan olika grupper under perioden, 

relateras fattigvårdstagandet till uppgifter om befolkningsutvecklingen. Det är inte minst viktigt 

med tanke på den urbanisering som skedde under perioden. Att inte relatera fattigvårdsuppgifterna 

med befolkningsutvecklingen riskerar därför att ge en missvisande bild. Relationstal har därför 

hämtats från folkräkningen. Detta material visar hur många individer som fanns inom olika 

åldersgrupper. Alla grupper som berörs i fattigvårdsstatistiken finns med i folkräkningen: bland 

annat ensamma och samboende, män och kvinnor, landsbygdsbor och stadsbor. Under min 

undersökningsperiod gjordes folkräkning vart femte år: 1930, 1935,1940, 1945 och 1950. Åren 

däremellan har jag därför fått göra skattningar på. Jag har skattat de mellanliggande åren genom att 

anta att befolkningsökningen för de olika grupperna har varit konstant.  Således är åren för 

folkräkningen exakta medan de mellanliggande åren kan variera något från skattningen. Min 

uppfattning är att avvikelsen är så liten att denna metod ändå kan användas. Med hjälp av 

29 Salonen (1994) s. 72. Förändringarna var dels ett resultat av att uppgifterna, som tidigare grundades på utskickade 
formulär, inte stämde överens med de socialregister som kommunerna skulle föra från 1936, dels var de ett resultat 
av kritik mot att statistiken inte redovisade vilka familjeförhållanden understödstagarna levde under.
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fattigvårdsstatistiken och uppgifterna från folkräkningen redovisar jag fattigvårdstagandets 

utveckling i promille inom varje grupp av pensionärer. Detta för att tydligt illustrera hur varje 

grupps fattigvårdstagande utvecklades olika.

1.2.3 Pensionernas betydelse

Syftet med uppsatsens tredje och sista del är att ge en närmare förståelse för hur pensionerna 

verkade för olika grupper. För detta används både kvantitativ och kvalitativ metod. Det är även i 

denna del där materialet varierar som mest. Här används både protokoll och akter från 

fattigvårdsstyrelsen i Uppsala, samt socialstyrelsens levnadskostnadsundersökning bland 

folkpensionärer 1948. Syftet är att förklara vad pensionen betydde för olika äldres försörjning.

Akter i fattigvårdsärenden har använts för att närmare undersöka vilka ekonomiska förhållanden en 

fattigvårdstagare kunde leva under. Jag har även letat information som kan säga något om hur 

fattigvårdsstyrelsen resonerade kring fattigvårdsunderstöd till individer som också tog del av 

folkpension. Då materialet jag använder sträcker sig från 1930 till 1940 ger det information om 

individer med små inkomsters försörjning, kring i huvudsak 1935 års reform, men kan även säga 

något om individer under fattiga omständigheter före införandet av 1946 års reform.

 Akterna i fattigvårdsärenden ger i regel omfattande uppgifter om understödstagarna. Samtliga akter

innehåller ett protokoll med identiska frågor. Till de mer grundläggande uppgifterna hör namn, 

ålder, kön, bostadsort, födelseort, yrke och huruvida personen i fråga är gift, ogift, skild eller 

änka/änkling, om individen är gift ges uppgifter om maken/makan. Vidare ges information om 

eventuella släktingar med försörjningsskyldighet gentemot den som sökt fattigvård samt deras ålder,

yrke och bostadsort. Ofta är de med skyldighet att bidra till försörjningen barnen till den som sökt 

fattigvård, i ett fåtal fall förekommer även föräldrar. Därefter ges information om 

understödstagarens tidigare bostadsorter, och om denne har bott längre än tre år utanför Uppsala 

under sina vuxna år, samt om understödstagaren fått fattigvård tidigare och i så fall när och i vilken 

ort. Uppgifter lämnas även om understödstagarens möjligheter att försörja sig: anledningen till att 

understödstagaren söker fattigvård, huruvida den som sökt innehar folkpension, om den får 

understöd från annat håll, om den har egna tillgångar, samt vilka möjligheter försörjningspliktiga 

har att bistå. Slutligen ges uppgifter om individen är svensk medborgare eller ej. Utöver detta 

13



protokoll tillkommer olika bilagor, som skiljer sig mellan understödstagarna. Vissa akter kan vara 

tämligen omfattande, medan vissa enbart innehåller protokollet. I regel innehåller akterna läkarintyg

samt någon form av bevis på att individen saknar egna medel. Fattigvårdsmaterialet ger bra 

information om varför individen behövde fattigvård, hur dennes familjeförhållanden såg ut, olika 

kostnader och inkomster, och i vissa fall hur fattigvården bedömde fattigvårdstagarens behov. Ett 

problem med protokollen är att texterna i dessa kan vara tämligen kortfattade. I vissa fall ges dock 

längre redogörelser för hur styrelsen har beslutat i specifika ärenden. Akterna finns på stadsarkivet i 

Uppsala, i Fattigvårdsstyrelsens arkiv under rubriken Akter i fattigvårdsärenden. Sammanlagt finns 

det 50 numrerade kartonger med osorterade akter. Akterna sträcker sig från 1930 till 1940. Akterna 

och kartongerna är inte systematiskt sorterade, mer än att kartongerna är numrerade. Vissa av 

kartongerna innehåller enbart akter för individer som får fattigvård av styrelser utanför Uppsala. 

Således är antalet utredda fall i Uppsala stad tämligen omfattande. Utöver Uppsala stads akter har 

akter i landsbygdskommuner i närheten av Uppsala undersökt. Här har kommunerna Tensta, 

Åkerby, Lena, Skogstibble och Rasbo genomsökts. Landsbygdskommunernas akter sträcker sig 

fram till 1950. Akterna i dessa kommuner använder sig av samma protokoll som 

fattigvårdsstyrelsen i Uppsala stad och ger därför ofta samma uppgifter. I vissa kommuner är dock 

uppgifterna som lämnas mindre utförligt redovisade än i Uppsala stad. 

Under insamlandet av data har ambitionen varit att finna äldre individer som uppbär fattigvård 

under perioden då reformerna trädde i kraft. Eftersom materialet har varit för stort för att det ska 

vara möjligt att använda allt material har det gjorts ett systematiskt urval. Av 50 kartonger har jag 

16 st använts. För att hitta så stor variation som möjligt genomsöktes först de två kartonger med 

nummer ett och två, sedan de två sista och sedan de två i mitten. Sedan undersöktes de mellan de 

redan genomsökta. Syftet har alltså varit att få med så många olika akter som möjligt. Efter att 16 

kartonger genomsökts upplevde jag att inga nya akter tillkom med ny information. Då omfattningen

av akterna i landsbygdskommunerna var tämligen låg har samtliga akter genomsökts. Alla akter 

över individer som varit över 67, och alltså varit berättigad till pension, har noterats och använts i 

analysen. 

Levnadskostnadsundersökningen bland folkpensionärer år 1948 har använts för att undersöka hur 

folkpensionärers ekonomiska situation såg ut i avseende på i huvudsak inkomster men även 
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kostnader. Syftet har varit att finna variationer i hur inkomsterna kunde se ut för de olika grupper 

som undersökts i de tidigare delarna. Genom att finna variation i försörjningen undersöker jag vad 

pensionerna hade för betydelse för de olika grupperna. Medelvärden och förekomsten av olika 

inkomster har varit centralt i analysen. Om det visar sig att en viss grupp i större utsträckning har 

andra inkomster än pension stärker det påståendet att denna grupp inte hade lika stort behov av 

folkpensionen. Det säger också något om i vilken utsträckning pensionerna gjorde äldre människor 

oberoende av andra inkomster, samt hur detta kunde skilja sig mellan olika grupper. I vissa fall ger 

materialet kvalitativa uppgifter om inkomsternas art, därför har materialet även undersökts 

kvalitativt.

Grundmaterialet finns bevarat på riksarkivet i Arninge och är redovisat hushållsvis. Samtliga dessa 

har fotograferats för att sedan bearbetas i excel och minitab. Då jag undersöker ålderspensionen har 

ett visst antal invalidpensionärer inte använts. Totalt uppgick antalet hushåll i undersökningen till 

384 st, och är alltså samtliga individer över 67 år.

Levnadskostnadsundersökningen bland folkpensionärer gjordes av socialstyrelsen 1948, och 

publicerades 1950. Denna innehåller tämligen detaljerade uppgifter om familjers kostnader, utgifter,

inkomster och sparande. Man kan i materialet se var pengarna kommer ifrån och vad de spenderas 

på. Eftersom inte alla kostnadskategorier är av sådan storlek att de rimligtvis kan ha varit avgörande

för om en pensionär behövde fattigvård eller ej, har jag valt ut de kostnadskategorier som förefallit 

haft störst betydelse. Jag har således valt kostnadskategorierna: bostadskostnader och 

livsmedelskostnader, då dessa kostnader överlag var pensionärernas största kostnader. Inom 

inkomstkategorin har jag valt att ta med samtliga inkomstuppgifter.

1.2.4 Etiska överväganden

Eftersom fattigvårdstagande ofta var en stigmatiserad försörjningsform, och att mottagande av 

fattigvård ofta upplevdes med skam från de understödda, måste den etiska aspekten tas hänsyn till. 

När fattigvårdstagande behandlas på en mikronivå kommer därför inga namn att nämnas. Uppgifter 

som lämnas om understödstagare kommer bara vara sådana som har relevans för mitt syfte: alltså 

olika demografiska faktorer som kön, civilstånd och om denne bor i stad eller landsbygd, samt 

uppgifter om pension och pensionens betydelse. Det är av stor vikt att en läsare inte, genom 
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uppsatsen, ska kunna spåra individens identitet.

1.3 Forskningsläge
Man kan relatera denna studie till tre forskningslägen. Ett första, kopplat till välfärdens motiv. Ett 

andra som undersöker hur fattigdom och fattigvårdstagande förändras över tid. Och ett tredje som 

handlar om äldres försörjningsmöjligheter.

1.3.1 Pensionernas utformning

Den svenska välfärdsstatens utveckling är ett tämligen väl utforskat fält inom ämnen som sociologi,

statsvetenskap och historia. Tidigare forskning om välfärd i Sverige har bland annat handlat om hur 

och varför välfärden har sett ut och utvecklats som den gjort, vilka krafter som varit drivande i 

utvecklingen och vilken ideologisk grund den bygger på.30 Under senare tid har välfärdsstaten även 

undersökts ur ett genusperspektiv. Frågor inom denna forskning har kretsat kring huruvida den 

svenska välfärden har skapat, eller upprätthållit, ett genussystem där kvinnans självklara roll är i 

hemmet medan mannen förväntas delta i förvärvsarbete.31

Vilka grupper socialpolitiska system skulle hjälpa, har tidigare behandlats av bland andra Klas 

Åmark och Kerstin Abukhanfusa. I Hundra år av välfärdspolitik ger Åmark en historisk översikt 

över socialpolitiken i Norge och Sverige under 1900-talet. Han behandlar de större 

socialförsäkringarna: arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och 

pensionsförsäkring. Även om Åmark tar ett helhetsperspektiv på socialförsäkringarna och inte 

fokuserar på pensionen, bidrar han till forskningen om åtskillnad mellan individer i 

socialförsäkringarna. I synnerhet fokuserar han på skillnader mellan individer beroende på olika 

inkomst, och menar att skillnader görs i socialförsäkringarna trots att de ofta setts som universella.32

Även Abukhanfusa tar ett helhetsperspektiv på socialförsäkringarna. Hon undersöker hur 

socialförsäkringar och även fattigvård påverkar individen. Hon diskuterar bland annat hur olika 

socialförsäkringar påverkar människor att agera på olika sätt. Viktiga insikter är att 

30 Exempel på denna forskning är flera verk av Walter Korpi, Rothstein (2010) Åmark (2005)
31 Se exempelvis Hirdman (2000)
32 Åmark (2005)
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socialförsäkringar som grundar sig på inbetald lön gangnar grupper med stark anknytning till 

arbetsmarknaden och missgynnar de som inte har det.33

Denna forskning undersöker mer eller mindre vilka skillnader de politiska besluten gör mellan olika

kategorier, som män och kvinnor och stadsbor och landsbygdsbor. Någon undersökning av hur 

dessa beslut faktiskt påverkar de berörda grupperna förekommer dock inte i någon större 

utsträckning.

1.3.2 Pensionernas påverkan på fattigvårdstagandet

Forskning om hur reformer kopplade till välfärdsstaten påverkar fattigvårdstagande är i jämförelse, 

även om det har bedrivits forskning, tämligen begränsad.

En som har undersökt kopplingen mellan fattigvård och pensioner är Åke Elmér i standardverket 

Folkpensioneringen i Sverige, skriven 1960. Bokens huvudfokus är folkpensionens utveckling från 

dess införande 1913 till slutet av 1950-talet.  De stora pensionsreformerna under denna period 

stiftades 1913, 1935 och 1946, varav de två senare innefattas i föreliggande uppsats. Boken har en 

stor bredd och är än idag ett välanvänt verk. Den illustrerar folkpensionernas tillkomst, såväl deras  

utformning som den samtida debatten, samt hur folkpensionerna påverkade aspekter som individers 

sparande och fattigvårdstagandets omfattning. Även om fokus är på pensioner ger han en tämligen 

ingående analys av hur pensionerna påverkar fattigvårdens omfattning. När det kommer till 

fattigvårdens omfattning är Elmér dock främst intresserad av pensionstagarna som helhet.

Det görs därför ingen ingående analys av vilka grupper av äldre som fick fattigvård, och om och 

varför detta ändrades över tid. Dessa grupper skulle kunna vara män och kvinnor; gifta och ogifta; 

arbetare, bönder och egenföretagare. Diskussioner kring olikheter i understödstagandet får en 

tämligen undanskymd roll. Med tanke på forskning av senare datum, av bland annat Klas Åmark, 

som belyst olika intressen vid välfärdsreformers tillkomst, som visat att välfärdsreformerna hade 

vissa grupper som mål och underprioriterade andra grupper, så skulle en analys av gruppernas 

andelar av fattigvården och hur de förändras vara av intresse. Det finns exempel på fall där vissa 

grupper setts som ”problematiska” när försäkringar utarbetats, på grund av svårigheter att 

33 Abukhanfusa (1987) s. 32.
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kontrollera om de arbetar eller ej; till exempel hemmafruar.34 Vidare sker Elmérs analys på en 

makronivå dvs. fattigvårdens praktik undersöks inte ingående. Tidigare s.k. 

implementeringsforskning har visat att politiska beslut inte alltid får de utfall som var avsedda. För 

att välfärd ska nå individen behöver den behandlas i olika instanser, som inte alltid behöver vara 

rationella.35  Fattigvården bör vara ett bra exempel på en institution där tjänstemännens tolkning av 

behov är avgörande för vilka som får fattigvård. Jag menar att man genom att undersöka denna 

praktik skulle kunna ge en bättre förklaring till varför antalet understödstagare ändras under 

perioden.

1.3.3 Äldres försörjningsmöjligheter

Frågan om hur äldres försörjningsmöjligheter har sett ut i svenska förhållanden har genom åren 

varit tämligen sparsamt utforskad. Rosén menar i sin avhandling om äldres försörjning på 

landsbygden, att historiska studier främst har intresserat sig för äldres försörjning under 1800-talet 

medan sociologiska studier främst intresserat sig för tiden från 1980 till nutid.36 Således kan man se 

att forskning som rör äldres försörjning kring mitten av 1900-talet har haft ett relativt svalt intresse.

Det är framför allt två svenska studier som behandlat äldres försörjning, och till viss del pensionens 

betydelse, kring denna uppsats undersökningsperiod. Ulla Roséns avhandling Gamla plikter och 

nya krav från 2004, som behandlar omsorgen av äldre på landsbygden från 1815 till 1939, samt 

Ann-Kristin Högmans avhandling från 1999 som behandlar äldres försörjning i stadsmiljö från 

1830 till 1930. Syftet med Roséns avhandling är att undersöka hur omsorgen om äldre på 

landsbygden förändrades i takt med att allt fler blev egendomslösa, med fokus på vilket ansvar 

familjen och det offentliga tog.37 Avhandlingen behandlar framför allt vilken roll fattigvården och 

familjen spelade för äldres försörjning, och hur det kunde skilja sig beroende på i huvudsak kön, 

men även andra faktorer som civilstånd och klass.  Hennes undersökning har bidragit med en 

förståelse för hur äldre på landsbygden kunde klara av sin försörjning under1800-talet och en bit in 

på 1900-talet, och hur det kunde variera utifrån faktorer som kön och civilstånd. Hon kommer bland

annat fram till att kön hade betydelse för huruvida åldringen skulle få fattigvård eller ej. Hon menar 

34   Åmark (2005) s. 101 f. 
35 Rothstein (2010)
36 Rosén (2004) s. 35.
37 Ibid. s. 12.
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att den som hade störst möjlighet att få fattigvård var änkor som saknade anhöriga.38 Roséns 

avhandling behandlar framför allt tiden före den undersökningsperiod min studie fokuserar på. Då 

det var en period då pensionssystemet inte var särdeles utvecklat sker det heller inte i Roséns 

avhandling någon ingående analys av vad pensionerna betydde för försörjningen. Det sker inte 

heller någon jämförelse av försörjning mellan stad och landsbygd.

Högman undersöker i Ageing in a changing society hur äldre klarat sin försörjning i urbana miljöer 

från 1830 till 1930. Som i Roséns studie har denna ett fokus på hur försörjningsmöjligheterna har 

förändrats i takt med att samhället har förändrats. Den samhälleliga förändring Högman åsyftar är 

modernisering; ett begrepp hon väljer att anpassa så att det är relevant för just äldres försörjning. 

Studien bidrar i huvudsak med förståelse kring tre områden: äldres möjligheter att arbeta, deras 

förhållande till familjen och samhällets betydelse för försörjningen. Hon vill alltså undersöka dessa 

aspekters förändring och relatera dem till äldre försörjningsmöjligheter.39 Hon finner stor skillnad 

mellan äldre män och kvinnors lönearbete. Förekomsten var lägre bland kvinnor, som ofta lämnade 

arbetsmarknaden efter barnafödande. Lönen för kvinnor var lägre än för män.40 Hon finner dock att 

äldre kvinnors deltagande i arbetslivet ökade mellan 1910 och 1930, och att förekomsten av 

yrkesarbete var vanligare för kvinnor i städerna än på landsbygden.41 Ännu en ett intressant resultat 

i Högmans studie är att hon finner att det var vanligare att kvinnor hade sociala kontakter som 

kunde hjälpa till med försörjningen, än som var fallet för män.42 Högmans undersökning bidrar till 

förståelsen om äldres försörjning i städer under 1800-talet och tidigt 1900-tal, både vad gäller 

försörjning via arbete och det sociala stödet, samt vilken betydelse kön och civilstatus hade i dessa 

avseenden. Då hennes studie slutar 1930 kommer den dock inte in på den period jag avser 

undersöka i denna uppsats. Hon kan därför inte heller behandla de pensionernas betydelse för äldres

försörjning. Som i Roséns studie görs inte heller någon ingående jämförelse mellan städer och 

landsbygd.

Gunilla Kjellman har i två etnologiska studier undersökt åldringskultur på landsbygden och i   

städer före andra världskriget, alltså före välfärdsstatens expansion. I studiet av äldre i urban miljö 

använde sig Kjellman av demografiska data och intervjuer för att beskriva och förklara äldre 

38 Ibid. s. 181.
39 Högman (1999) s. 23 f.
40 Ibid. s. 188.
41 Ibid. s. 190.
42 Ibid. s. 193.
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människors urbana liv som helhet. Hon ville veta om äldre människor hade en specifik urban 

livsföring. 43 Kjellman bidrar framför allt med en förståelse för vilken anknytning äldre hade till 

sina barn. Hon fann att samboende mellan vuxna föräldrar och vuxna barn var som lägst i fattiga 

familjer.44 Hon fann inte heller några större skillnader mellan urbana och rurala områden vad gäller 

samboende med barn.45 Även om studien behandlar tiden före folkpensionernas utveckling, och att 

den inte behandlar äldres försörjning specifikt, ger den insikt i hur familjen kunde bidra till den 

äldres försörjning.

En annan som tagit ett bredare grepp om levnadsförhållanden är Iréne A. Flygare, som i en 

avhandling från 1999 undersöker familjejordbruket i två landsbygdsorter under 1900-talet, med 

fokus på de sociala relationerna. Till kunskapen om äldres försörjning under mitten av 1900-talet 

bidrar hon framför allt med en inblick i hur äldre arbetade i jordbruket. Hon finner här att det fanns 

en tydlig könsarbetsdelning och även en arbetsdelning vad gäller ålder.46 Äldre människor får dock 

ett mycket marginellt utrymme i Flygares avhandling, då fokus snarare handlar om skillnader 

mellan könen, när ålder behandlas handlar det framför allt om barn och vuxna.

I välfärdens marginaler skriver Tapio Salonen om hur socialbidraget fungerar i det moderna 

samhället. En viktig del av hans analys rör hur understödets omfattning har förändrats ur ett 

historiskt perspektiv, där syftet i synnerhet är att urskilja i vilken omfattning olika grupper har tagit 

emot understöd av fattigvården.  Han undersöker och kategoriserar understödstagarna i fyra 

dimensioner: livscyklisk, genus, invandring och rumslig. Livscykeldimensionen utgår från 

åldersmässiga krisperioder, då risken att bli fattig är störst. Dessa perioder har delats in i tre: i 

barndomen då individen ännu inte börjat arbeta och då är en ekonomisk utgift för föräldrarna, i 

familjebildande period då försörjningsbördan är större på grund av barn, samt i ålderdomen då 

individens arbetsförmåga avtar. Genusperspektivet tar upp olika försörjningssvårigheter kopplade 

till kön; till exempel förhållande till arbetsmarknaden och förhållande till familjen. 

Invandringsdimensionen undersöker försörjningssvårigheter som rör invandrare; som exkludering 

ur socialförsäkringsskydd och relation till arbetsmarknaden. Den rumsliga dimensionen rör dels den

historiska övergången från ett agrart samhälle till ett urbant och hur det har påverkat 

43 Kjellman (1987) s. 14.
44 Ibid. s. 40.
45 Ibid. s. 31 f.
46 Flygare (1999) s. 182 f.
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fattigdomsmönstren, dels undersöks senare tendenser där bidragstagare koncentreras till 

förorterna.47 Salonens fokus på olika grupper som tar fattigvård över tid gör att den är relevant att 

relatera till föreliggande uppsats. Han lyfter dels fram att äldre successivt, i och med sociala 

reformer, sluppit behovet av att ta del av fattigvård; i och med mer pengar vid ålderdomen har detta 

behov minskat. Störst betydelse för att minska fattigvårdstagandet bland äldr hade 

pensionsreformen 1946, något som även andra forskare kommit fram till.48 Tiden efter 

folkpensionernas utbyggnad har bidragstagandet kommit att handla mer om arbetsföra individer 

som inte etablerat sig på arbetsmarknaden.49 Även om Salonen gör en tämligen ingående analys av 

fattigvårds- och bidragsmottagande, finns det aspekter av äldres mottagande som inte undersöks 

ingående. Min ambition är att studera äldre fattigvårdsmottagande mer ingående.

När det kommer till internationell fattigdomsforskning har Seebohm Rowntree bidragit med 

betydelsefulla verk. De mest omfattande studierna av fattigdom gjorde han i staden York under 

tidigt 1900-tal. I dessa studier undersökte han omfattningen och orsakerna till primär fattigdom 

bland arbetarbefolkningen. Med primär fattigdom menade han avsaknad av medel till att 

tillfredsställa de nödvändigaste behoven. Han menade, precis som Salonen senare gjorde, att 

fattigdom framför allt riskerar att framträda under tre separata perioder under en individs livscykel: 

barndomen, då individen enbart är en ekonomisk belastning för föräldrarna; under familjebildande 

perioden, då förekomsten av barn ökar kostnaderna; under ålderdomen då arbetsförmågan börjar 

avta.50 Trots att Rowntrees fokus inte ligger på den äldre befolkningen ger han värdefulla bidrag till 

förståelsen för äldre människors försörjningsmöjligheter.

Två internationella studier som fokuserat på äldres levnadsförhållanden och försörjning är Harbers 

Beyond sixty-five. The dilemma of old age in America's past, samt Grattons Urban Elders. Haber 

behandlade i sin studie åldrande i USA och Kanada fram till 1900-talets början. Hon undersökte 

bland annat de äldres försörjning och de äldres status i samhället. Till kunskapen om äldres 

försörjning bidrar hon framför allt med kunskap om hur arbetsdeltagandet skilde sig mellan städer 

och landsbygd, och hur detta utvecklats i och med en ökad urbanisering. Hon fann att äldre i 

städerna hade svårare att försörja sig via arbetsmarknaden, vilket visade sig på att äldres 

47 Salonen (1994) s. 86, 103, 106, 110, 118 f.
48 Korpi (1973), Olofsson (1994).
49 Salonen (1994) s. 87.
50 Rowntree (1941) s. 156.
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förmögenhet här minskade snabbare än på landsbygden.51 En viktig orsak till det var att äldre i 

städerna i större utsträckning arbetade med yrken med låg status. I takt med industrialisering 

minskade arbetskraftsdeltagandet bland äldre.52 Gratton som undersökte äldres försörjning i Boston 

från sent 1800-tal till mitten av 1900-talet ger en delvis annan bild. Han menade att industrialisering

inte medförde att färre äldre arbetade. Han finner dock att arbetskraftsdeltagandet var mindre för 

äldre individer än yngre.53 Dessa studier bidrar med förståelse kring äldres försörjning i urbana och 

rurala miljöer, och bidrar till kunskap om vad pensioner kunde betyda här. De undersökte dock inte 

pensioner i relation till fattigvård eller hur detta skiljt sig mellan olika grupper.

Sammanfattningsvis kan man säga att den tidigare forskningen som i ett sammanhang berör äldres 

fattigvårdstagande, pensioner och försörjning är tämligen sparsam. I synnerhet gäller detta perioden 

kring mitten av 1900-talet. En del studier har gjorts om äldres försörjning, men dessa relateras 

sällan till den expanderade välfärden som skedde under mitten av 1900-talet.

1.4 Teorier om fattigvårdstagandets orsaker

För att kunna utröna om det finns grupper av äldre som påverkas olika av pensionsreformen måste 

jag först diskutera kring vad fattigdom är, för att på så vis ge en bild av vilken 

fattigdomsproblematik en äldre individ kan ha. Vilka risker fanns det för en individ att behöva ta del

av fattigvård? Teoretiseringar kring fattigvård54 har utarbetats av olika forskare under 1900-talet. I 

en svensk kontext är det framför allt tre böcker som tillskrivits särskild betydelse.55 Inghes Fattiga i

folkhemmet från 1960, Korpis Fattigdom i välfärden från 1971 samt Tengvalds Samhällets krav och

de fattigas resurser från 1976. Efter deras forskning har även Tapio Salonen teoretiserat kring 

fattigvårdstagande. Det är en teori av Salonen som kommer användas i denna uppsats. Innan hans 

teori presenteras kommer först en genomgång av alternativa teorier presenteras.

I fattiga i folkhemmet undersöker Inghe orsakerna till fattigvårdstagande i Stockholm under 1940-

talet.  Som förklarande variabler har han ett tydligt fokus på individuella faktorer som 

51 Haber (1983) s. 31.
52 Ibid. s. 34.
53 Gratton (1985) s. 61 f.
54 Med fattigvård menar jag även socialbidrag och ekonomiskt bistånd.   
55 Salonen (1994) s. 31. 
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uppväxtförhållanden, socialt nätverk, familjeförhållanden etc. Inghe använder sig av en kvalitativ 

metod i form av jämförande intervjuer av individer som tar fattigvård och individer som inte tar 

fattigvård. För varje intervjuad fattigvårdstagare, intervjuas även en s.k. "tvilling" som inte har 

fattigvård, dock med liknande egenskaper som den förra. På det sättet försöker han komma fram till 

vad som gör att vissa behöver fattigvård och andra inte. Hans slutsatser är att det finns s.k. 

"riskladdade konstellationer". Han menar att det ofta inte är tillräckligt att individen enbart brister i 

en aspekt för att denne ska behöva ansöka om fattigvård, flera aspekter samverkar till detta. Det 

räcker kanske inte att bara vara sjuk, men om en individ med dålig relation till arbetsmarknaden och

bristande socialt nätverk blir sjuk, så är det en riskladdad konstellation.56 Inghe bidrar till en 

förståelse för fattigvårdstagandets komplexitet. Den största bristen i Inghes teori menar jag är att 

den utesluter individer över 67 år. Han menar att äldres fattigvårdstagande är oproblematiskt, då 

anledningen till att äldre individer tar fattigvård enkelt kan härledas till bristande arbetsförmåga. 

Detta påstående menar jag är en grov förenkling, eftersom det inte förklarar varför vissa äldre inte 

behöver ta fattigvård medan andra behöver det.

Korpi använde sig i Fattigdom i välfärden från 1973 av fattigvårdsstatistik för att förklara 

fattigvårdstagandets (socialhjälpens) orsaker. Till skillnad från Inghe undersökte han fattigvården i 

ett längre perspektiv med ett större fokus på strukturella faktorer. I kombination med individuella 

faktorer, undersökte han bland annat arbetslöshet och konjunkturers betydelse, socialförsäkringars 

betydelse och bostadskostnader. Korpis viktigaste bidrag till den teoretiska förståelsen av 

fattigvårdstagande är hans orsaksbegrepp. Han menade att orsakerna till fattigvårdstagande kan 

delas in i tre typer: grundläggande orsaker, betingade orsaker och utlösande orsaker. Den 

grundläggande orsaken till socialvårdstagande är ojämn förmögenhetsfördelning i samhället, Korpi 

gav dock ingen ingående beskrivning av denna orsak. De betingade orsakerna har exempelvis att 

göra med kön, ålder, bostadsort, placering i samhällshierarkin, negativa aspekter i uppväxtmiljön 

och konjunkturer. Till de utlösande faktorerna hör behovsökande och resursminskande faktorer som 

sjukdom, dödsfall i familjen, skilsmässa eller hemskillnad.57

I Samhällets krav och de fattigas resurser teoretiserade Tengvald kring socialbidragstagande. Hon 

byggde sin studie på undersökningar gjorda i Stockholmsförorter 1974 och 1976. Hennes 

huvudpoäng var att fattigdom är relativt; hon definierade fattigdom som ”ekonomiska 

56 Inghe (1960)
57 Korpi (1973)
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begränsningar av människor att delta i det sociala livet”. Hennes andra poäng var att socialbehov 

uppkommer i relationen mellan utgifter och inkomster; hon menade att tidigare forskning haft ett 

för snävt fokus på bristande resurser.58 Hennes studie bidrar framför allt till en ökad förståelse för 

utgifters betydelse för socialbidragstagande.

I denna uppsats kommer jag använda mig av en teori som framarbetats av Salonen, i den 

undersökning av socialbidragstagare, som behandlats i forskningsläget ovan. Han använde sig av 

samspelet mellan typologisering av tre försörjningssystem: familjen, marknaden och staten. Detta 

samspel, menade han, hade tidigare använts av Gösta Esping-Andersen. Det Salonen gjorde till 

skillnad från denne var att han relaterade socialbidraget59 till dessa försörjningssystem. Han menade

att orsaken till att en individ får ekonomiskt bistånd är att individen inte får tillräcklig försörjning 

från försörjningssystemen, eller att kostnaderna i dessa är för höga. Till marknaden hör i huvudsak 

relationen till arbetsmarknaden; arbetslöshet, sjukdom eller annat är ofta ett hinder för denna 

försörjning. Till marknaden hör även kostnader. Den största kostnaden för individen är oftast 

bostadskostnader. Familjen bidrar med ett socialt skyddsnät. Familj och släktingar kan bidra med 

försörjning vid behov. Till familjens utgifter hör bland annat ökat barnantal. Statens bidrag består i 

huvudsak av sociala skyddsnät, som pensioner, sjukförsäkringar och barnbidrag.60

Försörjningssystemen har haft olika karaktär historiskt och geografiskt. I och med proletarisering 

och urbanisering har relationen till marknaden påverkats i och med ökade bostadskostnader, och 

nya arbetsmöjligheter. I takt med detta har även familjemönstren påverkats. Man kan också se att 

staten fått en större betydelse för försörjningen i och med välfärdsstatens expansion under 1900-

talet. Brister i de tre försörjningssystemen kan alltså förklara fattigvårdstagande. Man kan tänka sig 

att en individ som på sin ålderdom inte kan arbeta brister i sin relation till arbetsmarknaden, om 

individen dessutom saknar pension brister relationen till staten, och saknar individen även anhöriga 

som kan försörja borde risken för att behöva ta fattigvård vara tämligen stor. Det finns exempel på 

hur äldre anpassat sig till försörjningssystemen för att klara av sitt uppehälle. Under tidigt 1900-tal 

var det exempelvis inte ovanligt att ogifta äldre kvinnor delade boende för att minska 

bostadskostnaderna.61 Eftersom gifta kvinnor och änkor ofta hade barn hade de en annan möjlighet 

58 Tengvald (1976)
59 Tidigare kallat fattigvård och senare ekonomiskt bistånd.
60 Salonen (1994) ss. 38-43.
61 Högman (1999) s. 153.
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att bli försörjda av familjen, varför de troligen inte hade samma behov av att vara samboende med 

andra. Denna teori kommer jag alltså ha som utgångspunkt när jag analyserar reformernas betydelse

för pensionärernas försörjning, och hur pensionerna kunde avlasta fattigvården.

1.5 Disposition
Den empiriska delen av studien är uppdelad i tre delar. I den första delen kommer jag redovisa 

motiven i de statliga utredningarna, i synnerhet motiv kring vilka pensionerna avsåg att hjälpa.

Del två undersöker hur fattigvårdstagandets omfattning bland olika grupper av äldre utvecklas 

under den period då 1935 och 1946 års pensioner trädde i kraft. I den sista delen undersöker jag 

vilken betydelse pensionerna hade för de äldres försörjning. I anslutning till delarna kommer jag 

även ge läsaren relevant bakgrundsinformation. Efter de empiriska delarna följer en 

sammanfattande diskussion, där jag återkopplar till det tidigare formulerade syftet och 

frågeställningarna.
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2 Pensionernas utformning – Motiv bakom särskiljande 
av olika pensionärer 

Innan en undersökning görs på hur effektiva folkpensionerna var, med hänseende på hur många som

efter inträdet tog del av fattigvård, kommer jag i denna del undersöka vilka folkpensionerna avsåg 

att hjälpa och hur detta motiverades i de statliga utredningarna. Kapitlet fungerar dels som en 

bakgrund till hur och varför folkpensionsreformerna av år 1935 och 1946 infördes. Dels bidrar det 

empiriskt genom att belysa de grupper av äldre som prioriterades, vilket i längden kan ha haft 

betydelse för hur fattigvårdstagandet i dessa grupper utvecklades. Kapitlet inleder med en kortare 

bakgrundsbeskrivning av folkpensionernas tillkomst, för att sedan övergå i den empiriska 

djupstudien av utredningarna inför reformerna 1935 och 1946.

2.1 Reformernas bakgrund
Den pension som var gällande fram till reformen 1935 (som trädde i kraft 1937), var Sveriges, och 

kanske världens, första allmänna pension. Den antogs 1913 och trädde i kraft 1914. Tillkomsten av 

denna var ett resultat av mångåriga diskussioner, debatter och utredningar, som hade sin grund i 

problem relaterade till sociala och ekonomiska omvälvningar under 1800-talet, som har beskrivits i 

uppsatsens inledning. Problematiken rörde framför allt ett ökat tryck på fattigvården bland framför 

allt äldre, och följden detta fick för kommunernas finanser. Det bör också påpekas att Sverige vid 

sekelskiftet internationellt sett hade en mycket hög andel äldre i befolkningen.62 Fattigvårdsbördan 

hade alltså ökat betydligt, vilket kan sägas vara den problematik som ledde till socialförsäkringar i 

allmänhet och pensionsförsäkringar i synnerhet.

På en parlamentarisk nivå började arbetet för en framtida pensionsreform i och med Adolf Hedins 

riksdagsmotion 1884. Tidigare initiativ till att försöka skapa en ålderspensionering hade 

misslyckats. Hedins motion var starkt influerad av Bismarcks sjukförsäkringslag som antagits i 

Tyskland året innan. Förslaget gällde olycksfalls- och åldersförsäkring för arbetare och motiven var 

tydligt socialpacifistiska; Hedin menade att det, för att stävja framtida revolutionära tendenser, var 

viktigt att öka tryggheten för arbetare och deras familjer. Även om motionen fick avslag hade den 

62 Edebalk (1996) s. 69 f.
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stor betydelse, för i och med denna tillsattes Arbetareförsäkringskommittén, vilken hade som 

uppgift att utreda framtida socialförsäkringar, däribland en ålderspensionering.63 Det dröjde dock 

innan någon pensionsreform kunde antas. Arbetareförsäkringskommittén ersattes senare av andra 

kommittéer som inte heller resulterade i någon lagstiftning. Strävanden mot en ålderspension hade 

dock satts i rullning.64

Den kommitté som till slut skulle leda till en folkpension tillsattes 1907, efter ett återupplivat 

intresse för pensionerna i och med ett förslag av friherre Raab. Kommittén fick namnet 

Ålderdomsförsäkringskommittén.  Denna kommitté hade andra förutsättningar än de tidigare 

kommittéerna, inte minst på grund av att fler länder hade lagstiftat om pensioner, vilka nu kunde 

studeras under utarbetandet av ett svenskt pensionssystem.65 Kommittén kritiserade dock de 

utländska pensionssystemen eftersom dessa tenderade att antingen omfatta en alltför ringa del av 

befolkningen, eller vara för små för att vara av betydelser för pensionärerna.66 Kommitténs motiv 

till att lagstifta om en folkpensionering var tvåfaldigt. För det första skulle pensionerna bidra till att 

äldre personer och arbetsoförmögna inte skulle behöva ta del av den stigmatiserade fattigvården; att 

inte längre ha möjlighet att arbeta innebar ett hårt slag mot ekonomin, vilket i många fall ledde till 

att inkomsterna inte räckte till. För det andra skulle pensionerna jämna ut kostnaderna, dels mellan 

arbetande individer, och dels mellan kommuner där fattigvårdskostnaderna för många hade blivit 

ohållbart stora.67 Eftersom fattigvården betalades av kommunerna och pensionerna av staten skulle 

fattigvårdskostnaderna i och med en allmän pensionering bli mindre för de kommuner som betalade

stora fattigvårdsavgifter. Förslag om en folkpension blev färdigt i november 1912, fick en snabb 

behandling i riksdagen och beslut togs 21 maj 1913.68 Denna var världens första allmänna 

socialförsäkring; allmän på så sätt att den skulle vara alla till dels, vare sig individen var exempelvis

lantbrukare, företagare eller arbetare. De enda som inte var innefattade i systemet var statsanställda,

som redan hade en statlig pension, denna grupp var dock tämligen liten.69

Folkpensionen som trädde i kraft 1 jan. 1914, var i enlighet med kommitténs förslag uppdelad i två 

63 Elmér (1960) s. 17 f.
64 Edebalk (2008) s. 56.
65 Elmér (1960) s. 27 f.
66 Elmér (1960) s. 29 f.
67 Elmér (1960) s. 30.
68 Elmer (1960) s. 49.
69 Internationellt hade det varit vanligt att pensionerna enbart riktade sig till arbetare, till exempel i Tyskland.
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delar, inom vilka de kontanta utbetalningarna grundade sig på två olika system: en 

(1)avgiftspension och ett (2)pensionstillägg:

(1) Vad gäller avgiftspensionen skulle alla individer mellan 16 och 66 år70 betala en grundavgift på 3

kr. Individer med inkomster över 500 kr skulle dessutom betala en tilläggsavgift, som blev större ju 

högre inkomst individen hade. Avgiftspensionen betalades till individen när denne fyllt 67 år eller 

om individen tidigare än vid uppnådd pensionsålder på grund av invaliditet blivit oförmögen att 

arbeta. Avgiftspensionerna utgick med en summa av en viss procent av de avgifter som betalats in.71

Män fick årligen en summa av 30% av de sammanlagda erlagda avgifterna, kvinnor fick en summa 

av 24%. Denna lägre summa motiverades med att kvinnor oftare blev invalidiserade och levde 

längre, de menade även att kvinnor ofta hade bättre sociala nätverk. Då utbetalningarna grundade 

sig på inbetalda avgifter, skulle denna del av pensionen göra skillnad på lång sikt; de 

avgiftspensioner som betalades ut åren efter 1914 var obetydligt små.72

(2) Pensionstillägget gick enbart till invalider, oavsett ålder, som hade låga eller inga inkomster. 

Denna pension utgick efter inkomstprövning, d.v.s. desto lägre inkomster desto större pension. 

Även här fick kvinnor en mindre summa, vilket motiverades på samma sätt som med 

avgiftspensionen.73 Eftersom denna pension inte grundades på inbetalda avgifter skulle den få 

betydelse redan första året pensionen trädde i kraft. Enbart tilläggspensionen var dock inte i 

närheten av att på egen hand kunna försörja en pensionär.

Folkpensionen av år 1913 gjorde i liten utsträckning skillnad på individer efter olika 

kategoriseringar. Enbart kön verkar ha varit en betydande kategori för åtskillnad. Det gjordes t ex 

ingen skillnad på om individen levde i stad eller på landsbygd eller om individen var samboende 

eller ensamstående. Pensionen, som trädde i kraft 1914 var mycket liten. Tanken var att 

avgiftspensionen skulle spela en betydande roll på lång sikt, men det skulle dröja decennier innan 

någon betalat tillräckligt stor avgift för att det skulle vara möjligt att enbart klara sig på denna. 

Därför fick aldrig denna pension någon avsevärd betydelse för att avlasta fattigvården. 

Pensionssystemet 1913 var sedan i stort sett oförändrat fram till nästa stora reform 1935. År 1915 

70 Dock inte invalider samt statstjänsemän med redan ordnad pensionering, och deras hustrur.
71 Elmér (1960) s. 50.
72 Högman (1999) s. 90.
73 Elmér (1960) s. 50.
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infördes dock invaliditetsförebyggande sjukvård och yrkesutbildning och 1921 höjdes 

pensionstilläggen något för nytillkomna invalider.74  

Grunden till en pensionsreform hade alltså lagts under det sena 1800-talet och in på 1900-talet. Dess

arv skulle under de kommande pensionsreformerna göra sig synligt, dels i pensionernas utformning,

och dels i pensionernas övergripande syfte. 1935 års pensionsförsäkring skulle som den förra vara 

uppdelad i två delar: en så kallad grundpension och en pension som var större desto lägre inkomst 

pensionärerna hade.  Pensionernas syfte skulle under både 1935 och 1946 års reformer, vara att 

minska fattigvårdstagandet bland äldre och att jämna ut kostnader mellan kommuner. Nästa del 

undersöker hur dessa reformer skulle avlasta fattigvårdstagandet för olika äldre.

2.2 Folkpensionsreformen 1935
År 1928 bildades pensionsförsäkringskommittén. Den hade till uppgift att utreda en möjlig 

revidering av den tidigare folkpensionen. Det huvudsakliga syftet med pensionerna var liksom 

under utarbetandet av folkpensionen 1913 att minska åldringars behov av fattigvård, samt att jämna 

ut fattigvårdskostnaderna mellan kommunerna. Kommittén tillsatte statistiska utredningar med syfte

att undersöka bland annat folkpensionernas påverkan på fattigvården, sparande m.m. Utredningarna 

skulle ligga till grund för utformandet av en ny pensionsförsäkring. Utredningarna redovisades i två 

delar, en utkom 1930 och en 1932.75 Kommitténs slutbetänkande utkom våren 1934.76 I 

utredningarna sker tämligen ingående statistiska studier av fattigvården och pensionstagare. I den 

mest omfattande studien som utkom 1930 går det att dela in studierna av fattigvården i två delar. En

del som undersökte de fattigvårdstagandes demografiska egenskaper, och en del som undersökte hur

antalet fattigvårdstagare hade minskat när folkpensionerna hade höjts.77 För att komma fram till 

vilka grupper av äldre som kommittén menade att man skulle prioritera har jag tittat på hur de 

motiverar  förslag till ändringar i lagen. Föreslagna ändringar av annan art än hur pensionen skulle 

gå till olika äldre, diskuteras här inte ingående, då de inte har någon koppling till uppsatsens syfte. 

Det gäller ändringar som rörande finansiering eller ändringar som snarare rör unga invalider än 

ålderspensionärer.

74 Elmér (1960) s. 53.
75 Elmér (1960) s. 62 f., SOU 1930:15, SOU 1932:36
76 SOU 1934:18
77 SOU 1930:15

29



De statistiska undersökningarna behandlade som sagt olika egenskaper hos fattigvårdstagare och 

vilka effekter den tidigare folkpensionen hade haft på fattigvårdstagares antal. Utredarna var 

intresserade av vad som var avgörande för om en individ behövde ta fattigvård eller ej och om och 

varför pensionerna inte räckte till. De jämförde bland annat individer i städer och landsbygd; 

kvinnor och män; gifta, ogifta, skilda och änkor/änklingar. Andra viktiga aspekter var 

fattigvårdstagarens ålder, arbetsförmåga och om denne hade någon sjukdom eller skada.78 Bara det 

faktum att de undersökta är uppdelade efter olika egenskaper indikerar att det fanns en uppfattning 

om att pensionerna hade olika betydelse för olika individer. Jag menar att dessa undersökningar 

möjliggjorde en utformning av pensioner som kunde anpassas bättre efter individers 

levnadsförhållanden. 

I undersökningarna drog kommittén olika slutsatser om både fattigvårdstagarna och pensionernas 

effekter. I kommitténs slutbetänkande förklarade de att folkpensionerna hade haft positiva 

verkningar, men att förändringar var nödvändiga. De menade att folkpensionerna hade bidragit till 

att fattigvårdens omfattning hade ökat långsammare än den skulle ha gjort om de inte införts. 

Folkpensionerna hade även bidragit till en viss utjämning av fattigvårdskostnaderna mellan olika 

kommuner. De ville särskilt poängtera att pensionerna varit till nytta för äldre på landsbygden.79 Till

skillnad från vad vissa hade befarat, hade inte folkpensionerna verkat hämmande på sparande.80 

Man kan sammanfatta resultaten med att pensionensalagen som varit gällande sedan 1914 hade haft 

vissa positiva verkningar, men att det krävdes förbättringar.

Kommittén kom därför fram till att stora delar av den tidigare pensionens utformning skulle 

behållas, men större och mindre ändringar föreslogs. Pensionen skulle som tidigare vara utformad 

som en försäkring. Alternativet hade varit att finansiera pensionerna med allmänna medel. 

Pensionerna skulle även i fortsättningen komma hela folket till del. Här var alternativet att göra 

pensionerna till en lönearbetarförsäkring; en typ av försäkring som var vanlig i andra länder.  

Pensionerna skulle även fortsättningsvis vara uppdelade i två delar: en avgiftspensionering som 

beräknades efter erlagda avgifter, samt ett pensionstillägg som utgick till individer med låga 

inkomster. De viktigaste argumenten till att behålla en tidigare utformning var dels att pensionen 

78 Ibid. ss. 38-58.
79 SOU:1934:18 s. 115.
80 SOU 1934:18 s. 115.
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medfört positiva effekter och dels att en ändring av pensionerna skulle kräva mer arbete. 81 Således 

förespråkade kommittén en liknande struktur för en ny folkpension som den som funnits tidigare, 

med en grundpension grundad på avgifter och en tilläggspension.

Men det föreslogs alltså även förändringar, som har stor relevans för denna uppsats. Dessa 

förändringar gällde de skillnader i ersättning som var gällande mellan kvinnor och män, olika 

ersättningsnivåer beroende på bostadsort, skillnader i ersättning mellan gifta och ogifta, och 

storleken på den avgiftsfinansierade pensionen i förhållande till tilläggspensionen.82 Det skedde nu 

en större differentiering av understödstagarna.  

Till skillnad från tidigare föreslog kommittén att de pensioner som grundade sig på inbetalda 

avgifter skulle minska. Istället skulle det införas ett grundbelopp på 100 kr som skulle tilldelas alla. 

Kommittén ville särskilt poängtera att denna grundpension skulle vara gifta kvinnor till gagn, 

eftersom de var den grupp som generellt sett betalade lägst pensionsavgifter.

 I all synnerhet innebär förslaget en betydande ökning av pensionerna för de gifta kvinnorna, vilka enligt hittills 

rådande ordning med dess stränga fasthållande vid principen om avgiftspensionens bestämmande i direkt 

förhållande till erlagda avgifter, på grund av sina genomsnittligt sett låga inkomster och därpå grundade låga 

avgifter, i allmänhet erhålla mycket små avgiftspensioner.83

Syftet var alltså en utjämning mellan de som betalat höga pensionsavgifter och de som betalat låga. 

Enligt det systemet skulle en stor del av de avgifter som betalades in gå till grundpensionen, vilket 

betydde att de som betalat mindre avgifter skulle få större valuta för pengarna.84 Eftersom denna 

grundpension inte grundades på inbetalda avgifter gynnade den alltså individer som i minst 

utsträckning arbetade för lön, det vill säga gifta kvinnor.

Kommittén föreslog vidare att gifta par skulle dela på avgiftspensionerna. Avgiftspensionen skulle 

bedömas utifrån mannens och hustrus sammanlagt erlagda avgift, och delas lika mellan dessa.85  

Mot den enligt pensionsförsäkringslagen undantagslöst gällande regeln, att avgiftspension utgår för var och en på

81 SOU 1934:18 s. 125, 135.
82 SOU 1934:18
83 SOU 1934:18 s. 129.
84 SOU 1934:18 s. 130.
85 SOU 1934:18 s. 135.
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grund av hans avgifter, har anmärkts, att de gifta kvinnorna, vilka i allmänhet icke taxeras för egen inkomst och 

följaktligen vanligtvis erlägga blott den lägsta nu utgående årsavgiften, 3 kronor, genom regeln erhålla alltför 

små avgiftspensioner.86

Kommittén föreslog även att avgiftspensionen skulle utbetalas lika för män och kvinnor; tidigare 

hade som nämnts män fått tillbaka en större del av sina erlagda avgifter i pension. De menade att 

skillnaderna i dödlighet, samt invaliditetsrisken för män och kvinnor, som hade varit 

huvudargumentet för att män skulle få större pension, utjämnats, varför avgiftspensionerna borde 

grundas på samma principer.87 Det föreslogs även vissa förändringar i tilläggspensionen. För det 

första skulle den utgå lika till män och kvinnor, vilket motiverades likadant som när de föreslog att 

avgiftspensionerna skulle uträknas lika. För det andra skulle det utbetalda beloppet minska något, 

vilket de menade inte skulle göra särskilt stor skillnad i och med införandet av en grundpension. För

det tredje föreslog de att tilläggspensionerna inte bara skulle tilldelas invalidiserade; 

tilläggspensioneringen skulle fungera som en utfyllnad för individer med små avgiftspensioner, och 

alltså enbart bestämmas av individernas inkomster. De motiverade detta med de svårigheter som 

framkommit med att bedöma om individen var invalid eller ej.88 Tilläggspensionen av 1913 års 

pensionsreform tog inte hänsyn till ålder, enbart invaliditet var ett kriterium, den som var över 67 år 

men inte invalidiserad hade inte rätt till detta tillägg. I den ny pensionsreformen föreslogs alltså att 

alla över 67 år skulle ha rätt till tilläggspension, utan att behöva göra en invaliditetsprövning.

Ännu en stor nyhet var att pensionstilläggen skulle bli dyrortsgraderade. Enligt detta förslag skulle 

individer som bodde i någon av bestämda dyrorter ha möjlighet till att få ett större pensionstillägg. 

Kommittén föreslog en indelning i tre olika grupper; dyrort I, II och III. I dyrort II var maximal 

tilläggspension, samt lägsta avdragsnivån högre än i dyrort I, högst var dessa siffror i dyrort III. 

Detta motiverades i huvudsak med att tilläggspensionerna var ineffektiva på orter med högre 

levnadskostnader. Dessutom motiverade de detta med att individer på de dyrare orterna generellt 

sett betalade högre skatt.89 Redan samma år som det lagstiftades om en ny pensionsreform 1935, 

kom det ut en ny utredning som rörde dyrortsgraderingen. Uppgiften var att utreda hur 

differentieringen mellan orter skulle gå till.90 Utredningen bekräftade betydelsen av att dela upp 

86 SOU 1934:18 s. 134.
87 SOU 1934:18 s. 134.
88 SOU 1934:18 s. 135 f.
89 SOU 1934:18 s. 137.
90 SOU 1935:62.
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orter i olika grupper beroende på individens kostnader, i synnerhet bostadskostnader, men även för 

livsmedel. Till skillnad från tidigare utredningar behandlades även naturahushållning, vilket ledde 

till att landsbygdsbor skulle få något mindre pension på grund av att de ofta hade möjlighet att 

försörja sig genom egna odlingar etc..91 Denna aspekt fick dock inte samma betydelse som 

kostnadsskillnaderna mellan städerna.

För att sammanfatta förslaget till en ny pensionsreform. Man kan tydligt urskilja tre grupper som 

skulle gynnas mer än övriga grupper i och med de nya pensionerna. För det första var det individer 

som betalat låga pensionsavgifter, som skulle få högre pension i och med en grundpension som 

tillföll alla över 67. Den andra gruppen var individer som levde på s.k. dyrorter, som skulle få ett 

extra tillägg till folkpensionen. Den tredje gruppen var kvinnor, eftersom de erlagda avgifterna som 

betalades ut i form av pension skulle grundas lika mellan könen. Kvinnor skulle även gynnas av 

grundpensionen, i synnerhet gifta kvinnor, då de var en grupp som ofta betalade lägre avgifter till 

pensionsförsäkringen, på grund av att de mer sällan lönearbetade. Slutsatserna utmynnade i förslag 

till en ny pensionslagstiftning. Slutbetänkandet redovisades 1934 och reformen antogs 1935. 

Pensionsreformen trädde sedan i kraft 1937, dyrortstillägget i denna trädde dock i kraft först 1938.

  

2.3 Folkpensionsreformen 1946
Redan i slutet av 1937 tillsattes en ny kommitté, som fick namnet Socialvårdskommittén. Dennas 

uppgifter var mer allomfattande än kommittén inför 1935 års pensionsreform hade varit. 1937 års 

kommittés uppgifter delades upp i fyra områden. För det första skulle den se över fattigvårdslagen. 

För det andra skulle den se över de olika socialförsäkringarna samt lagstiftning med liknande 

stödåtgärder, folkpensionen inkluderat. För det tredje skulle den se över om det var möjligt att 

samordna socialvårdens olika grenar. För det fjärde skulle den undersöka en möjlig omfördelning 

mellan kostnader för kommunerna och staten.92 Undersökningar av folkpensioneringen, rörande 

bland annat dess klientel, bostadsförhållanden m m gjordes i huvudsak i tre statliga utredningar: en 

undersökning 1940 som gällde ålderdomshemmens förhållanden, en undersökning 1941 rörande 

fattigvården, och en tredje 1945 som bland annat tog upp folkpensionärernas bostadsförhållanden.93 

Slutbetänkandet om en ny folkpensionsreform utkom 1945.

91 Ibid. ss. 17-31.
92 Elmér (1960) s. 78.
93 SOU 1945:46 s. 9. Kommittén uttrycker själv att dessa utredningar har var de som låg till grund till deras förslag.
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Socialvårdskommittén presenterade i sitt slutbetänkande tre olika förslag, som det rådde delade 

meningar om vilket alternativ som skulle väljas. I slutändan fick det tredje alternativet störst stöd 

och låg till grund för pensionen som lagstadgades 1946.94 Eftersom syftet med denna del av 

uppsatsen är att finna motiven bakom utformningen av de pensioner som trädde i kraft, kommer 

enbart det tredje alternativet behandlas nedan.95 

Enligt förslag tre skulle både grundpension och tilläggspension tas bort, och istället skulle alla 

personer över 67 år få en allmän ålderspension, i form av ett enhetligt belopp. Till det skulle ett 

bostadstillägg utbetalas beroende på vilken dyrort mottagaren tillhörde. Alltså en tämligen radikal 

förändring av den tidigare uppdelade pensionen. De nya pensionerna skulle komma alla individer 

till del, d.v.s. tidigare bestämmelser skulle slopas i och med att den nya pensionen trädde i kraft.96

Slopandet av pensioner som grundades på erlagda avgifter motiverades med att de administrativa 

kostnaderna för att beräkna storleken på pensionerna i förhållande till hur betydelsefulla dessa 

pensioner hade varit var stora. För pensionärer med störst behov av pensioner för sin försörjning 

hade tilläggspensionerna klart överstigit den avgiftsgrundade pensionens storlek. Alternativet som 

avfärdades var att höja avgifterna för pensionerna, vilket skulle betyda en större grundpension, och 

ge den en större betydelse. Kommittén menade dock att de med lägst inkomster inte skulle ha 

möjlighet att betala dessa avgifter. Att slopa den avgiftsgrundade pensionen och istället ge ut en 

enhetlig grundpension var lösningen. Av ”psykologiska skäl” skulle dock avgifterna finnas kvar, 

även om inga pensioner grundades på dessa.97 Kommittén kom fram till att ålderspensionerna inte 

skulle betalas ut utifrån pensionärernas behov; d.v.s. individer med låga inkomster skulle inte få 

större pension, vilket till viss del hade varit fallet enligt den föregående reformen. Argumentationen 

kring denna fråga rörde inte vilka behov individerna hade, utan handlade snarare om 

samhällsekonomin. De menade att inkomstprövade pensioner verkade hämmande på incitamenten 

94 Enligt förslag ett skulle pensionerna även i fortsättningen utgå på samma sätt som tidigare; med en grundpension, 
och en tilläggspension grundad på inkomster. Enligt förslag två skulle grundpensionen bli större och 
tilläggspensionen mindre; alltså skulle den inkomstgrundade pensionen få mindre betydelse. Det stod mellan 
alternativ två och tre. Många av motiven bakom folkpensionerna var desamma för alla tre förslag, dock med vissa 
skillnader. 

95 Aspekter som rör yngre individer kommer inte heller här diskuteras ingående. Det rör under 1946 års reform s.k. 
hustrutillägg och änkepension, som i första hand var en angelägenhet för individer under 67 år som inte fick 
ålderspension.

96 SOU 1945:46 s. 37 ff.
97 SOU 1945:46 s. 124 f.
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att arbeta i högre ålder. I praktiken skulle det betyda att om en individ valde att fortsätta arbeta när 

denne blev pensionsberättigad så skulle pensionen bli lägre.98

Särskiljandet mellan olika grupper av äldre var liknande 1946 som tidigare med vissa 

modifikationer och tillägg. Det skulle fortfarande finnas en geografisk uppdelning, där 

pensionstagare bosatta i s.k. dyrorter skulle få större ersättning; vilket i regel var i städer. Detta 

skulle inte som tidigare kallas för dyrortstillägg utan skulle i fortsättningen benämnas 

bostadstillägg, eftersom kommittén menade att skillnader i priser mellan olika orter – i huvudsak 

mellan stad och landsbygd – kunde härledas till bostads- och bränslepriser. Kommittén menade 

dock att den åtskillnad som var gällande i och med den tidigare pensionen inte var tillräcklig.

Dessa omständigheter leda till att skiljaktigheterna i fråga om levnadskostnaderna i olika orter folkpensionärerna

huvudsakligen hänföra sig till bostads och bränsleposterna. Detta antagande bestyrkes av den bostadsutredning 

som socialvårdskommittén verkställt. Denna utvisar att den genomsnittliga årshyran i av tilläggspensionärerna 

förhyrda lägenheter varierar mellan 125 kronor i landsbygdens A-kommuner och 727 kronor i Stockholm. I fråga

om lägenheter om ett rum och kök utan centraluppvärmning, som förhyrdes av två ensamboende makar med 

tilläggspension, varierade kostnaderna mellan 123 och 646 kronor.99

Större pension för individer på dyrorter kom senare att kritiseras av framför allt Bondeförbundet. 

De menade att en viktig anledning till att bostadskostnaderna i städerna var högre var att bostäderna

var i bättre skick och hade fler bekvämligheter. Att de som bodde i staden skulle få mer pengar och 

bättre bostäder var därför orättvist. Kommittén hade förutsett detta argument och menade att det 

inte var rimligt att äldre i staden skulle bli tvungna att flytta till orter med lägre bostadskostnader.100 

Kostnaderna för bostäderna i staden gick inte att göra något åt.

Den största nyheten i det nya pensionsförslaget, vad gäller åtskillnad mellan olika grupper av äldre 

var att gifta pensionärer skulle få ett lägre belopp per person än ensamboende. Förslaget med s.k. 

familjepensionering gick ut på att gifta par skulle få en mindre pension än tidigare. Under de 

tidigare folkpensionerna hade pensionerna alltid utgått individuellt, och då alltså varit dubbelt så 

stora för samboende pensionärer. Anledningen till att detta nu skulle ändras var att 

98 Malin Junestav har i Arbetslinjer i svensk socialpolitiksk debatt och lagstiftnigning 1930 – 2001 visat att 
socialpolitik och ekonomisk politik ofta gick hand i hand d.v.s. samhällsnyttan var utöver välfärd en viktig aspekt 
att förhålla sig till vid sociala reformers utformande.

99 SOU 1945:46 s. 130.
100 SOU 1945:46 s. 131.
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försörjningsmöjligheterna enligt kommittén avsevärt skilde sig mellan gifta och ogifta.101

Det är en allmän erfarenhet från den svenska folkpensioneringen, att två makar, som båda ha folkpension, i regel 

ha avsevärt lättare att reda sig på sina pensioner än vad en ensamstående pensionär har. Vid en reformering av 

folkpensioneringen ligger det därför nära tills[sic] hands att överväga större förbättringar för de ensamstående än

för övriga folkpensionärer.102

Vidare hänvisade kommittén till tidigare undersökningar som både visat att bostadspriserna för gifta

var ungefär lika stora som för ensamstående och att giftas övriga levnadskostnader var lägre per 

person än för ensamstående.103 Lägre pension för gifta skulle enligt förslaget gälla både 

grundpensionen och bostadstillägget.104 Dessutom var det vanligare att äldre i staden hyrde en 

lägenhet, medan det på landsbygden var vanligare att äga bostaden, vilket även det ur 

kostnadsperspektiv var mer gynnsamt för de på landsbygden.105 Kommittén föreslog att 

bostadstillägget skulle vara något större för gifta än för ensamstående. Det trots att de motiverade 

lägre pension för gifta individer med att bostadskostnaderna var tämligen lika mellan gifta och 

ogifta. Anledningen till att de nu föreslog ett högre bostadstillägg för gifta var att små bostäder i 

staden ofta inte var tillräckliga för en större familj.106

För att sammanfatta förslaget till 1946 års pensionsreform. Pensionärers olika omständigheter hade 

betydelse även när denna reform skulle utformas. Liksom var fallet med 1935 års reform skulle 

äldre i städerna få en större pension. Uppfattningen inför den nya reformen var dock att den högre 

pensionen i städerna inte hade varit tillräcklig. Könsaspekten var inte lika tydlig som i den tidigare 

pensionsreformen. Detta kan bero på att 1935 års reform redan tagit bort skillnaderna mellan män 

och kvinnor, och att könsaspekten inför 1946 års pension då inte sågs som lika betydelsefull. Nytt 

inför 1946 års reform var att gifta och samboende pensionärer skulle gynnas mindre än tidigare.

2.4 De lagstiftade pensionerna
De pensioner som lagstiftades om 1935 och 1946 speglade i stort kommitténs arbete. För 

101 SOU 1945:46 s. 127.
102 SOU 1945:46 s. 128.
103 SOU 1945:46 s. 128.
104 SOU 1945:46 s. 130.
105 SOU 1945:46 s. 130 f.
106 SOU 1945:46 s. 133.
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tydlighetens skull kommer jag här beskriva hur stora pensionerna var, hur de fungerade för olika 

individer och i vilken mån de kunde bidra till individernas försörjning.

2.4.1 Pensionernas utformning

Den pension som lagstiftades 1935 trädde i kraft 1937, dyrortstillägget trädde dock i kraft först 

1938. Alla delar i pensionen började betalas ut när individen fyllt 67 år.107

Pensionen bestod av en grundpension och en tilläggspension. Grundpensionen bestod av ett 

grundbelopp på 70 kr per år. Till grundbeloppet tillkom sedan en summa av 10% av individens 

totala erlagda avgifter.

Till det kom en tilläggspension som grundade sig på individens inkomster; lägre inkomster betydde 

en större pension. Om en individ tjänade under 100 kr per år fick denne den maximala 

tilläggspensionen på 250 kr. Det individen tjänade över denna summa minskade tilläggspensionen.

När dyrortsgraderingen började gälla 1938 ökade både grundpensionen och tilläggspensionen i 

städer. Den lägsta ortsgruppen som bestod av landsbygden fick ingen ökning av pensionen, medan 

den tredje ortsgruppen, där bland annat Stockholm inräknades fick den största ökningen. Den 

möjliga tilläggspensionen ökades med 100 kronor för varje ortsgrupp och var således i de olika 

grupperna 250,350 och 450 kr.108

1946 års folkpension, som helt trädde i kraft 1948, bestod av ett grundbelopp och ett inkomstprövat 

bostadstillägg:

Grundbeloppet var ett bestämt pensionsbelopp som inte grundade sig på vare sig erlagda avgifter 

eller inkomster. Ensamma pensionärer fick 1000 kr i grundbelopp, medan pensionärer som var 

samboende eller gifta tillsammans fick 1600 kr.109

Till grundpensionen tillkom även ett inkomstprövar bostadstillägg. Ortsgrupperna utökades med två

och bestod nu alltså av fem grupper, där den lägsta gruppen som bestod av landsbygden blev utan 

tillägg och den högsta gruppen fick störst tillägg. Pensionärer som bodde tillsammans fick även här 

individuellt en lägre pension. Maximalt bostadstillägg var i grupp två, som var den grupp som fick 

lägst bostadstillägg, för ensamma 150 kr och för samboende och gifta 200 kr. Denna summa ökade 

för varje ortsgrupp med 150 kr för ensamma och 200 för samboende och gifta. I den högsta 

107 Eller vid tidigare inträffad invaliditet.
108 Elmér (1960) s. 200 f.
109 Ibid. s. 200 f.
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ortsgruppen kunde alltså ensamma få 600 kr i bostadstillägg medan samboende och gifta kunde få 

800 kr.110

En aspekt av pensionen som bör nämnas men som inte diskuterades av kommittén var ett särskilt 

bostadstillägg. Detta var ett tillskott som kommunen kunde betala till pensionärer med låga 

inkomster, men som inte skulle ha karaktären av fattigvård. Exakt hur detta tillägg skulle fungera 

var något som kommunerna i stor utsträckning själva fick bestämma, och behandlas därför inte mer 

ingående i denna uppsats.111

2.4.2 Pensionernas kompensationsgrad

Vad kan man säga om de nya pensionernas möjligheter att faktiskt avlasta fattigvården? Och hur 

kunde det skilja sig mellan olika grupper, som stadsbor och landsbygdsbor, gifta/samboende 

kvinnor och män, samt stadsbor och landsbygdsbor? Av tidigare forskning kan man dra vissa 

slutsatser om pensionernas kompensationsgrad. 

Åke Elmér jämför i sitt verk från 1960 den största möjliga folkpensionen från år 1914 fram till 

1956, med industri- och lantarbetarlöner. Elmér är intresserad av hur mycket pensionerna faktiskt 

räckte till, och vilken betydelse de då hade för mottagarna. Dessa siffror ger en indikation på hur 

pensioner kunde kompensera stadsbor och landsbygdsbor olika.

110 Ibid. s. 200 f.
111 Ibid. s. 200 f.
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Figur 1. Högsta möjliga folkpension för ett gift par som procent av den genomsnittliga industri- 
och lantarbetarlönen.

Källa: Elmer (1960) s. 256.

Man kan se i figur 1 att pensionerna under hela perioden var större i förhållande till 

lantarbetarlönerna. En viktig orsak till detta var att lantarbetarlönerna var lägre än 

industriarbetarlönerna. Man kan även se att skillnaden i täckningsgrad minskade efter 1937, då 

folkpensionerna täcker mer av industriarbetarlönen och mindre av lantarbetarlönen. Orsaken till det 

är att dyrortstillägget infördes, som innebar att industriarbetare som ofta bodde i en dyrort fick en 

större pension. Med pensionsreformen av år 1946, som trädde i kraft 1948, fanns fortfarande ett 

tillägg för individer med högre bostadskostnader. Elmer undersöker även hur storleken på 

pensionerna skilde sig mellan gifta och ogifta.
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Figur 2. Pensionernas storlek i förhållande till levnadskostnader. Civilstånd.

Källa: Elmer (1960) s. 252.

Som går att se i figur 2 så var pensionerna lika stora för gifta individer och ogifta fram till år 1941. 

Då började pensionerna öka mer för ensamma individer. Skillnaden ökade än mer i och med att 

1946 års reform trädde i kraft år 1948. Anledningen till ensamstående mäns relativt större ökade 

realpension beror enligt Elmér på det efter 1941 införda dyrtidstilläggets utformning, som gynnade 

ensamstående. I och med folkpensionen 1948 fick gifta pensionärer en mindre pension än om de 

varit ensamstående, vilket visar sig i figuren då ensamståendes realpensioner ökar mer.112 Intressant 

är också att 1935 års pensionsbeslut som börjar träda i kraft 1937 och 1938 ger betydligt lägre 

inkomster än 1946 års pension. Med tanke på att reformen 1946  var avsedd att göra 

fattigvårdstagande bland pensionärer till ett minne blott, är det intressant att se hur pass mycket 

mindre 1935 års pension räckte till. Kunde denna ens sätta några spår i fattigvårdsstatistiken? Även 

om undersökningen ger mycket bra information om pensionernas potential, innehåller den brister då

det kommer till att jämföra pensioner mellan olika grupper. För det första undersöker Elmér bara 

ogifta män och gifta par. Kvinnors pensioner i förhållande till mäns behandlas bara indirekt. Det 

innebär till exempel att materialet från Elmér inte säger mycket om exempelvis kvinnor i stadens 

pensioner, i förhållande till landsbygden. En mer nyanserad bild av pensionernas 

kompensationsgrad hade alltså varit önskvärd.

112 Elmér (1960) s. 254 f.
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3 Fattigvårdstagandets omfattning bland äldre

I föregående kapitel undersöktes på vilket sätt pensioner utformades olika för olika pensionärer och 

vad syftet var med detta. I denna del kommer jag visa hur fattigvårdstagandet bland äldre 

utvecklades under perioden. Syftet är att förklara vilken betydelse pensionerna faktiskt hade för att 

avlasta fattigvårdstagandet bland olika grupper av äldre. Till skillnad från tidigare studier är fokus 

på att jämföra utvecklingen mellan olika grupper. Eftersom det, som vi såg i föregående del, under 

utformningen av pensionerna fanns olika grupper i åtanke, ger detta fokus ett viktigt tillskott till vår 

tidigare förståelse av pensionernas betydelse.  Kapitlet börjar med en förklaring av vad fattigvård 

innebar under perioden, och vad som var bakgrunden till och innebörden av fattigvårdslagen 1918 

som verkade under hela undersökningsperioden fram till 1956.

3.1 Fattigvårdens bakgrund
Man kan säga att fattigvård är det som år 2018 kallas ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag). 

Enkelt uttryckt kan man säga att det är olika former av resurser, ofta ekonomiska, som ges till 

individer med behov som dessa inte kan tillfredsställa själva. Fattigvård har ofta setts som ett sista 

skyddsnät, som träder in då varken arbetsinkomst, familj eller, under senare tid, socialförsäkringar 

räcker till. Historiskt sett har denna form av understöd aldrig fungerat som en rättighet, och den 

understödde har både varit föremål för krav och sanktioner. För att få understöd har det t ex ställts 

krav på att individen saknat arbetsförmåga och att ingen anhörig haft möjlighet att bidra till 

försörjningen. Varaktigt understödda fick fram till 1945 inte rösta i allmänna val. Ofta har detta 

understöd varit förknippat med ett stigma. Fattigvård har i princip alltid varit en angelägenhet för 

och finansierats av kommunerna, till skillnad från socialförsäkringar som varit en angelägenhet för 

staten.113

Vilka behov fattigvården ska tillgodose har varierat historiskt. Före andra halvan av 1900-talet gavs 

detta stöd till individer som saknade tillräckliga resurser för att klara av de basala behoven, som 

mat, kläder och tak över huvudet. När en individ saknar de mest basala medlen för att överleva talar

man om en absolut fattigdom. Senare har synen på fattigvårdens uppgift alltmer ersatts av en relativ

fattigdomssyn. Relativ fattigdom handlar om att individen inte har tillräckliga resurser i relation till 

113 Se inledningen.
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andra individer i samhället.114 Under ett sådant fattigdomstillstånd kan individen ha tak över 

huvudet och tillräckligt med livsmedel, men kanske sakna möjlighet att delta i olika sociala 

aktiviteter, eller sakna tillgång till socialt nödvändiga saker som tv och dator, för att ta nutida 

exempel. Eftersom samhället förändras i olika hänseende, som i allmänt ekonomiskt välstånd, och 

vad som anses vara var individs rättigheter, förändras med en relativ fattigdomsförståelse även vad 

som anses vara fattigdom, medan en absolut fattigdom är mer konstant. Vad det sociala livet kräver 

har varierat historiskt.

Daniel Rauhut som har undersökt försörjningsnormen, alltså den skäliga nivån på understödet, för 

fattigvård under 1900-talet menar att fattigvård – senare kallat socialbidrag och ekonomiskt bistånd 

– efter 1950-talet var till för att tillfredsställa fler behov, som mer var relaterade till svårigheter för 

individen att anpassa sig till sin sociala omgivning än brist på basala tillgångar, som bostad, mat och

kläder. Även Walter Korpi menar att välfärd under 1950-talet övergick från att se fattigdom som 

absolut, till relativ.115 Således kan man säga att dagens ekonomiska bistånd skiljer sig från hur det 

såg ut under första halvan av 1900-talet, i avseende på vad understödet ska användas till.

Historiskt har det i Sverige alltid funnits någon form av stöd åt fattiga med svårigheter att försörja 

sig själva. Fram till mitten och slutet av 1700-talet spelade kyrkan en avgörande roll i 

understödsverksamheten, ansvaret försköts sedan stegvis mot den lokala socknen. Fram till 1847 

var fattigvården i stort sett en lokal angelägenhet utan betydande nationella riktlinjer.116

Fattigvårdslagen 1847 har alltså beskrivits som en brytning med den tidigare fattigvården på så sätt 

att den försökte skapa vissa gemensamma strukturer för socknarna för hur fattigvården skulle 

organiseras och, till viss del, tillämpas.117 Enligt lagen skulle fattigvårdens finansiering inte längre 

grundas på frivillighet, utan skulle ske genom en särskild fattigvårdsavgift. Varje socken skulle vara

ett fattigvårdssamhälle, med en särskild fattigvårdsstyrelse. På landsbygden skulle denna bestå av 

sockenstämman. Det blev nu även socknens skyldighet att ge fattigvård till individer som saknade 

114 Rauhut (2002) s. 19.
115 Korpi (1973)
116 Högman (1999) s. 167.
117 Behovet av en fattigvård med större nationell enhetlighet kan förklaras med de demografiska förändringar, 

proletarisering och ökade omflyttningar som ägde rum i Sverige i början av 1800-talet. I spåren av detta började 
individer flytta dit det fanns jobb, något som även uppmuntrades, men det ökade också oron för att fattiga individer 
skulle flytta till socknar och städer och där uppbära fattigvård. Därför skapades nationella regelverk för vilken 
socken som hade ansvaret för att ge fattigvård till individen. Se Jordansson (1998) s. 92.
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arbetsförmåga eller andra medel för försörjning, samt saknade anhöriga med möjlighet att försörja. 

Att fattigvårdsunderstöd även skulle kunna tilldelas individer som ”saknade andra medel” visar att 

det var en tämligen generös lag, som alltså skulle kunna ge bidrag till individer som hade 

arbetsförmåga.118

År 1871, i samband till en ekonomisk nedgång, ersattes 1847 års förordning . Den nya förordningen

omtalas ofta som den strängaste i svensk historia. Förordningen tillkom under en ekonomisk 

nedgång i slutet av 1860-talet då fattigvårdsbördan varit synnerligen stor; en period som beskrivits 

som Sveriges sista hungersnöd.119 Lagen skärpte den föregående på ett flertal punkter. Till några av 

de nya restriktionerna kan nämnas avskaffande av rätten att överklaga beslut, och införande av krav 

på återbetalning. Det rättighetstänkandet som varit närvarande i den tidigare lagen inskränktes. De 

som hade rätt att få fattigvård begränsades till åldringar, föräldralösa barn, och sjuka. Understöd 

skulle bara gå till individer som saknade anhörig med möjlighet att försörja och att sakna 

arbetsförmåga var ett krav. Utöver dessa grupper fick kommunerna själva bestämma om de skulle 

ge understöd till individer som hade arbetsförmåga, detta var dock inget krav.120  Lagens stränghet 

hänger tydligt samman med det dåliga ekonomiska läget, som försvårade kommunernas ekonomi, 

även om det finns forskare som menar att även andra aspekter spelade in, som nya ideologiska rön 

och praktik.121

3.1.2 Fattigvårdslagen 1918

Fattigvårdslagen 1918 har beskrivits som en humanisering av den stränga lagen från 1871.122 Denna

lag var gällande fram till 1956, och är alltså den som var gällande under föreliggande uppsats 

tidsliga avgränsning. I och med lagen förbjöds vissa former av understöd som ansågs förnedrande 

och ålderdomliga. Till dessa hörde rotegången och bortauktioneringen. I praktiken hade vid lagens 

tillkomst dessa förfaranden blivit allt ovanligare, men var alltså enligt lag fortfarande tillåtna fram 

till och med den nya fattigvårdslagen. Fattighusen bytte i och med lagen namn till ”ålderdomshem” 

och krav ställdes på kommunerna att utvidga andra institutioner, som sinnessjukhus och 

118 Engberg (2005) s. 63.
119 Magnusson (1999) s. 185.
120 Engberg (2005) s. 65 f.
121 Engberg (2005) s. 66.
122 Högman (1999) s. 168.
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alkoholistanstalter, så att ålderdomshemmen endast skulle inrymma just åldringar. 123

Mycket från den gamla lagen fanns dock kvar. Som med den gamla lagen var individer som av 

”ålderdom, sjukdom, fysiskt eller mentalt handikapp” inte förmådde försörja sig själva berättigade 

till understöd, förutsatt att ingen annan kunde bistå. Och som tidigare fick kommunerna själva välja 

om de skulle bevilja understöd till individer som trots arbetsförmåga hade svårt att klara sin 

försörjning under t ex arbetslöshet. Som tidigare hade anhöriga skyldighet att försörja varandra; 

barn var enligt lag skyldiga att sörja för sina föräldrar vid behov, och tvärt om, detsamma gällde 

mellan makar.124

Även om 1918 års lag var ett steg på vägen mot en mer ”human” lag, ska humaniteten inte 

överdrivas. Långvarigt försörjda förlorade fortfarande sin rösträtt och rätt att gifta sig, något som 

ändrades först 1945, och även om krav ställdes på att ålderdomshem enbart skulle inhysa åldringar, 

var det många kommuner som inte kunde leva upp till detta. Man kan inte heller tala om att 

fattigvård sågs som en rättighet. De som fick fattigvård hade sig själva att skylla, och ett viktigt 

syfte med fattigvården var att uppfostra de fattiga. Fattigvård var även efter 1918 års lag ett mycket 

stigmatiserande understöd.

3.1.3 Understödets former

Det fanns under perioden för denna uppsats olika former av fattigvårdsunderstöd. Understödet 

delades enligt fattigvårdslagen in i tre större huvudkategorier: hemunderstöd, anstaltsvård och 

utackordering. Hemunderstöd var den vanligaste formen av understöd. Det var helt enkelt ett 

understöd som tilldelades understödstagaren i dennes hem. Understödet kunde utgå i form av mat, 

bränsle eller pengar. Anstaltsvård var en annan vanlig understödsform. Till de vanligt 

förekommande anstalterna hörde ålderdomshemmet(tidigare fattighuset) och sjukvårdsanstalter. De 

som under studien undersökningsperiod vistades på dessa anstalter var i huvudsak individer som 

behövde resurser utöver mat och pengar, ofta av omvårdande karaktär. Utackordering var en 

understödsform som in på 1900-talet blev allt ovanligare. Innebörden var att den understödde fick 

husrum och försörjning i något enskilt hem. Vanligast var detta förfarande för barn, men även äldre 

kunde bli föremål för detta.

123 Rosén (2004) s. 23.
124 Rauhut (2002) s. 20, Rosén (2004) s. 23, Högman (1999) s. 168.
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3.2 Fattigvårdstagande bland äldre
Tidigare forskning har visat att antalet äldre fattigvårdstagare som helhet minskade i och med 

folkpensionernas tillkomst. Den folkpensionsreform som ges störst betydelse för att ”lyfta äldre ur 

fattigvården” är den som tillkom 1946 och trädde i kraft 1948. Tidigare forskning menar att det var 

först med denna som det stora flertalet äldre kunde leva på sin pension.125

Med hänvisning till statliga utredningar och enkätundersökningar menar Åke Elmér att antalet 

understödda av fattigvården med stor sannolikhet hade varit större om inte folkpensionerna kommit 

till under 1900-talet.126 Trots detta var antalet fattigvårdstagare mycket stort. Antal individer över 67

år med fattigvård utvecklades enligt följande figur:

Figur 3. Individer över 67 år med fattigvård. År 1923 till 1956.

Källa: Elmér (1960) s. 306.

Man kan i figur 3 se att den tydligaste minskningen av äldre understödstagare skedde efter 

pensionsreformen som började gälla 1948, vilken alltså gav betydligt större pensioner än tidigare.127

125 Edebalk (1996)
126 Elmér (1960) ss. 298-310.
127 Elmér (1960) s. 307.  Noteras bör att pensionärer på ålderdomshem inte räknas med i statistiken fr. o. m. 1949. 

Något som Elmér menar avspeglar att dessa i större utsträckning kunde betala avgifter själva med hjälp av 
folkpensionen, och då alltså inte längre var ett fattigvårdsklientel.
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Man kan också se att reformen som trädde i kraft 1937 och dyrortstillägget 1938, till synes inte 

gjorde några spår i fattigvårdstagandet. Fattigvårdstagandet är något högre 1941 än 1937. Här måste

hänsyn tas till världskriget som bryter ut 1939, vilket generellt försvårade försörjningsmöjligheterna

för många.128 Det är möjligt att fattigvårdstagandet bland äldre minskade när reformen trädde i kraft 

1937, och dyrortstillägget infördes 1938 och fram till krigsutbrottet. Att se denna pensions direkta 

effekter, i och med att åldersstatistik endast fördes vart femte år, i kombination med att statistikens 

utformning ändrades efter 1939, är inte möjligt. Elmér poängterar att man inte kan dra slutsatser om

hur pensionerna påverkade fattigvårdstagandet enbart genom att titta på statistiken. Arbetslöshet, 

fattigvårdens realvärde och fattigdomsnormen är exempel på faktorer som också skulle kunna 

påverka fattigvårdstagandets omfattning. Men att pensionerna hade betydelse är självklart.129 Det vi 

tidigare vet om pensionerna är alltså att 1946 års reform var klart mycket mer betydelsefull än de 

tidigare när det gällde att minska fattigvårdstagandet bland äldre som helhet. Fattigvårdstagandet 

minskade inte anmärkningsvärt när 1935 års pension trädde i kraft 1937, eller med dyrortstillägget 

1938. Att se effekterna av 1946 års pension är dock lättare på grund av den tillgängliga statistiken.

Innan fattigvårdstagandet bland olika grupper av äldre illustreras i nästföljande avsnitt är det av vikt

att diskutera fattigvårdens försörjningsnorm under perioden. Som Rauhut visar i sin avhandling, har

normen för fattigvård historiskt varit av en föränderlig karaktär. Man kan tänka sig att om 

fattigvården är generösare kommer fler ta del av fattigvård. Rauhut finner att understödsnormen 

ökar relativt mycket under denna uppsats undersökningsperiod. När 1935 års pensionsreform har 

trätt i kraft 1937 har denna ökning redan börjat, för att sedan öka kontinuerligt under resterande 

1900-tal.130 När fattigvårdstagandets utveckling illustreras skulle det kunna medföra att pensionerna 

till synes får mindre betydelse än de egentligen har; om fler blir berättigade till fattigvård kommer 

sannolikt fattigvårdstagandet öka trots bättre ekonomiska möjligheter för de äldre. Inget tyder dock 

på att normens stegring skulle påverka pensionstagare olika, vilket betyder att det ändå går att göra 

jämförelser mellan olika grupper av pensionärer.

3.3 Fattigvårdstagandets omfattning mellan 1930 och 1950
I denna del av uppsatsen kommer jag redovisa hur fattigvårdstagandet för olika grupper av äldre 

128 Ibid. s. 307.
129 Elmer (1960) s. 309.
130 Rauhut (2002) s. 48.
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utvecklades under perioden. Grupperna har delats in i landsbygdsbor och stadsbor, gifta/samboende 

och ensamma, samt kvinnor och män. Detta är samma grupper som utredarna lade särskild vikt vid 

under förarbetet till pensionsreformerna. Eftersom tidigare forskning behandlat äldre som en 

homogen grupp, ger denna undersökning en fördjupad kunskap om pensionernas effekter. Framför 

allt ger mitt fokus på grupper kunskap om hur nya pensionsreformer kunde påverka grupper olika. 

Det ger även kunskap om hur de bedömningar kommittéerna gjorde under reformernas utarbetning 

gör sig synlig bland fattigvårdstagarna.

3.3.1 Landsbygd och stad

Som jag visade ovan fördes i de offentliga utredningarna diskussioner kring om pensionerna skulle 

vara lika stora i städer som på landsbygden. Den huvudsakliga anledningen till att ge olika stora 

belopp var att bostads- och uppvärmningskostnader var högre i städerna. Från och med 1938 års 

ändring i pensionslagen skulle äldre i städerna genom dyrortstillägg alltid få en högre pension än på 

landsbygden, från 1948 genom bostadstillägg. Det är, i och med de olika pensionsbeloppen, 

intressant att se om även fattigvårdstagandet bland äldre utvecklades olika mellan stad och 

landsbygd när reformerna trädde i kraft. Eftersom materialet redovisar gruppen gifta/samboende 

annorlunda före och efter 1939 kommer förändringen i gruppen ensamma få illustrera hur 

fattigvårdstagandet förändras på landsbygden och staden från 1930 till 1950.
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Figur 4. Understödstagande bland ensamma över 67, i hela riket uppdelat på stad och landsbygd. 
Andel i promille.

Källa: Folkräkningen II: 1930,1935,1940,1945,1950; Fattigvården: 1930,1935,1941,1946,1947,1948,1949,1950.

Vi ser att fattigvårdstagandet före 1935 och 1946 års reformer trädde i kraft var mycket stort(figur 

4). År 1935 var över två av tio äldre på landsbygden fattigvårdstagare, i städerna var det nästan tre 

av tio. Av särskilt intresse för denna undersökning, i synnerhet när vi jämför stad och land, är hur 

fattigvårdstagandet utvecklas i och med dyrortstillägget 1938 och bostadstillägget 1948, som alltså 

gjorde skillnad på städer och landsbygd genom att pensionstagare i städer nu fick en större summa.

Mellan 1935 och 1941 ser vi att fattigvårdstagandet i städerna minskar mer än på landsbygden, 

vilket är det förväntade utfallet om pensionerna påverkar fattigvårdstagandet olika i städer och 

landsbygd. Skillnaden är dock tämligen marginell. År 1935 var ungefär 295 av 1000 äldre stadsbor 

fattigvårdstagare, år 1941 var den siffran nere på ungefär 268  av 1000. På landsbygden gick 

fattigvårdstagandet under samma period ner från 211 av 1000 till 200 av 1000. Fattigvårdstagandet 

bland ensamma äldre i städer gick alltså ner med ungefär 27 promilleenheter, medan 

fattigvårdstagandet på landsbygden gick ner ungefär 11 promilleenheter.

Det viktiga syfte med 1935 års reform att öka pensionerna mer bland stadsbefolkningen gör således 

inga tydliga avtryck i fattigvårdsstatistiken. En trolig förklaring till detta är att pensionerna var för 
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små för att göra några större avtryck. Enligt siffrorna som redovisas i figur 4 är den ”betydande 

förbättring” som stadsbefolkningen, enligt Edebalk, erhöll tilltaget i överkant.131 Det är möjligt att 

Edebalk menar att försörjningen blev något lättare för många, vilket givetvis är troligt. Ser man till 

pensionernas syfte att göra så att äldre inte behöver ta del av fattigvård ser vi däremot inte någon 

tydlig förändring för pensionärer i stort. Här måste vi ta hänsyn till att försörjningsnormen ökade 

under perioden, vilket kan ha bidragit till att minskningen uteblev. Ser vi även till figur 2 i 

föregående kapitel ser vi att det reala värdet av pensionerna inte var särdeles stort, vilket troligen 

var den viktigaste orsaken till den uteblivna nedgången.

Beträffande 1946 års reform, som trädde i kraft 1948 ser vi ett tydligare utslag. Från 1947 till 1949 

sjönk fattigvårdstagandet betydligt i båda grupper. I städerna sjönk fattigvårdstagandet bland äldre 

från ungefär 236 till 64 av 1000, medan samma siffra på landsbygden var från ungefär 176 till 68 av

1000. I städerna sjönk alltså fattigvårdstagandet med ungefär 172 promilleenheter, medan det på 

landsbygden sjönk med ungefär 108 promilleenheter. Vi ser alltså en mycket tydlig skillnad mellan 

hur reformen verkade i städerna och på landsbygden. Från att ha varit klart mer fattigvårdsberoende 

grupp år 1947 är stadsborna mindre fattigvårdsberoende än gruppen på landsbygden år 1949. Att 

detta beror på just pensionsreformen är troligt. Med tanke på att fattigvårdstagandet minskar så pass

mycket mer i städerna, och att fattigvårdstagandet mellan stad och landsbygd jämnats ut, visar att 

1946 års reform fick önskad effekt.  

Edebalk menar att landsbygden fördelningsmässigt var vinnare på folkpensionen som trädde i kraft 

1948.132 Detta stöds av Olofsson, som även menar att kvinnorna var vinnare på denna. Han säger 

också att denna ledde till en utjämning av fattigdomen mellan olika grupper.133 Förekomsten av 

fattigvårdstagande stöder inte påståendet att landsbygden skulle varit mer gynnad. Det förefaller 

snarare som om fler i städerna inte längre behövde fattigvård. Att något färre behövde fattigvård där

än på landsbygden 1948 stöder bilden av stadsbefolkningen som mest gynnad.

3.3.2 Män och Kvinnor

Även könsaspekten var närvarande i de statliga utredningarna. I förarbetena till pensionerna 

131 Edebalk (2003) s. 141.
132 Edebalk (2003) s. 146.
133 Olofsson (1994) s. 45.
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handlade det dels om huruvida kvinnor och män skulle få lika stor pension och vilken typ av 

pensioner som skulle gynna vilket kön, det senare diskuterades i synnerhet inför 1935 års reform, då

det förespråkades en grundpension som inte grundade sig på prestation på arbetsmarknaden. 

Grundpensionen som inte grundade sig på tidigare inkomster blev större i och med 1935 års reform.

I och med att 1946 års reform trädde i kraft togs den del av pensionen som grundade sig på tidigare 

inkomster helt bort. På grund av pensionernas nya utformning är det därför intressant om de nya 

pensionsreformerna påverkade fattigvårdstagandet olika för män och kvinnor. I och med att 

statistiken omstruktureras 1939 går det inte att se huruvida gifta kvinnor och män påverkas olika av 

pensionsreformen. Jag har därför för att jämföra tiden före och efter 1939 undersökt grupperna 

ensamma män och ensamma kvinnor.

Figur 5. Understödstagande på landsbygden bland individer över 67, efter kön. Andel i promille.

Källa:  Folkräkningen II: 1930,1935,1940,1945,1950; Fattigvården: 1930,1935,1941,1946,1947,1948,1949,1950.

I anslutning till att 1935 års reform träder i kraft ser vi att fattigvårdstagandet minskar något bland 

kvinnor och att det ökar något bland män. Bland kvinnor minskar fattigvårdstagandet från ungefär 

224 till 205 av 1000. Bland män ökar fattigvårdstagandet från ungefär 192 till 194 av 1000. 

Kvinnors fattigvårdstagande minskar alltså med ungefär 19 enheter och mäns fattigvårdstagande 

ökar med ungefär 2 enheter. Detta talar för att 1935 års reform betydde något mer för kvinnor. I och 

med att minskningen i båda grupperna är tämligen liten är det dock svårt att säga hur mycket som 
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berodde på pensionen. Pensionen var som visat ovan något för liten för att göra några större 

avtryck. 

Båda grupperna minskar sedan ungefär lika mycket i anslutning till att 1946 års reform träder i kraft

1948. Fattigvårdstagande bland kvinnor minskar från ungefär 184 till ungefär 75 av 1000, medan 

männens fattigvårdstagande minskar från 164 till ungefär 58 av 1000. Alltså minskar kvinnors 

fattigvårdstagande med ungefär 109 enheter medan fattigvårdstagande för män minskar med 106 

enheter. Således en mycket ringa skillnad i nedgången mellan könen.

Figur 6. Understödstagande i städer bland individer över 67, efter kön. Andel i promille.

Källa:  Folkräkningen II: 1930,1935,1940,1945,1950; Fattigvården: 1930,1935,1941,1946,1947,1948,1949,1950.

Vi ser i figur 6 att män i städerna i större utsträckning än kvinnor fick någon form av fattigvård. 

Detta skilde sig från förhållandena på landsbygden och kan bero på att män i större utsträckning i 

städerna var intagna på institutioner.134 För att undersöka detta närmare kommer även 

hemunderstödet undersökas i denna del.

I anslutning till 1935 års reform minskade fattigvårdstagandet ungefär lika mycket för både män 

och kvinnor. För kvinnor minskade fattigvårdstagandet från ungefär 281 till ungefär 253 av 1000, 

134 Högman (1999) s. 161.

51

1930 1935 1941 1946 1947 1948 1949 1950
0

50

100

150

200

250

300

350

Ensamma män
Ensamma kvinnor



för män minskade fattigvårdstagandet från ungefär 332 till ungefär 305 av 1000. Alltså minskade 

kvinnors fattigvårdstagande med ungefär 28 enheter, och mäns fattigvårdstagande minskade med 

ungefär 27 enheter. Skillnaden i effekter på fattigvårdstagandet var alltså näst intill obefintlig 

mellan dessa år. Alltså infriade inte reformen sitt syfte att vara kvinnor till större gagn. 

I anslutning till 1946 års reform trädde i kraft, minskade som väntat fattigvårdstagandet i båda 

grupper. Mäns fattigvårdstagande minskade tydligt mer. Fattigvårdstagandet för kvinnor minskade 

från ungefär 222 till ungefär 60 av 1000, för män minskade fattigvårdstagandet från ungefär 268 till

ungefär 74 av 1000. Alltså minskade kvinnors fattigvårdstagande med ungefär 162 enheter, och 

mäns fattigvårdstagande med 194 enheter. En trolig orsak till att män minskade mer än kvinnor 

skulle som nämnts tidigare kunna vara att män oftare var på institutioner.

En möjlig förklaring till att fattigvårdstagandet bland ensamma män, i samband med 1948 års 

reform, minskade i lika stor utsträckning som fattigvårdstagandet bland kvinnor är att de 

ovanstående figurerna innehåller samtliga typer av understöd. Alltså både de som erhållit stöd i sina 

hem, oftast ekonomiskt stöd, samt de som fått stöd på olika anstalter, som sjukanstalt och 

ålderdomshem. Anstaltsvård räknades inte längre som fattigvård från 1949, och det är möjligt att 

minskningen av manliga understödstagare skulle kunna bero på just denna exkludering.135 

Forskning av Högman och Rosén har visat att könsfördelningen på institutioner kunde vara ojämn. 

Högman menar att mäns förekomst inom anstaltsvården blev allt vanligare in på 1900-talet, och att 

de var överrepresenterade. Rosén, som undersöker landsbygden, finner dock att män inte var 

överrepresentera på landsbygdens anstalter.136 Eftersom det efter 1939 finns statistik som delar upp 

hemunderstödet i den s.k. öppna fattigvården och den slutna fattigvården på institutioner, går det att 

undersöka huruvida detta var fallet.

135  Elmér (1960) s. 298.
136 Rosén (2004) s. 143, Högman (1999) s. 161.  
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Figur 7. Hemunderstödstagande på landsbygden bland individer över 67, efter kön. Andel i 
promille.

Källa:  Folkräkningen II:1940,1945,1950; Fattigvården: 1941,1946,1947,1948,1949,1950.

I anslutning till att 1946 års reform träder i kraft 1948 ser vi att hemunderstödstagande minskade 

mer för kvinnor än för män(figur 7). De förras hemunderstödstagande minskade från 117 till 

ungefär 54 av 1000, medan hemunderstödstagandet för män minskade från ungefär 75 till ungefär  

37 av 1000. Alltså minskade hemunderstödstagandet för kvinnor med ungefär 63 enheter och för 

män med 38 enheter. När vi inte räknar med institutionsunderstöd minskade alltså 

fattigvårdstagandet mer för kvinnor. Detta tyder på att män på landsbygden oftare fanns på 

institutioner, än kvinnor, vilket talar emot Roséns uppfattning att det inte var någon större mellan 

könen på landsbygdens institutioner. Att vi får olika resultat kan förklaras med att Rosén undersöker

ett fåtal socknar mer kvalitativt medan jag undersöker aggregerad statistik på nationell nivå. 

Viktigt att notera i ovanstående figur är att fattigvårdstagandet fortfarande var större för kvinnor på 

landsbygden i och med 1946 års reform. Figuren visar att kvinnor på landsbygden hade svårare att 

klara sin försörjning både före och efter denna. Reformen hjälpte visserligen något fler kvinnor än 

män, men det är fortfarande bland gruppen kvinnor vi finner det största understödstagandet.
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Figur 8. Hemunderstödstagande i städer bland individer över 67, efter kön. Andel i promille.

Källa: Folkräkningen II:1940,1945,1950; Fattigvården: 1941,1946,1947,1948,1949,1950.

Som på landsbygden minskade hemunderstödstagandet i och med att 1946 års reform trädde i kraft 

mer för kvinnor än för män (figur 8). Hemunderstödstagandet för kvinnor minskade med ungefär 

124 enheter, medan det för män minskade med 106 enheter. 

Både figur 7 och 8 visar således att när reformen trädde i kraft så minskade fattigvårdstagandet 

något mer för kvinnor än för män, det vill säga de förra gynnades relativt sett mer av reformen. I 

städerna förefaller det dock som om pensionerna var något mindre tillräckliga för männen, då de 

efter 1946 ikraftträdande i något större utsträckning fick fattigvård. Denna skillnad är dock 

marginell.

3.3.3 Civilstånd

Huruvida pensionernas storlek skulle påverkas av om individen var gift/samboende, eller inte 

diskuterades även det i förarbetet till reformerna. Det gjordes ingen skillnad mellan ensamma och 

samboende med 1935 års reform. Inför 1946 års reform handlade diskussionen om det var rätt att 

två pensionärer var för sig fick lika stor pension som en ensamstående, trots att gifta och samboende

generellt sett hade lättare att försörja sig. I synnerhet menade kommittén att gifta och samboende 
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klarade av att betala bostads- och uppvärmningskostnader bättre. I och med de ovan nämnda 

förändringarna blev det relativt sett mer gynnsamt att vara ensamstående pensionär än det varit 

tidigare. Syns denna förändring i fattigvårdsstatistiken?

Eftersom individer som levde i par och var gifta räknas och kategoriseras olika efter 1939 går det 

inte att jämföra denna grupp över hela tidsperioden. Det gör att det inte går att se om 1935 års 

reform påverkade samboende och ensamma olika. Det viktigaste är dock att undersöka hur 1946 års

reform verkade, i och med att denna var den första som gjorde skillnad på samboende och 

ensamma.

Figur 9. Understödstagande på landsbygden bland individer över 67, efter civilstånd. Andel i 
promille.

Källa: Folkräkningen II: 1940,1945,1950; Fattigvården:1941,1946,1947,1948,1949,1950.

Skillnaderna mellan ensamma och gifta/samboende minskade tydligt i och med att 1946 års reform 

trädde i kraft(figur 9). Bland ensamma på landsbygden minskade fattigvårdstagandet med ungefär 

108 enheter, och för samboende och gifta minskade det med 42 enheter. Vi ser alltså tydligt att 

fattigvårdstagandet gick ner betydligt mer för de ensamma. Detta speglar pensionens nya 

utformning, som först då gjorde skillnad mellan ensamma och samboende/gifta. Med tanke på hur 

mycket fattigvårdstagandet jämnades ut mellan ensamma och samboende fick 1946 års reform 
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avsedd effekt.

Figur 10. Understödstagande i städer bland individer över 67, efter civilstånd. Andel i promille.

Källa: Folkräkningen II: 1940,1945,1950; Fattigvården:1941,1946,1947,1948,1949,1950.

I anslutning till att 1946 års reform trädde i kraft ser vi att fattigvårdstagandet minskade mer i båda 

grupper i städerna än som var fallet på landsbygden, och att skillnaderna mellan ensamma och 

gifta/samboende var ännu tydligare. Fattigvårdstagandet bland ensamma i städerna gick ner med 

ungefär 172 enheter, och bland gifta och samboende med 64 enheter. Även i städerna minskade 

alltså fattigvårdstagandet mer för ensamboende. Här är utvecklingen ännu tydligare, vilket skulle 

kunna bero på att pensionerna i städerna även gjorde skillnad beträffande bostadstillägget, och alltså

borde innebära en större total skillnad mellan ensamboende och samboende/gifta. Även här skedde 

en utjämning vilket var ett syfte med reformen. 

En anledning till den större nedgången i gruppen ensamma individer skulle, som var fallet med 

ensamma män, vara att de som blev understödda på olika institutioner inte längre räknades som 

fattigvårdstagare från 1949. Eftersom det var vanligare att ensamma individer vistades på 

institutioner än vad som var fallet med gifta och samboende tittar vi även på hur enbart 
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hemunderstöd utvecklades under perioden.137  

Figur 11. Hemunderstödstagande på landsbygden bland individer över 67, efter civilstånd. Andel i 
promille.

Källa: Folkräkningen II: 1940,1945,1950; Fattigvården:1941,1946,1947,1948,1949,1950.

I anslutning till 1946 års reform syns en något större nedgång för ensamma än för gifta och 

samboende. Hemunderstödstagandet för ensamma på landsbygden minskade med ungefär 53 

promilleenheter och bland samboende och gifta med ungefär 34 promilleenheter. Här ser vi alltså en

betydligt mindre skillnad mellan gifta och ensamma än om man även räknar med äldre på 

institution. Det är ändå tydligt att fattigvårdstagandet blev mindre inom gruppen ensamma i och 

med 1946 års reform.

137  Högman (1999) s. 180. Rosén (2004)
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Figur 12. Hemunderstödstagande i städer bland individer över 67, efter civilstånd. Andel i 
promille.

Källa: Folkräkningen II: 1940,1945,1950; Fattigvården:1941,1946,1947,1948,1949,1950.

Vi ser att hemunderstödstagandet i städerna minskade betydligt mer bland ensamma än samboende. 

Hemunderstödstagandet bland ensamma i städerna minskade med ungefär 119 enheter och bland 

samboende och gifta med ungefär 56 enheter. Alltså skedde en betydligt större nedgång av 

hemunderstödstagandet bland ensamma även när vi inte räknar med äldre på institutioner.

För att sammanfatta det hela. För det första kan man konstatera att 1935 års reform i avsevärt 

mindre utsträckning avlastade fattigvården än 1946 års reform. Då 1935 års reform inte gjorde 

något stort utslag i statistiken för någon grupp, såg vi här inte heller några större skillnader mellan 

grupperna. Ser man till 1946 års reform kan man tydligt se att fattigvårdstagandet utvecklades olika 

mellan grupperna. Den största skillnaden fann vi mellan städer och landsbygd samt mellan 

ensamma och samboende/gifta i samband med att 1946 års reform trädde i kraft. Inga större 

skillnader framkommer dock vad gäller män och kvinnor, även om kvinnors hemunderstödstagande 

minskade något mer. Ser man på figurerna ovan är det tydligt att 1946 års reform fick avsedd effekt.

Det skedde en tydlig utjämning av fattigvårdstagandet mellan olika grupper. Från att ha varit ett 

betydligt svårare försörjningsläge för ensamma och stadsbor, var det efter 1946 års reforms i 

ikraftträdande en mycket liten skillnad.
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4 Pensionsreformernas betydelse för olika grupper

Syftet med denna del är att mer ingående förklara pensionsreformernas betydelse för pensionärens 

ekonomi, och dess möjlighet att minska behovet av fattigvård, och på så sätt även ge en förklaring 

till de figurer som redovisades i det föregående kapitlet. Som vi såg i föregående kapitel, 

utvecklades fattigvårdstagandet olika för olika grupper av äldre i anslutning till de nya 

pensionsreformerna. Framför allt gällde det mellan stadsbor och landsbygdsbor, samt mellan 

samboende och ensamma i och med 1946 års reform. Det skedde då även en utjämning mellan 

kvinnor och män, även om denna utjämning inte var lika stor. I anslutning 1935 års reform såg vi att

fattigvårdstagandet inte minskade nämnvärt i någon av grupperna. Då ingen grupp minskade sitt 

fattigvårdstagande i någon större utsträckning såg vi inte heller någon större skillnad i 

fattigvårdstagandets nedgång. 

Med tanke på att skillnaden mellan olika grupper enbart är synliga vid 1946 års reform finner jag 

inte samma betydelse av att jämföra olikheter mellan grupper i anslutning till 1935 års reform. 

Anledningen till att fattigvårdstagandet inte utvecklades olika var helt enkelt för att pensionerna inte

var tillräckligt stora för någon av grupperna. 1935 års reforms otillräcklighet för att avlasta 

fattigvården kommer ses närmare på genom akter i fattigvårdsärenden under 1930-talet.

Då skillnaderna var mer betydande i och med 1946 års reform kommer grupperna kring denna 

analyseras mer ingående. Detta görs med hjälp av Salonens teori om försörjningssystem. Svaret på 

skillnader i fattigvårdstagandets omfattning och pensionernas betydelse borde enligt denna teori gå 

att finna i de äldres relation till familjen, staten och marknaden. I vilken mån fick individen bidrag 

från familjen? I vilken mån kunde individen via eget arbete klara sin försörjning? Hur såg 

pensionen ut för individen?138 Intressant här är att se hur vanligt förekommande inkomster utöver 

pensionen var bland pensionärer, samt hur mycket dessa inkomster kunde bidra med till 

försörjningen. Detta förtydligar bilden av vad reformerna betydde för olika pensionärers 

försörjning. Mindre fokus läggs på kostnader, även om dessa redovisas för att ge en generell bild. 

Två huvudsakliga material används: akter för fattigvårdstagare i Uppsala stad och närliggande 

138 Mer om Salonens teori i inledningens teoriavsnitt. 
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landsbygdskommuner, samt en levnadskostnadsundersökning bland folkpensionärer 1948.139 

Levnadskostnadsundersökningen ger en detaljerad beskrivning av äldres olika former av inkomster. 

Det lokala fattigvårdsmaterialet ger en inblick i fattigvårdstagares ekonomiska omständigheter samt

i hur fattigvårdsstyrelsen resonerade när en äldre individ ansökte om att få fattigvård. 

4.1 1935 års pensionsreform
Föregående kapitel visade alltså att fattigvårdstagandet när 1935 års pensionsreform trädde i kraft 

1937, och 1938 med dyrortstillägg, inte minskade i någon större utsträckning. Det trots att en 

minskning av fattigvårdstagandet hade varit ett av reformens viktigaste syften.

Som visades i figur 2 var den reala pensionen 1941 hälften så stor för gifta och sammanboende som 

den var 1948, då 1946 års reform trätt i kraft. För ensamma var pensionen nästan tre gånger så stor 

1948. Trots det ser vi alltså att fattigvårdstagande fortfarande förekommer efter den senare 

reformen. Det säger något om hur otillräcklig 1935 års reform var för att äldre enbart skulle kunna 

leva av den pension de erhöll. Fattigvårdsstatistiken i föregående kapitel stärker antagandet om att 

pensionen inte kunde avlasta fattigvården nämnvärt. För att bättre förstå 1935 års pensionsreforms 

betydelse för att avlasta fattigvården har jag tittat närmare på de akter som Uppsala stad och 

närliggande landsbygdskommuner förde på fattigvårdstagare.

Anledningen till att pensionären behöver fattigvård är tämligen likartat mellan samtliga grupper i 

fattigvårdsmaterialet. I kombination med förklaringen att individen inte har arbetsförmåga på grund 

av ålderdom, förekommer ofta ett tillägg om att barnen inte har förmåga att sörja för föräldern. I 

inget fall är orsaken någon annan familjemedlems försörjningsförmåga än barnens, vilket visar att 

de var primärt ansvariga för att sörja för äldre som sökte fattigvård. I många fall finns i de 

fattigvårdssökandes akter ett intyg från barnen om att de inte har möjlighet att försörja sin förälder. 

Vi finner alltså, för att använda Salonens begreppsapparat, att fattigvårdstagandet beror på brister i 

familjens och marknadens förmåga att bidra till försörjningen. Även staten förefaller ha varit 

bristfällig då pensionerna ofta var otillräckliga. 

I materialet finns många akter där äldre trots nästan tre gånger så stor pension, efter den nya 

reformen fortfarande behöver fattigvård. I materialet är ensamma kvinnor överrepresenterade, vilket

liknar den äldre befolkningen i stort, då kvinnor blev äldre än män. När män förekommer finns dock

139  En mer ingående beskrivning av materialet finns i uppsatsens inledning. 
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inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och mäns försörjning. Individen var fattigvårdstagande 

för att denne inte hade möjlighet att arbete och för att barnen inte kunde hjälpa till tillräckligt med 

försörjningen. I materialet finns en mängd liknande exempel på pensionärer som trots pensionerna 

fortfarande var beroende av att få fattigvård. Nedan följer ett par typexempel. De flesta 

dokumentationerna är från 1930, och ger därför information om hur stor pension individen behöver 

för att fattigvård inte ska behövas. 

Ett exempel från Uppsala stad 1930 visar hur en kvinna trots två vuxna barn ändå inte har 

tillräckliga inkomster för att klara sin försörjning. Hennes enda inkomst är en pension på 140,40 

kr/år. Med kostnader för bostad och uppvärmning på 235 kr och livsmedel för 288, får hon av 

fattigvården 452 kr. Styrelsen nämner att ett av barnen saknar arbetsförmåga. Fattigvårdsstyrelsen 

kommenterar att understödet är skäligt då kvinnan är mycket gammal.140 Anledningen i detta fall 

verkar ha varit att försörjningen både från marknaden och familjen var otillräcklig. 

I ett annat fall har en kvinna med 130,80 kr/år i pension, bostadskostnader på 132 kr och 

livsmedelskostnader för 288 kr. Det senare verkar vara ett standardbelopp som fattigvårdsstyrelsen 

räknade med. Trots att kvinnan lever tillsammans med dottern och delar på bostadskostnaderna med

henne får hon 380 kr i fattigvård; en summa fattigvårdsstyrelsen finner skälig.141 Här bidrar alltså 

även dottern. Trots att kvinnan hade en viss försörjning via familjen, var hon fortfarande i stort 

behov av fattigvård. 

I en akt kan man följa en änkas pensionshöjningar och relatera detta till storleken på fattigvården. 

Kvinnan bor tillsammans med barn och barnbarn och betalar därför endast en femtedel av 

bostadskostnaderna. Hennes bostadskostnader är således 166 kr/år. Livsmedel och beklädnad kostar

325 kr. Kvinnan saknar år 1930 pensionsinkomster, då hon ännu inte ansökt. Hon får därför 340 kr i

fattigvård om året. När hon 1937 har en pension på 223 kr får hon 240 kr i fattigvård.142 Trots 

förekomsten av försörjning från både staten och familjen kunde alltså kvinnan inte vara utan 

fattigvård. Enda skillnaden var att fattigvårdsunderstödet blev mindre.

Endast i ett fall går det att finna att en pensionstagare på grund av pensionen blir av med 

fattigvårdsunderstödet. I detta fall gäller det en man med vuxna barn. Mannen bor tillsammans med 

en vuxen dotter och delar bostadskostnaderna med denne. Hans kostnader för livsmedel och bostad 

är tillsammans 597 kr.  Han har arbetsinkomst på 200 kr genom arbete som gårdskarl, och 75 kr från

140 Uppsala fattigvårdsstyrelse. Akter i fattigvårdsärenden. Akt 11846, låda 2
141 Uppsala fattigvårdsstyrelse. Akter i fattigvårdsärenden. Akt 11938, låda 1
142 Uppsala fattigvårdsstyrelse. Akter i fattigvårdsärenden. Akt 11793, låda 2
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vedhuggning. Anledningen till att han tidigare fick fattigvård var att han inte ansökt om höjd 

pension, vilket gjorde att denna låg på endast 38,40 kr om året. År 1937 får han 414 kr i pension.  

Med både pension och arbetsinkomst var fattigvårdsbehovet nätt och jämnt behövligt längre, och 

han slutar därför att få fattigvård.143 I detta fall har mannen försörjning från både marknaden och 

familjen. Anledningen till att han ändå får fattigvård är alltså att statens försörjning bristen då han 

inte ansökt om pension. Att ha försörjning från marknaden var mycket ovanligt för 

fattigvårdstagare. Varför mannen inte sökt pension går bara att spekulera i. En möjlig orsak skulle 

kunna vara det faktum att pensionen ändå inte skulle bidra till en bättre ekonomisk situation; det 

skulle ju leda till att fattigvårdsunderstödet drogs in. Med tanke på det stigma fattigvården kunde 

innebära och de rättigheter som kunde inskränkas för en fattigvårdstagare gör att det mindre troligt 

att flertalet äldre lika gärna tog fattigvård som pension. 

Då Uppsala stad låg i dyrortsgrupp 2 var den maximala pensionen med pensionstillägg 400 kr, 

vilket gällde från 1938. Ser vi till kostnaderna och pensionsbeloppen ovan är det tydligt att 

ökningen inte räcker till att avlasta fattigvårdstagandet i de flesta fallen. Akterna visar även att det 

standardbelopp fattigvårdsstyrelsen i Uppsala använda för att bestämma livsmedelskostnaderna år 

1939 ligger på 376 kr, och är alltså 88 kr högre än 1930. I ljuset av livsmedelskostnaderna förefaller

den maximala pensionen i Uppsala på 400 kr varit synnerligen otillräcklig att leva på.

Akterna från landsorterna ger inte alltid samma uppgifter som i Uppsala stad, och är ofta inte lika 

systematiskt dokumenterade med kostnader, pension och inkomster. När det går att finna sådana 

uppgifter ger de dock en liknande bild som den i Uppsala.

I en akt får en kvinna i en landsbygdskommun år 1937, 303 kr i pension vilket var den högsta 

möjliga på landsbygden. Anledningen till att hon även får fattigvård är att barnen inte kan hjälpa 

och att hon är sjuk. Man kan i akten se att fattigvårdsstyrelsen diskuterade huruvida 

fattigvårdsunderstödet skulle dras in på grund av pensionen. Så sker dock inte på grund av 

stegrande levnadskostnader under världskriget.144 Kvinnan brister alltså som många andra 

fattigvårdstagare i både den marknadsbaserade försörjningen och familjebaserade försörjningen. 

Inte heller här är statens försörjning tillräcklig. 

I ett annat fall får en gift man på landsbygden med 304,8 kr i pension fattigvårdsunderstöd med 240 

kr/år. Orsaken till fattigvårdsunderstödet är att mannen är sjuk och att barnen inte har möjlighet att 

143 Uppsala fattigvårdsstyrelse. Akter i fattigvårdsärenden. Akt 12681 låda 5
144 Tensta fattigvårdsstyrelse. Akter i fattigvårdsärenden. Låda 6:S
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bidra till försörjningen.145 Även för gifta var alltså brister i försörjningssystemen förekommande. 

Här kunde mannen alltså varken försörja sig via marknaden eller familjen. Då pensionen inte var 

tillräcklig blev mannen därför tvungen att ta fattigvård. Materialet säger inget om understödet även 

förväntas gå till mannens hustru, vilket hade varit intressant för att få en bättre förståelse i detta fall.

I ett fåtal fall får en understödstagare ett tillfälligt understöd. Det kan då röra sig om ved under 

vinterhalvåret eller pengar till att köpa kläder. I materialet har detta dock varit undantagsfall. Ofta 

ligger fattigvårdstagandet kring 300-400 kr om året. Slutsatserna man kan dra av akterna, med stöd 

av fattigvårdsstatistiken och pensionernas reala värde var att de senare inte i någon större 

utsträckning kunde avlasta fattigvården. Det fanns inte heller någon specifik grupp av äldre som i 

någon större utsträckning inte behövde ta del av fattigvård. Nästan alla fattigvårdstagare hade 

brister i försörjningen från marknaden, vilket berodde på ålderns avtagande arbetsförmåga. Många 

fattigvårdstagare hade någon form av stöd från familjen. Ofta bestod detta stöd av hjälp med 

boendekostnaderna. Trots det var alltså inte pensionerna tillräckliga för att minska 

fattigvårdstagandets omfattning i någon större utsträckning bland äldre. Den statliga försörjningen, 

vars syfte alltså var att äldre inte skulle behöva ta fattigvård var alltså inte tillräcklig. 

För fattigvårdstagarna såg man troligen ingen höjning av standarden på grund av pensionsreformen 

på 1930-talet. Troligen ledde detta endast till att fattigvårdsbeloppen blev något lägre. Då 

fattigvårdstagandet bland äldre på landsbygden och städerna även efter den nya reformen låg på 

omkring 20% på landsbygden och något högre i städerna, var detta en avsevärd del av alla individer

över 67 år. Effekterna av 1935 års reform blev alltså ingen avlastning för några av de prioriterade 

grupperna utan ledde istället till minskade fattigvårdsbelopp. En trolig effekt av pensionen var 

troligen en bättre standard för äldre som inte hade fattigvårdsunderstöd. Detta kan relateras till 

Edebalk som menar att 1935 års reform framför allt förbättrade standarden för många på 

landsbygden.146 Utifrån det som visas i fattigvårdsstyrelsernas akter och fattigvårdsstatistiken ledde 

inte pensionerna till någon förbättring för flertalet av de äldre som var fattigvårdstagare. Eftersom 

en viktig del av pensionerna var inkomstprövade, betydde det att även individer med stora 

inkomster blev utan pension.147 Intressant nog kan det alltså vara så att de som fick en bättre 

standard av folkpensionen 1935 var de som inte hade för höga eller för låga inkomster. 

145 Lena fattigvårdsstyrelse. Akter i fattigvårdsärenden 1943.
146 Edebalk (2003) s. 141.
147 Åmark (2005) s. 71. 
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4.2 1946 års pensionsreform
Som vi såg i föregående kapitel minskade fattigvårdstagandet betydligt mer när 1946 års 

pensionsreform trädde i kraft 1948, än vad som var fallet med 1935 års reform. I och med den nya 

reformen minskade fattigvårdstagandet betydligt i samtliga grupper. För att få en bättre förståelse 

för vad pensionsreformen betydde för pensionärernas försörjning undersöks här pensionärernas 

inkomster när reformen trätt i kraft. Syftet är att se vilket betydelse pensionen hade i relation till 

andra försörjningssystem. 

4.2.1 Stad och landsbygd

Som vi såg i föregående del minskade fattigvårdstagandet betydligt mer i städerna än på 

landsbygden när 1946 års pension trädde i kraft, vilket visar att pensionsreformerna där hade en 

större inverkan. Att pensionerna med denna reform innefattade ett bostadstillägg i städerna bidrog 

med stor sannolikhet till det. Här ska vi se i vilken utsträckning det låg en skillnad i möjligheten att 

försörja sig i städer och på landsbygd.

Tabell 1. Folkpensionärernas kostnader i städer och på landsbygden. År 1948.

Källa: Riksarkivet, Socialstyrelsen, Primärmaterial för levnadskostnadsundersökningen bland folkpensionärer 
1948.Volym 8-16.

I tabell 1 ser vi som väntat att både bostads- och livsmedelskostnaderna var högre i städerna än på 

landsbygden. Anledningen till att dyrortstillägg och bostadstillägg infördes i städerna var ju att 

kostnaderna där var högre. De övriga kostnadernas del av de totala kostnaderna skiljer sig inte 

nämnvärt mellan stad och landsbygd
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Kostnad Stad Landsbygd
Bostad och bränsle 663 376

Livsmedel 1121 869
Totala kostnader 2580 1991



Tabell 2. Folkpensionärernas inkomster i städer och på landsbygden. År 1948.

 Källa: Riksarkivet, Socialstyrelsen, Primärmaterial för levnadskostnadsundersökningen bland folkpensionärer 
1948.Volym 8-16.

Tabell 2 visar förekomsten och genomsnittsvärdet av olika inkomster bland äldre på landsbygden 

och i städer. De viktigaste inkomsttyperna har markerats med S(staten),M(marknaden) och 

F(familjen) utifrån vilket försörjningssystem de tillhör, utifrån Salonens teori. Till det statliga 

försörjningssystemet räknas givetvis folkpensionen. Till marknadens försörjningssystem räknas 

annan pension, arbetsinkomst och kapitalinkomst. Att arbetsinkomst och kapitalinkomst räknas till 

marknadens försörjningssystem är självklart. Då annan pension i de flesta fall var pensioner som 

pensionären fick från sitt tidigare arbete räknas även detta som marknadsförsörjning. Endast gåvor 

klassificeras som familjesystemets försörjning. Fyra inkomsttyper har inte kunnat klassificeras i 

något av systemen: kontant fattigvård, allmänna bidrag, övriga inkomster och in natura. Kontant 

fattigvård är i enlighet med Salonens teori det sista skyddsnätet, som de tre försörjningssystemen 

ska motverka. Får en individ fattigvård beror det på att försörjningssystemen inte räcker till. Det var

även en försörjningsform som både innebar ett socialt stigma och ställde motkrav på mottagaren. 

Man kan alltså inte kalla det ett försörjningssystem utan snarare ett resultat av bristande sådana. 

Allmänna bidrag är en alltför svårtydd kategori för att kunna indelas i något försörjningssystem. Till

denna hör exempelvis bidrag från kommunen som inte var fattigvård. Det kunde t ex innebära 

begravningshjälp eller hyresbidrag. Varför dessa i vissa kommuner räknades som bidrag och inte 

fattigvård går inte att utröna i materialet. Inte heller övriga inkomster har kunnat indelas i något 

försörjningssystem, detta av två anledningar. För det första var dessa inkomster mycket varierande; 

när de ges en närmare beskrivning i materialet förekommer allt från lottovinster till uthyrning av 
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Städer Landsbygd

Typ av inkomst
% av totalt % av totalt

Folkpension(S) 1689 69,1 100 1305 69,8 100
Annan pension(M) 131 5,4 24 60 3,2 13
Arbetsinkomst(M) 253 10,3 37 191 10,2 56
Kapitalinkomst(M) 97 4 31 94 5 44
Kontant fattigvård 7 0,3 5 0 0 0
Allmänna bidrag 10 0,4 3 8 0,4 5

Gåvor(F) 116 4,7 46 42 2,3 28
Övriga inkomster 41 1,7 29 8 0,4 26

In natura 102 4,2 55 161 8,6 80
Totala inkomster 2446 100 100 1869 100 100

Medelvärde
(Kr)

Förekomst(
%)

Medelvärde
(Kr)

Förekomst(
%)



rum (inte uthyrning av en hel bostad, som räknades som kapitalinkomst). För det andra innefattade 

denna kategori en summa av 5 kr, som socialstyrelsen betalade till vissa av deltagarna i den 

undersökning om folkpensionärers levnadsförhållanden som denna undersöknings material är 

hämtat ifrån. Därför är denna inkomstkategori inte något bra mått på individens 

försörjningsmöjligheter. In naturainkomster går enligt Salonens teori inte att dela in i marknad, stat 

eller familj. I de flesta fall innebar in naturainkomster produkter från egna odlingar som inte såldes, 

utan konsumerades. De vanligast förekommande inkomsterna i städerna var in natura, gåvor och 

arbetsinkomst. På landsbygden var de in natura, arbetsinkomst och kapitalinkomst. 

Den marknadsbaserade försörjningen förefaller ha varit något viktigare i städerna än på 

landsbygden. Medelinkomsten för samtliga pensionärer i undersökningen var större i städerna med 

253 kr per år, vilket täckte 10,3% av den totala medelinkomsten. På landsbygden var 

medelinkomsten 191 kr per år och täckte 10,2% av den totala medelinkomsten. Arbetsinkomst var 

dock vanligare på landsbygden än i städerna. 56% av landsbygdsborna hade arbetsinkomst i 

jämförelse med stadsborna, där förekomsten var 37%. Det var alltså färre personer i städerna som 

bidrog till ett högt medelvärde. Detta visar att ett fåtal stadsbor kunde tjäna relativt mycket från 

yrkesarbete men att dessa var färre än på  landsbygden. Det fanns även en betydande skillnad i 

förekomst och storlek på annan pension. Medelinkomsten i städerna var 131 kr per år, vilket bidrog 

med 5,4% av de totala inkomsterna. På landsbygden var medelinkomsten 60 kr per år och bidrog 

med 3,2 % av de totala inkomsterna. I städerna innehade 24% av pensionärerna denna inkomstform,

mot 13% på landsbygden. En förklaring till detta är att det var vanligare med lönearbete i städerna, 

vilket för den äldre alltså kunde resultera i en pension från det tidigare arbetet. Även om 

arbetsinkomst var betydligt viktigare för pensionärens försörjning bidrog pensionen från det tidigare

arbetet till en noterbart bättre försörjning i stadsbornas favör. Förekomsten och storleken på 

kapitalinkomster var den marknadsbaserade inkomst som var mest lika mellan städer och 

landsbygd; landsbygden hade marginellt större inkomster av detta slag. 

En trolig förklaringen till att förekomsten av arbetsinkomst var vanligare på landsbygden, är att det 

där var vanligare att sälja produkter från den egna gården, medans äldre i städerna i större 

utsträckning fick förlita sig på en mer otillgänglig arbetsmarknad. Detta skulle även förklara varför 

äldre i städerna i större utsträckning hade annan pension. Eftersom materialet från 

levnadskostnadsundersökningen i många fall beskriver vad arbetsinkomsten innebar går det att 
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studera denna fråga djupare. 

Tittar vi närmare på materialet ser vi att kvinnor på landsbygden ofta sålde produkter från gården: 

som ägg och frukt, vilket kunde bidra med summor upp till 250 kr om året; ofta låg denna summa 

kring 100 kr. Män sålde också från gården men i denna grupp förekom även lönearbete. I städerna 

var försäljning från gård mycket ovanligt, och förekom bara i enstaka fall. Här hittar vi istället 

inkomst från både yrkesarbete och småjobb, för både kvinnor och män. Småjobben var i regel 

mycket lågt betalda, medan yrkesarbete kunde ge tämligen stora summor. Till småjobben bland 

kvinnor hörde sådant som virkning, stickning, strumpstoppning, strumplagning och diskhjälp. 

Dessa jobb gav omkring 40 kr om året. Yrkesarbeten som förekom var vävning och sömnadsarbete. 

I ett dokumenterat fall gav vävningsarbetet 480 kr om året. I ett annat fall fick en 

sömnadsarbeterska  hela 1000 kr i årsinkomst. Två fall av mycket hög inkomst förekom där en 

kvinna i det ena fallet erhöll 3830 kr. Det som är signifikant för kvinnors arbetsinkomster i städerna 

var att de endera var mycket låga eller höga. 

Min tolkning av materialet är att det för äldre i städerna var marginellt lättare att få sin försörjning 

via marknaden, då arbetsinkomsten där var något högre, samtidigt som det var möjligt att erhålla en 

pension från det tidigare arbetet. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till att landsbygdsborna oftare

hade någon form av arbetsinkomst, även om denna var lägre. Det går därför inte att utesluta att 

äldre på landsbygden, när nöden var förestående, hade bättre möjligheter att finna en småskalig 

försörjning för att slippa söka annan hjälp i form av fattigvård. De marknadsbaserade inkomsterna 

bekräftar Salonens teori på så sätt att arbetsinkomster förefaller ha varit de viktigaste 

marknadsbaserade inkomsterna. Det förefaller även som om förhållandet till arbetsmarknaden 

påverkade annan marknadsbaserad försörjning, i det här fallet förekomsten av annan pension. 

Försörjningen via marknaden förefaller alltså ha varit tämligen invecklad. Det räcker inte att enbart 

titta på hur mycket individer tjänar genom att arbeta. Man måste även se till arbetets art och om 

detta kan generera annan pension. 

Den familjebaserade försörjning gjorde sig synlig i förekomsten av gåvor, som alltså ofta kom från 

pensionärens barn. Det var betydligt vanligare att äldre i städer fick denna försörjning. I städer var 

förekomsten av gåvor 46%, medans förekomsten på landsbygden var 28%. Medelinkomsten från 

gåvor täckte en större del av de totala inkomsterna i städerna, vilket stärker bilden av gåvornas 
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större betydelse där. Ser vi närmare på gåvornas art finner vi inga större kvalitativa skillnader 

mellan stad och landsbygd. Både i städerna och på landsbygden var det vanligare att kvinnor fick 

gåvor än män, vilket beskrivs mer ingående när dessa grupper behandlas nedan. I de allra flesta fall 

kom gåvorna från släktingar, oftast från barnen. Förekommande var även välgörenhet, från 

församling eller någon fond. Samma källor förekom även på landsbygden, där också barnen var de 

vanligaste givarna. Skillnaden mellan städer och landsbygd var således att förekomsten och 

summan av gåvorna var större i städerna. 

En tredje försörjningskälla som var betydande för både stadsbor och landsbygdsbor var inkomster 

in natura. Den värderade medelinkomsten från denna var i städerna 102 kr och bidrog med 4,2% av 

de totala inkomsterna. På landsbygden bidrog in natura med 161 kr per år som var 8,6 av de totala 

inkomsterna. Inkomster in natura innehades i städerna av 55% och på landsbygden av 80%. In 

natura var således betydligt viktigare på landsbygden. Denna kategori är något mer svårtydd i 

materialet. Att äldre på landsbygden i större utsträckning hade dessa inkomster berodde till stor del 

på att de hade egna odlingar. Förekomsten av naturainkomster i städerna skulle kunna vara ett 

resultat av odlingar från kolonilotter eller möjligen mindre naturaförekomst från trädgården. Det rör

sig då troligen om odlingar i mindre omfång med tanke på hur ovanligt det var att äldre i städerna 

sålde sina produkter, som då hade redovisats som inkomst från arbete.

Om man kopplar inkomsterna till Salonens teori kan man tydligt se att den familjebaserade 

försörjningen var betydligt viktigare för pensionärer i städerna. Även den marknadsbaserade, i form

av arbetsinkomst och annan pension, finner jag något viktigare i städerna, även om skillnaden var 

marginell. Naturaförsörjningen var sedan betydligt viktigare på landsbygden. Att fler äldre i 

städerna fick gåvor kan förklaras med att de, i kombination med högre kostnader, hade ett sämre 

försörjningsläge om man räknar ihop marknadsbaserad inkomst och inkomster in natura, då den 

förra inkomsten bara var marginellt bättre i städerna samtidigt som den senare var betydligt bättre 

på landsbygden. Då äldre i städer hade något sämre möjlighet att försörja sig är det troligt att fler 

hade behov av ekonomiskt stöd från anhöriga. Man kan även tänka sig att äldre på landsbygden 

hade sämre kontakt med sina barn, då många yngre sökte arbete i de framväxande städerna.148 Det 

ligger säkert något i det men det förklarar inte det faktum att fattigvårdstagandet var mindre,  

samtidigt som förekomsten av gåvor var lägre. Frågan är då vad staten i form av pensionen betydde 

148 Se inledningen.
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för stadsbor och landsbygdsbor. Då olika försörjningssystem i stor utsträckning kompletterade 

varandra, verkar inte denna försörjning varit anmärkningsvärt mer betydelsefull för någon av dessa. 

4.2.2 Män och kvinnor

Som vi såg i det föregående kapitlet, skedde det en utjämning av hemunderstödstagandet mellan 

män och kvinnor i och med 1946 års reform. Kvinnors fattigvårdstagande, som tidigare var mer 

omfattande, minskade något mer än för män. Skillnaden var dock mycket mindre mellan kvinnor 

och män, än mellan städer och landsbygd och ensamma och samboende/gifta. Det tyder på att de 

högre pensionerna som reformen innebar var näst intill lika behövligt för män som kvinnor. Här 

undersöks hur detta speglar sig i deras kostnader och inkomster. Liksom tidigare redovisas stadsbor 

och landsbygdsbor separat. 

Tabell 3. Folkpensionärers kostnader i städer, uppdelat på män och kvinnor. År 1948. 

Källa: Riksarkivet, Socialstyrelsen, Primärmaterial för levnadskostnadsundersökningen bland folkpensionärer 
1948.Volym 8-16. 

Vi ser i tabell 3 att de totala kostnaderna för män och kvinnor var snarlika. Kvinnor betalade något 

mer för bostad och bränsle än vad män gjorde. De dyrare bostadskostnaderna för kvinnor kan bero 

på att kvinnor oftare var änkor och därför hade kvar ett dyrare boende från äktenskapet. Exempel 

från York under samma period visar att det kunde vara svårt att hitta billigt boende i städer, och att 

äldre därför ofta var tvungna att bo kvar, trots dyra kostnader.149 Även de övriga kostnaderna var 

högre för män än för kvinnor. Detta skulle kunna bero på att ensamma män i större utsträckning 

betalade för sådant som kvinnor i större utsträckning gjorde i hemmet. De kanske betalade för 

måltider eller för lagning av kläder. 

149  Rowntree (1941) s. 70 f. 

69

Kostnad Män Kvinnor
Bostad och bränsle 482 636

Livsmedel 809 824
Totala kostnader 2034 2085



Tabell 4. Folkpensionärernas inkomster i städer uppdelat på män och kvinnor. År 1948.

Källa: Riksarkivet, Socialstyrelsen, Primärmaterial för levnadskostnadsundersökningen bland folkpensionärer 
1948.Volym 8-16.

Tabell 4 visar medelinkomster från olika inkomstkällor, samt förekomsten av dessa inkomster, 

bland äldre män och kvinnor i städer. De vanligaste inkomsttyperna bland män var in natura, 

arbetsinkomst och gåvor. För kvinnor var de vanligaste inkomsttyperna gåvor, in natura och övriga 

inkomster. 

I städer förefaller den marknadsbaserade försörjningen varit något viktigare för män än för kvinnor. 

Medelinkomsten från arbete var för män 163 kr om året och täckte 8,8% av de totala inkomsterna. 

För kvinnor var medelinkomsten 155 kr och täckte 7,5% av de totala inkomsterna. Förekomsten av 

arbetsinkomst bland män var 42,9% i jämförelse med kvinnor, där förekomsten var 25,3%.  Att män

i större utsträckning hade arbetsinkomst är inte förvånande med tanke på att män generellt sett 

yrkesarbetade i större utsträckning än kvinnor.150 Det höga medelvärdet för kvinnors inkomst kan 

till viss del förklaras med extremvärden. Även annan pension var viktigare för män. De hade en 

medelinkomst från dessa på 116 kr, vilket bidrog med 6,3% av de totala inkomsterna. Kvinnor hade 

en medelinkomst från annan pension på 76 kr per år, vilket bidrog med 3,7% till de totala 

inkomsterna. Förekomsten var 21,4% för män, respektive 17,7 för kvinnor. För män var annan 

pension alltså viktigare, vilket kan förklaras med att det var vanligare för män att lönearbeta, och då

oftare hade en pension från tidigare yrkesarbete. 

150 Högman (1999) s. 68 f. 
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Män Kvinnor

Typ av inkomst
Medelvärde % av totalt Medelvärde % av totalt

Folkpension(S) 1372 74 100 1416 68,8 100
Annan pension(M) 116 6,3 21,4 76 3,7 17,7
Arbetsinkomst(M) 163 8,8 42,9 155 7,5 25,3
Kapitalinkomst(M) 48 2,6 21,4 92 4,5 30,4
Kontant fattigvård 0 0 0 9 0,4 6,3
Allmänna bidrag 0 0 0 12 0,6 3,8

Gåvor(F) 56 3 35,7 160 7,8 53,2
Övriga inkomster 12 0,7 25 62 3 32,9

In natura 86 4,6 57,1 75 3,7 50,6
Totala inkomster 1853 100 100 2057 100 100

Förekomst(
%)

Förekomst(
%)



Kapitalinkomst var något viktigare för kvinnor. Medelvärdet från kapital var för kvinnor 92 kr per 

år, vilket bidrog med 4,5% av de totala inkomsterna. För män var medelinkomsten 48 kr vilket 

bidrog med 2,6% av de totala inkomsterna. Att kvinnor hade bättre försörjning från kapital kan 

förklaras med att ensamma kvinnor oftare var änkor än ensamma män, och att de därför hade ärvt 

kapital från maken.

Utifrån inkomsterna från arbete, annan pension och kapital kan man se att män endast hade en 

marginellt bättre marknadsbaserad försörjning. Män hade något bättre inkomster från arbete och 

bättre annan pension, medan kvinnor hade bättre kapitalinkomster. 

Den familjebaserade försörjningen var betydligt viktigare för kvinnor, som både oftare och med 

större summor fick gåvor. Medelinkomsten från gåvor var avsevärt mycket större för kvinnor, med 

160 kr om året, vilket bidrog med 7,8% till de totala inkomsterna, det vill säga mer än 

arbetsinkomsterna. För män var medelinkomsten från gåvor 56 kr och bidrog med 3% till de totala 

inkomsterna. 53,2% av kvinnorna erhöll gåvor, mot  35,7% av männen. Både förekomsten av gåvor 

och medelvärdet av inkomster från gåvor visar att gåvor hade större betydelse för kvinnornas 

försörjning. Detta liknar, som Högman har visat, förhållanden från 1930 då kvinnor i större 

utsträckning var i behov av försörjning från sina barn, mycket på grund av sämre möjligheter att 

klara sin försörjning på annat sätt.151 Högman menar även att kvinnor i stor utsträckning hade ett 

bättre socialt nätverk än som var fallet för män.152 En annan förklaring till att ensamma kvinnor i 

större utsträckning fick gåvor är att kvinnor ofta blev äldre än män. Det är med stor sannolikhet 

vanligare att äldre ensamma män var tidigare ogifta, än vad som var fallet för kvinnor som oftare 

var änkor. Det medförde i så fall en större avsaknad av barn för männen, och färre gåvor från familj.

Här är det alltså tydligt att kvinnor hade en viktig familjebaserad försörjning. 

För att återkoppla till Salonens teori om försörjningssystem. Man kan tydligt se att den 

familjebaserade försörjningen var bättre för kvinnor, som i större utsträckning fick gåvor. Ser vi till 

den marknadsbaserade försörjningen var den endast något bättre för män än för kvinnor. Den större 

bristen i männens försörjningssystem gjorde att en statlig försörjning för dessa var mer behövlig. 

151 Högman (1999) s. 120.
152 Högman (1999) s. 193. 
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Tabell 5. Folkpensionärernas kostnader på landsbygden uppdelat på män och kvinnor. År 1948.

Källa: Riksarkivet, Socialstyrelsen, Primärmaterial för levnadskostnadsundersökningen bland folkpensionärer 
1948.Volym 8-16. 

Kostnaderna för män och kvinnor på landsbygden var som vi kan se i tabell 5 något annorlunda än 

vad som var fallet i städerna. Här var det männen som hade de största totala kostnaderna. Dock 

hade kvinnor även här de största bostadskostnaderna, vilket kan förklaras med samma resonemang 

som i städerna, att de ofta hade kvar ett dyrare boende från ett tidigare äktenskap. 

Tabell 6. Folkpensionärernas inkomster på landsbygden uppdelat på män och kvinnor. 1948.

Källa: Riksarkivet, Socialstyrelsen, Primärmaterial för levnadskostnadsundersökningen bland folkpensionärer 
1948.Volym 8-16. 

Tabell 6 visar förekomsten och medelvärde av olika inkomster bland män och kvinnor på 

landsbygden. De vanligaste inkomsterna för både män och kvinnor var här in natura, arbetsinkomst 

och kapitalinkomst. 

Män hade på landsbygden en avsevärt mycket bättre marknadsbaserad försörjning än vad kvinnor 

hade. På landsbygden, som i städerna, skilde sig inkomsterna från arbete tydligt åt mellan män och 
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Kostnad Män Kvinnor
Bostad och bränsle 297 333

Livsmedel 720 609
Totala kostnader 1685 1468

Män Kvinnor

Typ av inkomst
Medelvärde % av totalt Medelvärde % av totalt

Folkpension(S) 1049 65,4 100 1055 76 100
Annan pension(M) 34 2,1 8,3 37 2,7 10,9
Arbetsinkomst(M) 240 15 55,6 80 5,8 43,8
Kapitalinkomst(M) 136 8,5 41,7 76 5,5 40,6
Kontant fattigvård 0 0 0 0 0 0
Allmänna bidrag 1 0,06 2,8 2 0,1 6,3

Gåvor(F) 19 1,2 22,2 37 2,7 35,9
Övriga inkomster 8 0,5 13,9 3 0,2 28,1

In natura 116 7,2 75 96 6,9 64,1
Totala inkomster 1603 100 100 1386 100 100

Förekomst(
%)

Förekomst(
%)



kvinnor. Medelinkomsten från arbete var för män hela 240 kr per år och täckte 15% av den totala 

medelinkomsten, för kvinnor var medelvärdet 80 kr och täckte 5,8% av den totala medelinkomsten. 

Förekomsten av inkomster från arbeta var för män 55,6% mot kvinnornas 43,8%. Ser vi till vilken 

typ av arbete som genererat inkomsten för män och kvinnor ses tydliga olikheter. På landsbygden 

var det vanligare att kvinnor sålde produkter från den egna gården. Vanligt förekommande var 

försäljning av ägg och frukt. När beskrivningar av männens arbetsinkomster förekommer är det 

tydligt vanligaste försäljning från den egna gården som för kvinnor. Det är dock något svårare att 

göra sin en bild av männens inkomst, då materialet mer sällan beskriver dessa. Till skillnad från 

kvinnorna förekommer dock även lönearbete som skogsarbete och smidesarbete. I ett fall beskrivs 

arbetsinkomsten som ”arbete hos släktingar”. Med tanke på hur det såg ut tidigare under 1900-talet, 

är det inte förvånande att yrkesarbete är vanligare för män än för kvinnor.153 När männen sålde 

produkter från den egna gården tenderade de att sälja för mer än vad kvinnor gjorde. På det stora 

hela kan man se att den egna gården var den viktigaste inkomstkällan för både ensamma män och 

ensamma kvinnor. Det är även troligt att män i större utsträckning kunde lönearbeta. Män hade 

oftare inkomst och fick även större inkomst än kvinnor. Även kapitalinkomsterna var vanligare och 

större för männen. Medelinkomsten var 136 kr per år, vilket bidrog med 8,5% till de totala 

inkomsterna. För kvinnor var medelinkomsten 76 kr, vilket bidrog med 5,5% till de totala 

inkomsterna. Detta stärker alltså bilden av att män hade en bättre marknadsbaserad försörjning. 

Annan pension, till sist, var inte särskilt viktigt för vare sig kvinnor eller män. Detta kan enkelt 

förklaras med arbetets art som alltså sällan var yrkesarbete. I och med att det var vanligt att arbeta 

på den egna gården fick de äldre sällan någon pension från ett tidigare yrkesarbete. Även om annan 

pension inte var ett särskilt betydelsefullt tillskott till försörjningen, är det intressant att kvinnor på 

landsbygden i något större utsträckning fick denna än män. Det kan möjligen bero på att vissa 

kvinnoyrken, som hembiträden och pigor i större utsträckning genererade en pension än mansyrken.

Ser vi till samtliga marknadsbaserade inkomster ser vi alltså att mäns försörjning var bättre. Detta 

gjorde sig framför allt synligt i arbetsinkomst som var betydligt större för männen. Denna bild 

stärks av att män även hade större inkomster från kapital, medans annan pension inte skilda sig 

anmärkningsvärt mellan könen.

På landsbygden var den familjebaserade försörjningen mycket ringa för både män och kvinnor. För 

153 Högman (1999) s. 68 f.

73



kvinnor var denna försörjning marginellt bättre. Medelinkomsten från gåvor var för kvinnor 37 kr 

om året och täckte 2,7% av den totala medelinkomsten, för män var medelinkomsten från gåvor 19 

kr och täckte 1,2% av den totala medelinkomsten. Förekomsten av gåvor bland kvinnor var 35,9% 

mot männens 22,2%.  Förekomsten och medelinkomsten från gåvor visar alltså enbart en marginellt

större betydelse för kvinnors försörjning. Med tanke på hur mycket mindre kvinnors medelinkomst 

från arbete var än för män är det förvånande att gåvorna till kvinnor inte var större. Den 

familjebaserade försörjningen var trots en mycket sämre marknadsbaserad försörjning inte avsevärt 

större för kvinnor.

Sammantaget finner vi att män hade en betydlig bättre försörjning från marknaden, och att kvinnor 

hade en marginellt bättre försörjning från familjen. Den statliga försörjningen i form av pension 

spelade alltså en betydligt viktigare roll för kvinnor på landsbygden. Ser vi hur stor del av de totala 

inkomsterna som bestod av pension ser vi även att den för män täckte ungefär 65,4% och för 

kvinnor 70% vilket stärker bilden av att 1946 års reform hade större betydelse för kvinnorna på 

landsbygden. 

4.2.3 Civilstånd

I föregående kapitel såg vi att fattigvårdstagandet tydligt jämnades ut mellan samboende och 

ensamma i och med 1946 års reform. Utjämningen kom till genom att understödstagandet minskade

betydligt mer bland ensamma än bland gifta och samboende. I synnerhet gällde detta i städerna. 

Tabell 7. Folkpensionärernas kostnader i städer uppdelat på samboende och ensamma. År 1948.

Källa: Riksarkivet, Socialstyrelsen, Primärmaterial för levnadskostnadsundersökningen bland folkpensionärer 
1948.Volym 8-16.

Kostnaderna var som väntat större för samboende än ensamma(Tabell 7). Framför allt gällde det 

livsmedel och kostnader rörande sådant som i stor utsträckning måste inhandlas för båda. 

Bostadskostnaderna var inte avsevärt mycket högre för samboende, vilket ju var anledningen till att 

gifta och samboende pensionärer fick en lägre pension per person, än ensamma.
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Kostnad Samboende Ensamma
Bostad och bränsle 741 596

Livsmedel 1469 820
Totala kostnader 3169 2072



Tabell 8. Folkpensionärernas inkomster i städer uppdelat på samboende och ensamma. År 1948.

Källa: Riksarkivet, Socialstyrelsen, Primärmaterial för levnadskostnadsundersökningen bland folkpensionärer 
1948.Volym 8-16.

Tabell 8 visar förekomsten och medelvärden av inkomster bland samboende och ensamma i städer. 

De tre vanligaste inkomsttyperna för samboende utöver pensionen var in natura, arbetsinkomst och 

gåvor. För ensamma var de in natura, gåvor och övriga inkomster; arbetsinkomst förefaller dock ha 

varit en viktigare inkomst än övriga inkomster då medelinkomsten för denna är 157 kronor mot 49 

kronor för övriga inkomster. 

Den marknadsbaserade försörjningen var i städer avsevärt bättre för samboende än ensamma. Det 

visar sig framför allt på arbetsinkomsterna. Medelinkomsten från arbete var för samboende 363 kr 

om året och bidrog med 12,3% av de totala inkomsterna. För ensamma var medelinkomsten från 

arbete 157 kr och bidrog med 7,8% av de totala inkomsterna. Av samboende hade 42,6% 

arbetsinkomster mot de ensammas 29,9%. Orsaken till att samboende oftare hade arbetsinkomster, 

och att de var större kan förklaras med att samboende var två som kunde bidra till inkomsten. Det 

kan även förklaras med att de generellt sett var yngre än ensamma, eftersom den senare gruppen 

hunnit bli änkor och änklingar. Även annan pension var viktigare för samboende. Medelinkomsten 

från denna var för samboende 183 kr per år, vilket bidrog med 6,2% till de totala inkomsterna, 

medans de för ensamma var 87 kr per år, och bidrog med 4,3%. Även det kan förklaras med att 

samboende var två som kunde bidra till inkomsten. Kapitalinkomst skilde sig dock inte särskilt 

mycket mellan grupperna. Samboende hade en medelinkomst från kapital på 117 kr vilket bidrog 
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Samboende Ensamma

Typ av inkomst
Medelvärde % av totalt Medelvärde % av totalt

Folkpension(S) 2008 68,1 100 1404 70,1 100
Annan pension(M) 183 6,2 30,1 87 4,3 18,7
Arbetsinkomst(M) 363 12,3 46,2 157 7,8 29,9
Kapitalinkomst(M) 117 4 35,5 80 4 28
Kontant fattigvård 8 0,3 5,4 7 0,3 4,7
Allmänna bidrag 11 0,4 4,3 9 0,4 2,8

Gåvor(F) 96 3,3 44,1 133 6,6 49
Övriga inkomster 33 1,1 28 49 2,4 30,8

In natura 130 4,4 59,1 78 3,9 52,3
Totala inkomster 2949 100 100 2004 100 100

Förekomst(
%)

Förekomst(
%)



med 4% till de totala inkomsterna. För ensamma var medelinkomsten 80 kr och bidrog även för 

dem med 4% till inkomsten. 

På det stora hela är det tydligt att den marknadsbaserade försörjningen var viktigare för samboende 

än ensamma i städerna. Detta visade sig framför allt på de skilda arbetsinkomsterna, men även 

annan pension bidrog till skillnaden i försörjningsläget. 

Ensamma hade en marginellt bättre försörjning från familjen. Medelinkomsten från gåvor var för 

samboende 96 kr per år och bidrog med 3,3% av den totala medelinkomsten. För ensamma var 

medelinkomsten från gåvor 133 kr och bidrog med 6,6% av den totala medelinkomsten. De fick 

även i något större utsträckning gåvor än som var fallet med samboende. 49% av de ensamma fick 

gåvor, i jämförelse för de samboende, där förekomsten var 44,1%. Det är sannolikt att detta berodde

på att ensamma hade ett sämre försörjningsläge i övrigt. Om det inte funnits någon skillnad mellan 

ensamma och sammanboendes försörjning i övrigt, är det mer troligt att sammanboende hade fått 

fler gåvor, med tanke på att två individer generellt sett har ett större socialt nätverk än en, och alltså 

borde innebära potentiellt fler som kan ge gåvor. Det är därför troligt att de större gåvorna till 

ensamma berodde på att de inte hade samma inkomster från arbete som de sammanboende. Det kan 

även varit så att barnen till de ensamma kände ett större försörjningsansvar än mot yngre 

samboende föräldrar. 

Man kan också se att samboende i något större utsträckning och med högre summor fick inkomster 

in natura. Som de flesta andra inkomster kan detta förklaras med att samboende var två som kunde 

bidra till inkomsten. 

Vilken betydelse hade då den statliga försörjningen för ensamma och samboende i städerna? Som vi

såg var den marknadsbaserade försörjningen betydligt bättre för sammanboende, medans den 

familjebaserade var något bättre för de ensamma. Jag finner att försörjningsläget om man räknar 

samman de olika försörjningssystemen var bättre för de sammanboende, vilket stärks av att de hade 

en något bättre försörjning in natura. Den statliga försörjningen var därför något mer nödvändig för 

de ensamma.
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Tabell 9. Folkpensionärernas kostnader på landsbygden uppdelat på samboende och ensamma. År 
1948.

Källa: Riksarkivet, Socialstyrelsen, Primärmaterial för levnadskostnadsundersökningen bland folkpensionärer 
1948.Volym 8-16.

Kostnaderna på landsbygden var tämligen likartade med kostnaderna i städerna, även om nivåerna 

var lägre(figur 9). Samboende hade betydligt högre livsmedelskostnader och något högre kostnader 

för bostaden.

Tabell 10. Folkpensionärernas inkomster på landsbygden uppdelat på samboende och ensamma. År
1948.

Källa: Riksarkivet, Socialstyrelsen, Primärmaterial för levnadskostnadsundersökningen bland folkpensionärer 
1948.Volym 8-16.

Tabell 10 visar förekomst och medelvärde för olika inkomsttyper bland samboende och ensamma 

på landsbygden. De vanligaste inkomsterna för både samboende och ensamma, utöver 

folkpensionen var: in natura, arbetsinkomst och kapitalinkomst. 

Den marknadsbaserade försörjningen var på landsbygden inte avsevärt större för samboende än för 

ensamma. Medelinkomsten från arbete var för samboende på landsbygden 255 kr per år och bidrog 

med 10,7% av den totala medelinkomsten. För ensamma var medelinkomsten från arbete 138 kr per
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Kostnad Samboende Ensamma
Bostad och bränsle 422 320

Livsmedel 1135 649
Totala kostnader 2504 1545

Samboende Ensamma

Typ av inkomst
Medelvärde % av totalt Medelvärde % av totalt

Folkpension(S) 1609 67,7 100 1052 71,9 100
Annan pension(M) 88 3,7 16,9 36 2,5 10
Arbetsinkomst(M) 255 10,7 61,4 138 9,4 48
Kapitalinkomst(M) 89 3,7 47 98 6,7 41
Kontant fattigvård 0 0 0 0 0 0
Allmänna bidrag 15 0,6 6 2 0,1 5

Gåvor(F) 56 2,4 25,3 30 2,1 31
Övriga inkomster 35 1,5 31,3 5 0,3 23

In natura 231 9,7 91,6 103 7 68
Totala inkomster 2378 100 100 1464 100 100

Förekomst(
%)

Förekomst(
%)



år och bidrog med 9,4% av den totala medelinkomsten. Bland samboende hade 61,4% 

arbetsinkomster mot ensamma där förekomsten var 48%. Att samboende i större utsträckning hade 

arbetsinkomster kan, liksom i var fallet i städerna, förklaras med att de var två och att de ofta var 

yngre än ensamma. Varför samboende på landsbygden inte hade avsevärt större arbetsinkomst, som 

var fallet i städerna, kan ha att göra med att en större del av de sammanboendes arbete bidrog till 

den egna försörjningen, och därmed räknades som in natura. Det kan även vara så att de äldsta 

pensionärerna i städerna, som ofta var ensamma, hade svårare att finna försörjning i städerna än de 

yngre sammanboende. Medan de äldsta på landsbygden i större utsträckning hade möjlighet att 

finna en mer lättillgänglig försörjning genom den egna gården. Även annan pension var vanligare 

och större för de samboende. Medelinkomsten för de samboende var 88 kr per år, vilket bidrog med 

3,7% till de totala inkomsterna, för ensamma var medelinkomsten 36 kr per år och bidrog med 2,5%

till inkomsterna. Kapitalinkomster var vanligare för samboende, de var dock inte större. 

Medelinkomsten för samboende var 89 kr per år och bidrog med 3,7 % till de totala inkomsterna, 

för ensamma var medelinkomsten 98 kr och bidrog med 6,7%.  Anledningen till att de inte var 

större för de samboende kan vara att många av de ensamma på landsbygden var änkor som 

förfogade över egendom. Det är möjligt att denna egendom under makens levnad brukades, men att 

den när kvinnan blev änka hyrdes ut, vilket då räknades som kapitalinkomst. Det kan vara en 

bidragande orsak till att naturainkomster var betydligt större bland de samboende än de ensamma. 

På det stora hela verkar inte marknadsinkomsterna skilja sig särdeles mycket mellan samboende och

ensamma. Anledningen till det är att kapitalinkomsterna för de ensamma väger upp mot de något 

lägre inkomsterna från arbete och annan pension.

Den familjebaserade försörjningen var ungefär lika betydelsefull för ensamma och samboende på 

landsbygden. Medelinkomsten från gåvor var för samboende på landsbygden 56 kr per år och 

bidrog med 2,4% till den totala medelinkomsten. För ensamma var medelinkomsten från gåvor 30 

kr per år och bidrog med 2,1% av den totala medelinkomsten. Ensamma fick i något större 

utsträckning gåvor, då förekomsten bland dessa var 31% i jämförelse med de samboende där 

förekomsten var 25,3%. Man kan alltså inte säga att den familjebaserade försörjningen i någon 

betydande utsträckning var viktigare för varken de ensamma eller de samboende. 

Naturainkomster skilde sig betydligt mellan samboende och ensamma. Hela 91,6% av de 
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sammanboende hade inkomster in natura, medelvärdet var 231 kr. Bland de ensamma hade 68% 

inkomster in natura och medelvärdet var 103 kr. En naturlig förklaring till att de sammanboende 

hade mer är dels att de troligen var yngre än de ensamma, då ensamma hade hunnit bli änkor och 

änklingar, samt att de var två stycken som kunde arbeta på den gemensamma gården. 

Sammantaget ser vi alltså att både den marknadsbaserade och den familjebaserade försörjningen var

jämbördiga i betydelse mellan ensamma och samboende. Den inkomst som vägde över till de 

sammanboendes fördel var naturainkomster. Pensionerna var således något viktigare för de 

ensamma än för de sammanboende på landsbygden. 

79



5 Sammanfattande diskussion

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur kommittéerna som framarbetade 

pensionsreformerna 1935 och 1946 motiverade att särskilja olika grupper av äldre, och att se hur 

och varför detta påverkade fattigvårdstagandet i de olika grupperna. Då tidigare forskning i stor 

utsträckning behandlat äldre fattigvårdstagare som en homogen grupp, fann jag att denna 

undersökning var motiverad.

Jag fann att kommittéerna som gjorde förarbetet till 1935 års och 1946 års reformer tog skillnader 

mellan olika äldre i beaktande. Under förarbetet till 1935 års reform gick det specifikt att urskilja 

två aspekter där kommittén gjorde skillnad på pensionstagarna: huruvida individen bodde i stad 

eller på landsbygden, samt vilket kön individen hade. Kommittén menade att stadsbor, framför allt 

på grund av högre bostadskostnader var i behov av högre pension, och att de därför skulle få en 

större pension. Kvinnor skulle gynnas av den nya reformen då pensionen inte längre skulle ge män 

en högre pension, samtidigt som pensionen i mindre utsträckning än tidigare grundade sig på 

inbetalda avgifter från lön, vilket missgynnade kvinnor. Även kommittén som lade grunden för 

1946 års reform gjorde skillnad på olika pensionärer. De gjorde skillnad på stad och landsbygd, med

samma argument som under förarbetet till 1935 års reform; att de i städerna hade större 

bostadskostnader. Könsaspekten var inte förekommande i samma utsträckning inför 1946 års 

reform, vilket troligen berodde på att pensionen efter 1935 års reform hade samma utformning, 

oberoende av kön. Nytt inför 1946 års reform var att skillnad gjordes på de individer som bodde 

ensamma och de som var samboende. Här menade kommittén att samboende och gifta hade bättre 

möjligheter än ensamma att ha råd med sitt boende. 

När jag sedan undersökte hur fattigvårdstagandet utvecklades i olika grupper av äldre fann jag stor 

skillnad mellan 1935 års och 1946 års reformer. Då 1935 års reform inte innebar tillräckligt stora 

pensioner för att avlasta fattigvården, ledde inte denna till någon avsevärd förändring mellan de 

olika grupperna. 1935 års reforms effekter var alltså inte de som kommittén hade önskat. Dessa 

resultat avviker från Edebalks påstående att äldre på landsbygden var de som fick en avsevärd 

förbättring av 1935 års reform. Som i de andra grupperna minskade inte fattigvårdstagandet på 

landsbygden anmärkningsvärt.

De som fick det bättre var äldre som redan hade tillräckligt god försörjning från annat håll. Det är 
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även intressant i relation till Åmark, som menar att de som missgynnades av 1935 års reform var de 

med höga inkomster. Ser vi till ekonomisk levnadsstandard innebar reformen inte någon ökad 

standard för de flesta äldre med sämst försörjningsmöjligheter. I de fall de fick högre pensioner 

resulterade det snarare i lägre bidrag från fattigvården. Då pensionerna i och med 1935 års reform 

var för små för fullständig försörjning skedde det alltså ingen betydande nedgång i 

fattigvårdstagande eller skillnad mellan olika grupper av äldre.

Till skillnad från 1935 års reform, var den av år 1946 tillräcklig för att flertalet äldre inte skulle 

behöva ta del av fattigvård. Här ser vi också att det sker en omfattande utjämning i 

fattigvårdstagandet mellan de grupper där kommittén gjorde skillnad i de nya villkoren. 

Utjämningen var som störst mellan städer och landsbygd och mellan ensamma och 

gifta/samboende. Efter reformen trätt i kraft var skillnaderna mellan grupperna näst intill obefintlig. 

1946 års reform uppnådde alltså de önskade effekterna. Även detta resultat skiljer sig från tidigare 

påståenden av både Edebalk och Olsson, som menar att landsbygdsbefolkningen var vinnare på 

1946 års reform. Med tanke på att fattigvårdstagandet sjönk betydligt mer i städerna menar jag att 

pensionen här fick en minst lika stor betydelse.

När jag på en djupare nivå analyserade pensionernas betydelse för pensionärernas försörjning 

använde jag mig av Salonens teori om försörjningssystem. Teorin gjorde det möjligt att fokusera 

undersökningen på aspekter som är direkt avgörande för en individs försörjning. De avgörande 

aspekterna, som Salonen kallar försörjningssystemen, var marknaden, familjen och staten. Den 

marknadsbaserade försörjningen består i huvudsak av arbetsinkomster, den familjebaserade 

försörjningen av stöd från familjemedlemmar och statens bidrag i huvudsak av socialförsäkringar, i 

detta fall pensionen. Enligt denna teori ska bristerna i dessa tre system vara avgörande för om en 

individ behöver fattigvård. Teorin fungerade mycket väl på materialet. Det visade sig inte minst i 

fattigvårdsstyrelsen akter där styrelsen systematiskt noterade fattigvårdstagarnas arbetsförmåga, det 

vill säga förmåga att försörja sig via marknaden, och familjeförhållanden. Att pensionen ofta var de 

fattigvårdstagande äldres enda inkomst, visar att även den statliga försörjningen sågs som 

betydelsefull av fattigvårdsstyrelsen. För att undersöka de äldres försörjning har därför Salonens 

teori funnits lämplig.

Anledningen till att 1935 års reform knappt påverkade fattigvårdstagandet eller jämnade ut 

skillnaderna mellan grupper, som den också var avsedd att göra, var att pensionerna var för små. Då

många äldre var fattigvårdstagare på grund av otillräcklig arbetsförmåga krävdes större belopp för 
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att kunna göra dem oberoende av fattigvård. För att en invid skulle klara sig utan fattigvård krävdes 

därför, i avsaknad av marknadsbaserad försörjning, att den familjebaserade var tillräckligt stor. 

Detta var dock sällan fallet. Den statligt baserade försörjningen var också otillräcklig. Då flertalet 

av de äldre fortfarande var tvungna att ta fattigvård efter 1935 års reform blev det inte heller någon 

större skillnad mellan olika grupper. De mest troliga effekterna av reformen var istället att en stor 

del av pensionärerna fick ett lägre belopp i fattigvård, det är därför inte troligt att de äldre med 

otillräcklig försörjning från marknad eller familjen fick någon höjd levnadsstandard av pensionerna.

Detta ger en mer nyanserad bild än den som Åmark målar upp då han påstår att de stora förlorarna 

på 1935 års reform var de med för höga inkomster för att få tilläggspension. Ser vi till ekonomisk 

standard var förlorarna troligen både de med höga inkomster och de med svårast försörjning.

1946 års reform var till skillnad från den tidigare tillräckligt stor för att göra en skillnad för 

pensionären, något som bekräftats av tidigare forskning. Genom att se hur stora inkomster 

grupperna hade från olika försörjningssystem var det möjligt att komma fram till vilken betydelse 

den statliga försörjningen hade för olika pensionstagare.

Pensionens betydelse i städer och på landsbygd var tämligen likartad. Anledningen till det var att de

äldre i städerna hade en betydligt viktigare försörjning från den familjebaserade försörjningen i 

form av gåvor, samt en marginellt viktigare försörjning från marknaden, medan 

landsbygdsbefolkningen hade en betydligt viktigare försörjning in natura. Den statliga försörjningen

som 1946 års reform innebar var alltså tämligen lika betydelsefull i städer och på landsbygd.

Bland kvinnor och män såg relationen till den statliga försörjningen olika ut beroende på om de 

bodde i stad eller på landsbygd. I städerna var betydelsen av den marknadsbaserade försörjningen 

marginellt större för männen. För kvinnorna å andra sidan var den familjebaserade försörjningen 

betydligt mer omfattande, både vad gäller hur många som fick gåvor av barnen och hur stora de var.

Således var den statliga försörjningen i form av höjda pensioner i 1946 års reform betydligt 

viktigare för män än för kvinnor i städerna. På landsbygden var den marknadsbaserade 

försörjningen betydligt viktigare för männen. På landsbygden hade dock inte kvinnorna, som i 

städerna, någon avsevärt större försörjning från familjen. Höjningen av pensionerna med den nya 

reformen var således betydligt viktigare för kvinnorna än för männen på landsbygden.

Det fanns även skillnader i försörjning mellan ensamma och samboende/gifta. Pensionerna hade 

större betydelse för ensamma, både i städerna och på landsbygden. Anledningen till det var att 

ensamma i städer hade betydligt sämre försörjning från marknaden, och mindre naturainkomster på 
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landsbygden, samtidigt som den familjebaserade försörjningen bara var marginellt viktigare än för 

samboende. Den statliga försörjningen i form av pension var således viktigare för ensamma i både 

städer och på landsbygden.

Denna uppsats har kommit fram till att 1935 års reform inte hade någon större inverkan på olika 

grupper av äldres fattigvårdstagande och försörjning medan 1946 års reform hade det. Särskiljandet 

i den senare reformen gjorde tydliga spår i både fattigvårdstagandet och äldres 

försörjningsmöjligheter. De grupper av äldre fattigvårdstagare som tidigare dominerat 

fattigvårdsstatistiken var efter 1946 års reform lika vanligt förekommande som andra grupper. 

Individer med svag försörjning från marknaden och familjen behövde inte längre förlita sig på 

fattigvård.

Genom att använda Salonens teori kunde jag från materialet finna intressanta samband. Det visade 

sig t ex att när individer fick en stor del av försörjningen från ett visst försörjningssystem var de 

andra systemen ofta mindre. Systemen fungerade till viss del kompletterande, t ex betydde lägre 

försörjning från marknaden mindre försörjning från familjen.

En intressant fråga som genererats ur undersökningen är hur 1946 års reform förändrade 

försörjningssystemens funktion och dynamik.

Pensionerna kom efter 1935 års reform att fungera som en sorts tillskott till försörjningen snarare än

som den primära försörjningen; det som var avgörande efter denna reform var inte pensionens 

storlek utan tillgången till de andra försörjningssystemen. Efter 1946 års reform har denna dynamik 

bytts ut mot en där familjen och marknaden är tillskott till pensionen, som är det primära 

försörjningssystemet.

Trots 1946 års reform låg fattigvårdstagandet i många grupper fortfarande kring 5%. Detta visar att 

det fanns fall där pensionen fortfarande inte räckte till. Om pensionen fungerade som den primära 

grundtryggheten fungerade de andra försörjningssystemen som ett nödvändigt tillskott för att 

motverka fattigvårdstagande.
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6 Käll- och litteraturförteckning

6.1 Källor
6.1.1 Otryckta källor

Riksarkivet(RA)

Socialstyrelsen

Primärmaterial för levnadskostnadsundersökningen bland folkpensionärer 1948 volym 8-16

Uppsala stadsarkiv

Lenas fattigvårdsstyrelse

Akter i fattigvårdsärenden. Samtliga volymer.

Rasbos fattigvårdsstyrelse

Akter i fattigvårdsärenden. Samtliga volymer.

Skogstibbles fattigvårdsstyrelse

Akter i fattigvårdsärenden. Samtliga volymer.

Tenstas fattigvårdsstyrelse

Akter i fattigvårdsärenden. Samtliga volymer.

Uppsala stads fattigvårdsstyrelse

Akter i fattigvårdsärenden. Volym: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 20, 25, 26, 30, 35, 50.

Åkerbys fattigvårdsstyrelse

Akter i fattigvårdsärenden. Samtliga volymer. 

6.1.2 Tryckta källor

Sveriges officiella statistik (SOS) 

Fattigvården: 1930,1935,1941,1946,1947,1948,1949,1950.

Folkräkningen II: 1930,1935,1940,1945,1950

SOU 1930: 15, Statistiska undersökningar samt kostnadsberäkningar [D. 1]. Stockholm

SOU 1932: 36. Statistiska undersökningar samt kostnadsberäkningar [D. 2]. Stockholm

SOU 1934: 18. Betänkande med förslag rörande revision av den allmänna pensionsförsäkringen 

Stockholm
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SOU 1945: 46. Socialvårdskommitténs betänkande. 11, Utredning och förslag angående lag om 

folkpensionering. Stockholm
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