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1. Inledning  
Denna uppsats kommer behandla eventuella samband mellan spanska sjukan 1918–1920 och 

fattigdom. Uppsatsen skrivs samtidigt som covid-19 pandemin rasar i världen, den värsta 

pandemin sedan just spanska sjukan. Den rådande pandemins likheter med spanska sjukan 

medför att en stor mängd ny forskning skapas för att öka förståelsen om spanska sjukan, 

vilket denna uppsats också vill bidra till.   

Spanska sjukan var en influensapandemi som spreds i flera vågor mellan 1918 och 1920. Den 

smittade uppskattningsvist 500 miljoner människor och tog livet av mellan 50 och 100 

miljoner människor världen över. Dessa dödstal motsvarade fyra procent av jordens 

dåvarande befolkning, långt över antalet dödade i det samtida första världskriget.1 

Med största sannolikhet härstammade spanska sjukan från USA där de första säkra fallen av 

influensaepidemi rapporterades från militärläger i mars 1918. Sedan spreds influensan under 

våren med amerikanska trupptransporter till första världskriget i Frankrike där många soldater 

insjuknar på båda sidor. Namnet spanska sjukan kom från att Spanien var det första landet där 

influensan kunde rapporteras fritt om på grund av deras neutralitet i kriget. Spridningen till 

resten av världen skedde snabbt men det var stor skillnad hur hårt olika delar av världen 

drabbades.2  

Till Sverige kom spanska sjukan i juli 1918 från flera håll. Under följande höstmånader spreds 

sjukan till de flesta delar av landet med hundratusentals insjuknade. Toppen i antalet döda 

nåddes i Sverige under oktober och november 1918 för att sedan minska rejält under vintern. 

Mindre uppgångar i antalet döda inträffade under våren 1919 och våren 1920.3 Totalt 

beräknade Åman utifrån siffror från SCB att minst 37 000 människor dog i spanska sjukan. 

Det skulle i så fall innebära en dödsandel på 0,63 procent av 1918 års befolkning på 5 800 000 

invånare4. Dödsiffran är dock svår att uppskatta på grund av det ofta var svårt att säkert 

fastställa dödsorsaken till spanska sjukan.5  

                                                
1 Martin Karlsson, Therese Nilsson & Stefan Pichler. The impact of the 1918 Spanish flu epidemic on economic 
performance in Sweden- An investigation into the consequences of an extraordinary mortality shock, Journal of 
Health Economics (vol. 36, 2014: 1–19).   
2 Margareta Åman. Spanska sjukan, diss, Uppsala Universitet (1990), 32–34.   
3 Ibid, 42–43, 59.   
4 Statistiska Centralbyrån. Folkmängden inom Administrativa Områden den 31 december 1918, Stockholm: P. A. 
Norstedt & Söner (1919), 40–41.  
5 Åman, Spanska sjukan, 66.  
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Likt en vanlig säsongsinfluensa började också spanska sjukans symtom för de flesta drabbade 

med ont i halsen, feber, ont i kroppen och huvudvärk. Sedan följde frossa och mörka fläckar i 

ansiktet. Dessutom drabbades lungorna med bland annat blödningar och sekundära infektioner 

som lunginflammation. Mortaliteten bland de smittade var på flera procent, långt över en 

vanlig influensas.6 Inget botemedel fanns mot spanska sjukan även om vård kunde lindra 

lidandet och öka chanserna att ta sig levande igenom sjukdomen.7 Den första vågen under 

våren 1918 var dessutom mycket mindre dödlig än under hösten vilket bidrog till den chock 

och överraskning när pandemin slog till på hösten med stor dödlighet. Det var främst unga 

och friska i åldern 15 till 40 som dog. Detta berodde troligtvis på att de äldre hade visst skydd 

från tidigare influensaepidemier.8 Spanska sjukan slog hårt mot alla sociala klasser i samhället 

även om klasskillnader i mortaliteten har upptäckts i Sverige. Dock var dessa skillnader inte 

direkt bundna till högre inkomst och lägre dödlighet utan sambanden kan istället kopplas till 

olika specifika yrkeskategorier.9 Dödligheten var även överlag högre bland män än kvinnor.10  

1.1 Syfte 
Syftet är att undersöka huruvida spanska sjukan i Jämtland medförde en större fattigdom. Detta 

ska göras genom fattigvårdsstatistiken från Statistiska Centralbyrån (SCB). Kan en ökning i 

andelen som får fattigvård (understödstagare) ses i spåren av spanska sjukan? Just Jämtland är 

intressant eftersom det var det län med högst andel döda i Sverige. Undersökningen kommer till 

stor del att ha sin utgångspunkt i Karlsson, Nilsson och Pichlers studie The impact of the 1918 

Spanish flu epidemic on economic performance in Sweden: an investigation into the consequences 

of an extraordinary mortality shock. De undersöker arbetsinkomst, kapitalinkomst och andel på 

befolkning på fattighus mellan 1912 och 1930 för att se om spanska sjukan orsakat en förändring 

av dessa variabler. Deras resultat pekar mot att spanska sjukan innebar en försämring i 

levnadsstandarden. Denna uppsats ämnar fördjupa sig på en regional nivå och undersöka totala 

andelen understödstagare och olika grupper av understödstagare vilket inte Karlsson gör. De 

grupper av understödstagare som undersöks i denna uppsats är kvinnor, män och barn samt även 

den mer avsmalnade gruppen tidigt gifta med barn. Därmed går det att se vilka grupper som ökar 

och minskar eller om förändringar i totala antalet understödstagare sker proportionerligt mellan 

                                                
6 Jonas F Ludvigson, Spanska sjukan -värsta farsoten sedan Digerdöden, Läkartidningen 2018-03-06.  
7 Åman. Spanska sjukan, 140.  
8 Ludvigson, Spanska sjukan -värsta farsoten sedan Digerdöden.  
9 Tommy Bengtsson, Martin Dribe, Björn Eriksson. Social Class and Excess Mortality in Sweden During the 
1918 influenza Pandemic, American Journal of Epidemiology (Vol. 187, nr 12, 2018: 2568–2576).  
10 Åman Spanska sjukan.  
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grupper av understödstagare vilket kan ge en intressant bild av vilka som drabbas värst av kriser 

som spanska sjukan.    

1.2 Frågeställning och hypotes 
Frågeställningen som denna uppsats försöker besvara är ifall spanska sjukan påverkade 

fattigdomen i Jämtlands län. Hur utvecklades andelen understödstagare i Jämtland jämfört 

med hela Sverige perioden efter spanska sjukan? Skedde det någon förändring i fördelningen 

av olika grupper av understödstagare? Kan en eventuell ökning i andelen understödstagare 

kopplas till spanska sjukan? En hypotes utifrån Karlsson, Nilsson och Pichlers undersökning 

är att det sker en ökning av andelen understödstagare åren efter spanska sjukan. Ökningen bör 

vara större i Jämtland än i hela Sverige eftersom Jämtland i döda per capita drabbades värre. 

En sådan skillnad skulle också kunna styrka att det är just spanska sjukan som orsakat 

ökningen. Det bör även på kort sikt efter spanska sjukan ske en ökning på andelen 

ensamstående understödstagare med familj att försörja utifrån antagandet att många familjer 

förlorade sin försörjare i spanska sjukan.  

2. Metod 
SCB:s data över den offentliga fattigvården åren 1874–1956 ligger som grund för denna uppsats 

kvantitativa undersökning. Fattigvårdstatistiken över antalet understödstagare i Jämtlands län 

respektive för hela Sverige sammanställs genom egna tabeller och diagram i Excel. Överföringen 

av data från SCB:s fattigvårdsrapporter till Excel sker manuellt vilket betyder att det finns en risk 

för att felaktiga uppgifter genom mänskligt slarv förs in i resultatet. Men med noggrannhet 

minimeras denna risk. För att räkna ut andelen understödstagare behövs data över den totala 

folkmängden för respektive år i Jämtlands län och Sverige. Denna data över totala folkmängden i 

hämtas från SCB:s Folkmängden i administrativa områden. Undantag för åren 1912, 1914 och 

1916 där den totala folkmängden i Sverige och Jämtland redan är redovisade direkt i 

fattigvårdsrapporterna. Tidsperioden kommer avgränsas från 1912 till 1930. Att ta med data före 

spanska sjukan är nödvändigt för att ha något att jämföra med samt för att upptäcka eventuella 

längre trender som felaktigt skulle kunna kopplas till spanska sjukan. Den exakta perioden 

undersökningsperioden 1912–1930 väljs utifrån att det är samma period som Karlsson, Nilsson 

och Pichlers använder i sin undersökning. Därmed kan denna undersökning lättare kopplas till 

deras.  

För att undersöka grupper av understödstagare väljs ett antal grupper ut som anses vara relevanta 

och intressanta. Dessa är: kvinnor, män, indirekt understödda barn och direkt understödda barn. 
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Indirekt understödda barn innebär att de får stöd genom att deras föräldrar är understödstagare 

medan direkt understödda barn betyder att barnet får direkt stöd, till exempel genom barnhem. 

Dessa kategorier är intressanta för det kan belysa om ett av könen drabbas värre av krisen än det 

andra eller om det sker en stor ökning av understödda barn. Kvinnor förut gifta med barn och män 

förut gifta med barn kommer också tas med som undersökningsgrupper. De är tänkta att belysa 

barnfamiljer som har förlorat en fader eller moder.    

2.1 Disposition 
I uppsatsens ”Tidigare forskning” redovisas litteratur om Jämtlands län, spanska sjukan, 1920-talets 

industrikris och den svenska fattigvården. Alla dessa områden är nödvändiga att förstå för att och 

tolka resultat från undersökningen. För delen om Jämtlands historia ligger verk av Mats Rolén till 

grund. Om spanska sjukan hämtas det mesta från Margareta Åman. Sektionen om industrikrisen på 

1920-talet som är viktig som en alternativ faktor till förändringar i fattigvårdsstatistiken hämtas från 

Alexander Boksjö och Mikael Lönnborg-Andersson samt Anders Östlind. Delen om den svenska 

fattigvården hämtas bland annat från Karl J. Höjer.  

För att förstå hur en förlust av en försörjare kan drabba ett hushåll används Jane Humprhies 

Childhood and Child Labour in the British Industrial Revolution som teoretisk utgångspunkt 

genom hennes tolkningar av breadwinner-homemaker hushållet. Tidigare nämnda Karlsson, 

Nilsson och Pichler resonemang och tolkningar av deras resultat i The impact of the 1918 Spanish 

flu epicdemic on economic performance in Sweden är också en stor teoretisk utgångspunkt. Även 

studier kring spanska sjukans långsiktiga socioekonomiska effekter tas upp. Utifrån materialet från 

tidigare forskning diskuteras uppsatsens resultat för att dra slutsatser. Till sist sammanfattas 

uppsatsen i avslutningen.  

2.2 Avgränsning 
Uppsatsen kommer undersöka fattigdom utifrån andelen understödstagare. Undersökningen ska 

göras ur ett regionalt perspektiv avgränsat till Jämtlands län. Men även data för hela Sverige 

kommer sammanställas för jämförelse. Tidsperioden för datainsamlingen kommer som tidigare 

nämnt avgränsas till åren 1912–1930. Men undersökningsfokus är åren för spanska sjukans utbrott 

1918–1920 samt 1920-talet för att se eventuella effekter av pandemin.   

2.3 Källor 
De främsta källorna i denna uppsats består av Statistiska Centralbyråns statistik för 

fattigvården åren 1912–1930. Det intressanta i det materialet är förändringen i andel samt 

kategorier av understödstagare. En understödstagare var de som mottog någon form av 
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försörjningshjälp eller vård från fattigvården under det givna året. Data över andel 

understödstagare kan till viss del säga något om den allmänna fattigdomen i regionen för att 

på så sätt bli ett mått på hur spanska sjukan kan ha påverkat fattigdom. Men fattigvårdsdata 

har också många begräsningar. För det första behövs en definition av fattigdom för att mäta 

den. Fattigdom är ett välkänt allmänt begrepp som Elisabeth Enberg kort definierar som 

”bristande ekonomiska resurser” vilket är definitionen som kommer användas i denna 

uppsats. En svårare fråga är hur fattigdom bör mätas. Hur bristande ekonomiska resurser ska 

en individ ha för att räknas som fattig? Ofta bestäms en fattigdomsgräns utifrån ett lands 

medelinkomst. Fattigdom har även fler aspekter än materiell, den måste relateras till de 

sociala förhållandena.11 Till exempel så kanske det i Sverige 1918 räckte för en 

arbetarklassfar att ha råd med mat på bordet för sin familj för att anses ”respektabel” i 

samhället medans det i Sverige 2020 krävs mycket mer än bara mat på bordet för att uppnå en 

liknande nivå av respekt och social ställning. I Europeiska Unionen mäts materiell fattigdom 

genom nio poster av hushållsekonomiska utgifter. Om en person inte har råd med minst fyra 

av de nio posterna räknas det som allvarlig materiell fattigdom.12 Det främsta kravet för att få 

fattigvård var att inte kunna försörja sig själv och sin familj vilket därmed kan ses som en 

rimlig gräns för fattigdom i denna uppsats. 

Sedan är frågan i hur stor utsträckning antalet understödstagare speglar antalet fattiga i en region.  

Att ta emot fattigvård sågs som skamligt och det var i första hand till sin familj och släkt som 

människor i nöd förväntades vända sig till. Det är alltså rimligt att tro att nöden och antalet 

oförmögna att försörja sig själva var större än antalet understödstagare i SCB:s fattigvårdsdata. 

Dessutom innefattar det totala antalet understödstagare en mycket bred grupp. Så som äldre 

personer, tillfälligt sjuka, personer med funktionsvariation, ensamstående mödrar och föräldralösa 

barn. Även formen av fattigvård varierar stort mellan försörjningsstöd i hem, anstaltsvård och 

utackordering. Data på totala antalet understödstagare kommer därför innefatta grupper som inte 

direkt är intressant för att undersöka spanska sjukans effekter men det är det enda sättet för att 

kunna mäta på antalet understödstagare utifrån grupper av understödstagare. Även om antalet 

understödstagare inte är exakt uppgift på antalet fattiga i en region så kan det ändå ge en bild av 

den generella utvecklingen och trender. Ett annat problem är förändringen i 

fattigvårdslagstiftningen 1918 som sker under perioden för undersökningen. Trots att den nya 

                                                
11 Elisabeth Enberg, Fattigvårdens former och understödstagare i Skellefteå socken under 1800-talet. Diss., 
Umeå Universitet, 2005, 27. 
12 SCB, Sverige har lägre materiell fattigdom än de flesta andra länder i EU, (2019). 



  Filip Örn 
 

 6 

lagen innebär viss stärkt ställning för understödstagarna är det samma grupper som mäts som 

understödstagare både före och efter 1918.13  

2. Tidigare forskning 
3.1 Jämtlands läns historia 
Jämtlands län bestod under uppsatsens period och består 2020 fortfarande främst av de 

norrländska landskapen Jämtland och Härjedalen. Befolkningsmässigt var Jämtlands län år 1920 

ett av de mindre i Sverige med 133 566 invånare (dock lite större befolkning i länet 1920 än 

2020)14. Länets landskap dominerades av fjäll och barrskog. Ett viktigt historiskt kännetecken för 

Jämtland var avsaknaden av en överklass. Istället bestod befolkningen främst av självägande 

bönder samt samiska renskötare. Kring Storsjön fanns jordbruksbygd med den största 

befolkningskoncentrationen i länet. Vid Storsjön fanns även länets enda stad Östersund. Jämtlands 

befolkning och näring har formats utifrån dess isolering från andra befolkningskoncentrationer. 

Kommunikation och handel med städerna längs Östersjökusten var begränsad och tog mycket lång 

tid. En naturligare handel var med närliggande orter i Norge men detta motverkades ständigt av 

svenska myndigheter som strävade att hålla den regionala handeln inom riket. Begränsandet av 

handeln med Norge var även ett av syftena bakom Östersunds grundande 1786.15   

Under 1870 och 80-talet förbättrades kommunikationen avsevärt genom järnvägsbyggen som band 

ihop Östersund med övriga Sverige samt med Trondheim. Järnvägen skapade nya 

stationssamhällen och skapade grunden för en stor turistnäring. Järnvägen fortsatte att expandera 

och under spanska sjukan pågick byggandet av inlandsbanan genom Jämtlands län som syftade att 

bidra till utveckling av det norrländska inlandet.16 Under 1800-talet ökade Jämtlands läns 

befolkning i snabb takt. Mellan 1805 och 1905 låg den genomsnittliga befolkningstillväxten på 

2,56 procent jämfört med riksgenomsnittet 1,19 procent för samma period.17  Ökningen kan 

förklaras med inflyttande skogsarbetare och nybyggare som skapade nya jordbruksmarker i 

tidigare obebodda områden. Svenska staten ville under 1800-talet modernisera och ta tillvara på de 

naturresurser som fanns i det glesbefolkade Jämtland och gynnade därför nybyggen. Järnvägen 

öppnade Jämtlands och många andra delar av Norrland och norra Svealands skogar för marknaden 

vilket ledde till utveckling av en betydande skogsindustri i dessa regioner. Villkoren och 

                                                
13 Karl J. Höjer, Svensk Socialpolitisk Historia, Stockholm: P.A. Norstedt & Söner (1952), 102–107. 
14 SCB, Historisk Statistik för Sverige- Del 1. Befolkning 1720–1967, Stockholm: AB Allmänna Förlaget (1969) 
51.  
15 Barbro Bergner et al, Jämtland, Nationalencyklopedin, (2020). 
16 Bergner, et al, Jämtland Nationalencyklopedin.  
17 SCB, Historisk Statistik för Sverige, Stockholm: AB Allmänna Förlaget 49–51.  
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ägandeförhållandena för de tidigare självägande bönderna förändrades när nya träpatroner istället 

tog över ägandet av stora skogsmarker. Skogsarbetarna i Jämtland bestod främst av lokala 

jordbrukare som under vinterhalvåret arbetade i skogen.18 Skogsbruket skedde fortfarande främst 

för hand med yxa och såg. Det dröjde till 1950-talet innan skogsbruket på allvar började 

mekaniserades. Därav sysselsattes många i skogen under vintersäsongen. Under första världskriget 

höjs priset på brännved och träkol kraftigt på grund av bristen på importerat bränsle. Detta ledde 

till en stor avverkning av skog under kriget, även ungskog. Efter kriget ökade utbudet av varor och 

efter en kort kraftig prisökning sker 1921 istället ett stort prisfall på trävaror. Flera träindustrier i 

Jämtland lades ner, löner halverades och många blev av med arbete.19  

Industrin i Jämtlands län var under 1910-talet i en expansiv fas men antal yrkesutövare inom 

industrin var fortfarande mycket låg. År 1920 räknades 7000 personer (5,2 procent av 

befolkningen) till industri- och hantverksarbetare. De flesta av dessa arbetade inom trärelaterade 

industrier (sågverk, massafabriker). Östersund blev aldrig någon betydande industristad utan 

förblev främst en centralort med handel och service för regionen.20 Urbaniseringsgraden i 

Jämtlands län var också mycket låg vid tiden för spanska sjukan med tio procent av befolkningen 

boende i stad 1920 jämfört med rikssnittet på 29 procent under samma tid.21 Östersund ansågs 

också vara en militärstrategisk viktig stad med två förlagda regementen. Vid spanska sjukans 

utbrott 1918 pågick första världskriget i Europa och det politiska läget i Sverige var instabilt, 

därför var militära mobiliseringen kring Östersund hög.22 Mobiliseringen under första världskriget 

innebar en stor expansiv period för Östersund med befolkningsökning från 9 000 till 13 000 under 

kriget.23  

3.2 Spanska sjukan i Jämtland 1918–1920 
”Det är för svårt att vi ej någonsin kunna bli av med denna sjuka i länet” skrev Jämtlands 

landshövding Johan Widén i ett brev till sin fru 22 oktober 1918.24 Jämtlands län var det län som 

hösten 1918 uppnådde högst dödlighet i spanska sjukan av de svenska länen. Dödligheten per 

100 000 invånare var år 1918 över 866 i Jämtland jämfört med riksgenomsnittet 471. Dessutom 

drabbades Jämtland hårt tidigare än övriga Sverige. Detta kan bero på de nära kontakterna med 

                                                
18 Mats Rolén, Från istid till 2000-tal. I Jämtland, Bo Tynderfeldt (red.), 33–71 (Stockholm: Bilda Förlag, 2007) 
58–63. 
19 Mats Rolén, Jämtlands och Härjedalens Historia 1880–1980 (Östersund: Jämtlands läns museum, 1990) 366, 
383–386.  
20 Rolén, Från istid till 2000-tal, 64. 
21 SCB, Historisk statistik, 51, 53.  
22 Rolén, Från istid till 2000-tal, 64–65.  
23 Åman, Spanska sjukan, 128. 
24 Ibid, citatet återgivet av Åman, 139.  
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Norge som drabbades tidigare än Sverige. Redan i augusti var Östersund hårt drabbat. Insjukna 

och döda var särskilt hög bland militären.25 Att just Jämtland fick en sådan hög dödlighet kan 

beror på att länet hade en stor ung befolkning som var den åldersgrupp som drabbades värst. 

Jämtlands tidigare ödsliga isolation hade skyddat dem från att drabbats hårt av tidigare 

influensaepidemier vilket kan ha gjort den regionala immuniteten sämre. En tredje förklaring 

ligger i att Jämtland fortfarande var väldigt ruralt och ödsligt. Det tog långt tid för människor i 

ödsliga byar och gårdar att få vård och hjälp i tid.26  

1 september öppnade landets första provisoriska sjukhus i Östersund för att vårda influensasjuka 

med plats för 80 patienter. På landsbygden upprättades vårdstugor där enklare vård av 

sjuksköterskor kunde ges. Men bristen på läkare och speciellt sköterskor var ständigt hög under 

hösten.27 Gerhard Åberg berättade själv om sina upplevelser som provinsialläkare på jämtländska 

landsbygden 1918:  

Jag satt och skakade i kärran på landsvägen. Fyra mil bort i en annan skogsby hade en ung kvinna 
insjuknat. Hon var ute på en fotvandring, då sjukdomen kom. De sista två milen hade jag att färdas på 
en mycket dålig skogsväg med djupa hjulspår och gans-ka stora stenar i vägbanan. Det blev sent på 
afton innan jag hann fram till den sjuka. Lunginflammationen hade redan tagit en elak vändning, och 
intet kunde hindra det snart inträdande slutet. Efter ledsam och bekymmersam natt med föga sömn 
anträdde jag hemfärden tidigt följande morgon28. 
 
Den statliga myndigheten Medicinalstyrelsen som hade ansvaret för epidemibekämpning skickade 

ut läkarstudenter som extraläktare i bekämpningen av spanska sjukan. Även Röda korset och 

andra frivilliga bidrog med mycket vårdpersonal, främst kvinnor för att undsätta den kommunala 

vårdpersonalen. En stor del av vårdpersonalen saknade helt sjukvårdsutbildning. Smittrisken bland 

läkare och sköterskor var mycket hög och vårdpersonalen förväntades ta stora risker.29 I december 

hade antalet sjuka sjunkit och 19 december stängde det provisoriska sjukhuset i Östersund. Mindre 

vågor av uppgångar av sjuka sker under 1919.30    

3.2 1920-talets industrikris 
Knappt hade spanska sjukan ebbat ut innan en annan slags kris drabbade stora delar av 

världen: 1920-talets industrikris även kallad fredskrisen. Under första världskriget var 

varuutbudet lågt i Sverige och inflationen därmed hög. För att göra landet mer 

självförsörjande gjordes stora investeringar genom statliga subventioner i nya sorters 

                                                
25 Ibid, 74, 89.  
26 Ibid, 139–140. 
27 Ibid, 36–38.  
28 Läkartidningen, 2015-08-18, Skulle jag komma fram i tid, eller skulle sjukdomen redan hava uträttat sitt värv?  
29 Åman, Spanska sjukan, 54, 55, 137, 138.  
30 Ibid, 135–136.  
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verksamheter. Vid världsmarknadens återöppnande i och med krigsslutet 1918 fick många av 

de nya subventionerade verksamheterna svårt att klara sig. Det låga utbud på varor försvann 

snabbt när import från andra länder åter blev tillgängligt och istället skapades en deflation 

som förstärktes av en statlig budgetåtstramning.31 Budgetåtstramningen syftade till att 

återknyta kronans värde till guldmyntfoten som använts före kriget. Krigsslutet 1918 innebar 

även att en ökad andel av den svenska exporten gick till Storbritannien, Frankrike och USA. 

Denna handelsförskjutning västerut blev på kort sikt gynnande för trävaruexporten medan 

metallexporten missgynnandes. Priset på trävaror ökade dessutom mycket.32 

1920 slog konjunkturen om från hög till låg i USA. Under hösten samma år slog även 

konjunkturen om i Sverige med ökad arbetslöshet och prisfall. Krisen kan till viss del härledas 

till regeringars mål att återställa värdet på sina valutor till den de haft före kriget kopplad till 

guldmyntfoten. Näringslivet trodde dessutom att världsekonomin snabbt skulle återställas till 

att bli som före kriget. Därav gjordes många överoptimistiska expansiva spekuleringar och 

investeringar. Detta gjorde att fallet blev större när omsvängningen till lågkonjunktur 

inträffade. Den restriktiva kreditpolitiken som följd av målet att återkoppla valutan till 

guldmyntfoten gjorde det svårt för företag att genom lån klara krisen vilket fördröjde 

prisåterhämtningen i Sverige. Återhämtningen började inte på allvar förrän 1923 i Sverige 

vilket var senare och långsammare än i USA.33 Krisen drabbade främst den tunga 

exportorienterade industrin. Bland annat träindustrin upplevde ett stort prisfall 1921–1923. 

Prisfallen innebar stora lönesänkningar och förlorade arbeten.34 Magnusson beräknar 

arbetslösheten under krisens topp 1922 till 25 procent vilket också var det första tillfället av 

massarbetslöshet i Sverige35.  

3.3 Den svenska fattigvården 
Omvårdnad av fattiga sågs länge som en troshandling mer än en samhällsfråga. Det var en kristlig 

barmhertighetshandling att hjälpa fattiga och därigenom kunde fattigvård bli ett sätt att sona 

synder och uppnå frälsning. Det var därför länge kyrkan som hade huvudansvaret för fattigvården. 

Efter reformationen växte den statliga lagstiftningen och direktiven för fattigvården. Ansvaret 

                                                
31 Alexander Boksjö, Mikael Lönnborg-Andersson Svenska finanskriser -orsaker, förlopp, åtgärder och 
konsekvenser, Uppsala: Uppsala papers in financial history (1994), 18-20.  
32 Anders Östlund. svensk samhällsekonomi 1914–1922 – Med särskild hänsyn till industri, banker och 
penningväsen. Diss., Stockholms Högskola (1945), 9, 505–507, 518.  
33 Ibid, 8–9, 356, 396,  
34 Alexander Boksjö, Mikael Lönnborg-Andersson Svenska finanskriser -orsaker, förlopp, åtgärder och 
konsekvenser, Uppsala: Uppsala Universitet (1994), 18-20.  
35 Lars Magnusson, Den svenska arbetslösheten i ett längre perspektiv. Ekonomisk Debatt, (Vol. 28, nr 1, 2000).  
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lades på lokalsamhället och sockenkyrkan fortsatte att spela en huvudroll i fattigvården. Ända in 

på 1900-talet är det ett samarbete mellan kommun och kyrka som sköte fattigvården. Till fattiga 

räknades de som var oförmögna att försörja sig själva och saknade försörjande anhöriga. 

Huvudsakliga grupper var föräldralösa barn, personer med funktionsvariation, äldre personer samt 

diverse olika människor som inte ansågs lämpliga att verka fritt ute i samhället. Under 1800-talet 

växte andel egendomslösa i samhället vilket försvårade lokalsamhällets förmåga att ta hand om 

sina fattiga. Detta tillsammans med industrisamhällets krav på öppnare och rörligare 

arbetsmarknad påverkade till att fattigvårdslagstiftningen 1871 blev mer restriktiv.36  

1918 skedde nästa större förändring i fattigvårdslagen som innebar att fattigvården blev bredare 

och mer allmän. Kommuners och landstingens plikter jämtemot sina fattiga ökade och 

understödstagarnas rättigheter blev större. Synen på fattigvården började med denna lag förändras 

från att en barmhertighetshandling till att ses som samhällets plikt till dess medborgare.37 De 

viktigaste konkreta dragen i den nya lagen var att alla former av nödläge blev berättigad 

fattigvård, minderårighetsgränsen höjdes till 16, inspektörer och konsulenter tillsattes för uppsikt 

av fattigvården, understöd utan återbetalning blev i vissa fall förekommande och fattigvårdens 

grundmålsättning skulle bli att få understödstagarna att klara sig på egen hand38.  

Men även om lagen innebar vissa förbättringar för understödstagarna så var den protestantiska 

normen om att arbeta och göra rätt för sig fortsatt stark även efter 1918-års lag. De som inte kunde 

försörja sig själva och tog emot fattigvård ansågs vara en belastning för samhället och därmed 

kunde det också bli skamligt. Dessutom var rösträtten begränsad för understödstagare. I första 

hand förväntades familjen att stödja fattiga anhöriga. Fattigvård söktes genom att kontakta en 

medlem av kommunens fattigvårdsstyrelse. Flera yrkeskategorier som polis och barnmorska var 

även skyldiga att anmäla folk till fattigvård som de ansåg oförmögna till självförsörjning. Kvinnor 

fick en viss förbättrad ställning i 1918 års-fattigvård. Bland annat blev det obligatoriskt att välja in 

kvinnor i fattigvårdsstyrelser som totalt bestod av tre till fem personer och var de som styrde 

fattigvården i en kommun.39  

Understödsformerna delades in i understöd i hem, utackordering och anstaltsvård. Understöd i 

hemmet innebar att vårdare eller tjänstemän utsända av fattigvårdsstyrelsen fick ansvar över att 

                                                
36 Enberg, Fattigvårdens former, 57–65.  
37 Höjer, Svensk Socialpolitisk Historia, 102–107.   
38 Tilly Borg, Fattigvårdslagstiftningen -Fattigvårdslagen 1918, Stockholm: Bergman-Österbergska 
Samhällskurserna (1918). 
39 Henrik Thörne, Normen för fattigvård – En studie om 1871- och 1918 års fattigvårdsförordningar, kopplat till 
genus, klass och medborgarskap, (kandidatuppsats), Linnéuniversitetet, 2015. 44–45.  
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betala ut försörjningsstöd i natura till understödstagarna. Utackordering skedde främst med barn 

som fick flytta till personer som av styrelsen ansågs lämplig för barnets försörjning och 

omvårdnad. Det var förbjudet att auktionera ut barn till de som var beredda att försörja barn till 

lägst pris. Detta hade under 1800-talet varit vanligt förekommande. Kommunerna var även 

skyldiga att ha anstaltförsörjning genom främst ålderdomshem eller arbetshem. På anstalterna 

skulle tydlig åtskillnad mellan kön och olika kategorier av vård hållas. I arbetshemmen sattes 

människor som var arbetsföra men inte ansågs lämpliga att vistas ute i samhället eller på andra 

anstalter. Fattigsamhällena finansierades dels av sina egna intäkter på kapitalavkastning och gåvor 

men också av kommunen. Fattigvårdskostnaden av sinnesslö, sinnessjuka och tuberkulösa föll på 

landstingen. Landstingen bestod av en mycket större geografiskt område än fattigsamhällena och 

de hade huvudansvaret över vården i lasarett och sjukstugor.40   

3.4 Teori 

3.4.1 Spanska sjukans långsiktiga socioekonomiska effekter 

André Richter och Per Olof Robling tar upp spanska sjukans socioekonomiska effekter på 

lång sikt. De utgår från foster som kan ta skada av spanska sjukan genom att deras mödrar 

drabbas av sjukdomen under graviditeten. Medicinsk forskning visar att influensa hos modern 

under graviditet kan ge upphov till neurologiska skador på barnet senare i dess liv vilket kan 

påverka deras möjligheter för en lyckad skolgång. Genom svenska register kan individer 

födda första kvartalet av 1919 och som därmed var foster under spanska sjukans hårdaste 

period tas fram som grupp. Sedan undersöks barnen till denna grupp födda första kvartalet 

1919 genom inkomst och längd på skolgång. Resultatet visar enligt författarna att barnen till 

de födda 1919 har en genomsnittlig kortare skolgång än övriga barn. Sambandet är dessutom 

könsbundet. Söner till fäder födda första tre kvartalen 1919 visar en kortare skolgång samt 

döttrar till mödrar men inte söner till mödrar eller döttrar till fäder.41  

Två andra som undersöker spanska sjukans långvariga hälsomässiga och socioekonomiska 

effekter är Jonas Helgertz och Tommy Bengtsson. De undersöker människor i Sverige som 

födds eller är barn under spanska sjukan och därigenom potentiellt drabbas. Denna grupp 

undersöks under perioden 1968–2012 utifrån hälsa, yrke och arbetsinkomst. Slutsatsen de drar 

                                                
40 Borg, Fattigvårdslagstiftningen. 
41 André Richter & Per Olof Robling, Multigernerational effects of the 1918–19 influenza pandemic on 
educational attainment: Evidence from Sweden, Working paper, Swedish Institute for Social Research (2016), 1, 
2, 6–8, 10, 19.  
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från resultatet drar de slutsatsen att skillnaderna för denna grupp jämfört med de födda före 

och efter är begränsat. De som tydligast kan sägas drabbas av spanska sjukan senare i livet är 

de som var i sent fosterstadium under pandemin. Helgertz och Bengtsson tar även upp att 

studier rörande spanska sjukans långvariga effekter ofta lider av problematiken att det finns 

många faktorer som kan påverka resultatet, främst första världskriget. Resultatet från olika 

internationella studier skiljer sig ofta åt och är ibland även motsägelsefulla mot varandra.42   

3.4.2 Karlsson, Nilsson & Pichler  

Men vad händer med en ekonomi på kort och medellång sikt efter en kraftig mortalitets chock 

som spanska sjukan? Karlsson, Nilsson och Pichler tar upp Raouf Boucekkines neoklassiska 

modell för pandemiers ekonomiska effekter. Denna modell innebär att den plötsliga död som 

pandemin skapar gör att det blir ont om human kapital. Det fysiska kapitalet såsom fastigheter 

och maskiner blir däremot orörda av pandemin och hamnar i överflöd. Överflödet hindrar nya 

kapitalinvesteringar för en tid och istället kommer löner att öka. Det blir helt enkelt färre 

människor än tidigare men de kan dela på lika mycket kapital, mer kapital per person.43  

Karlsson, Nilsson och Pichler undersöker kapitalinkomst, arbetsinkomst och fattighus i 

jämförelse mellan hårt och mindre hårt drabbade svenska län. Resultatet visar tvärtemot 

Boucekkines modell en liten minskning i arbetsinkomster, en betydande minskning i 

kapitalinkomster samt en ökning av andel människor i fattighus. Det är även en stor avvikelse 

mellan de län med stor per capita död i spanska sjukan jämfört med de med låg dödlighet. 

Länen som drabbas hårt har en större försämring är de mindre drabbade. Den stora 

försämringen i dessa värden sker efter spanska sjukans slut vilket enligt författarna talar för en 

stark indirekt effekt av spanska sjukan på medellångsikt.44 

3.4.3 Humphries  

Vilka grupper i samhället var det som drabbades värst av denna ekonomiska försämring som 

Karlsson kopplar till spanska sjukan? De som drabbas hårdast av de direkta dödsfallen i 

spanska sjukan bör rimligtvis vara de som förlorat sina familjeförsörjare. Vid denna tid var 

enförsörjarhushåll ”breadwinner-homemaker” den dominerande hushållsformen. Det innebar 

                                                
42 Jonas Helgertz & Tommy Bengtsson, The Long-Lasting Influenza: The Impact of Fetal Stress During the 1918 
Influenza Pandemic on Socioeconomic Attainment and Health in Sweden. 1968–2012, Demography (Vol. 56, 
2019).  
43 Karlsson, Nilsson & Pichler, The impact of the 1918 Spanish flu.  
44 Ibid.  



  Filip Örn 
 

 13 

att mannen förvärvsarbetade medan kvinnan hushållsarbetade. Men vad händer när 

försörjaren i ett breadwinner-homemaker hushåll försvinner? Detta belyser Jane Humphries i 

Childhood and child labour in the British industrial revolution.45   

Humphries skriver om en stor mängd historier från barn som levde under industriella 

revolutionen i Storbritannien. Barnarbete var mycket utbrett i under industrialiseringen och 

hon kopplar detta direkt till breadwinner-homemaker hushållets uppkomst. När det endast är 

en person som försörjer hushållet blir också hushållet mer känsligt. Om försörjaren blir sjuk, 

försvinner eller dör sätter det hela familjen i ett svårt läge. När industrisamhället dessutom 

formar sig efter uppdelningen med en förvärvsarbetande man och en hushållsarbetande kvinna 

blir det mycket svårt för en kvinna att ta över både försörja och hushållerska rollen. Istället 

menar Humphries att det är barnen som fyller rollen som försörjare när inte fadern klarar det 

på egen hand. Det gäller inte bara om fadern helt försvinner som försörjare utan Humphries 

visar exempel på många familjeomständigheter som tidigt tvingar barn ut i arbete. Till 

exempel alkoholism hos fadern. Men en förlust av en mor var ofta till och med mer förödande 

för familjen än en förlust av en far. När en mor gick bort försvann ofta den som höll ihop 

familjen. Även om mannen ville hade den förvärvsarbetande fadern sällan tid för 

hushållsarbetet som en familj kräver. Resultat av en död mor blir därför ofta att familjen helt 

löses upp.46  

4. Undersökning  
4.1 Utvecklingen av totala andelen understödstagare 
Nedanför följer undersökningens kärna: en tabell och diagram som visar andelen 

understödstagare i Jämtlands län och Sverige. Jämtland visar en stor uppgång i andelen 

understödstagare mellan 1921 och 1928. Frågan är om denna uppgång kan kopplas till 

spanska sjukan?  

 

 

 

 

                                                
45 Jane Humphries, Childhood and Child Labour in the British Industrial Revolution Cambridge: Cambridge 
University Press (2010).  
46 Ibid, 80–81, 88-102, 144–145. 
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4.1.1 Tabell 1. Procentuell andel understödstagare av totala folkmängden i 
Jämtlands län och Sverige 1912–1930. 

Källa: Bidrag till Sveriges officiella statistik. U. 

Kommunernas fattigvård och finanser, SCB, Stockholm: 

P.A. Norstedt & söner, gällande år 1912–1917., 

Fattigvården, SCB, P.A. Stockholm: Norstedt & söner, 

gällande år 1918–1930.  Folkmängden i administrativa 

områden, SCB, Stockholm: Norstedt & söner, gällande år 

1918–1930. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År Jämtland Sverige
1912 3,17 4,35
1913 3,22 4,37
1914 3,18 4,43
1915 3,30 4,59
1916 3,27 4,44
1917 2,96 4,46
1918 3,00 4,41
1919 2,94 4,30
1920 3,00 4,09
1921 3,61 4,25
1922 4,86 4,58
1923 5,02 4,99
1924 5,41 5,08
1925 5,87 5,37
1926 5,89 5,23
1927 6,33 5,39
1928 7,03 5,60
1929 7,04 5,66
1930 7,01 5,82
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4.1.2 Diagram 1. Procentuell andel understödstagare av totala folkmängden i 
Jämtlands län och Sverige 1912–1930. 

 
Källa: Bidrag till Sveriges officiella statistik. U. Kommunernas fattigvård och finanser, SCB, Stockholm: P.A. 
Norstedt & söner, gällande år 1912–1917., Fattigvården, SCB, P.A. Stockholm: Norstedt & söner, gällande år 
1918–1930. Folkmängden i administrativa områden, SCB, Stockholm: Norstedt & söner, gällande år 1918–1930. 

Tabellen och diagrammet ovan visar att det inte sker någon ökning i andelen understödstagare 

under åren för spanska sjukans utbrott 1918–1920. Detta kan tyckas talande för att spanska 

sjukan hade liten effekt på fattigdom. Dock sammanfaller denna trend tidsmässigt med 

Karlsson, Nilsson och Pichlers undersökning. De argumenterar för att spanska sjukan genom 

obalans mellan human och fysisk kapital, långvariga hälsoskador samt förlust av försörjare 

kan ha försämrat levnadsstandarden på medellångsikt.47 Därför kan den fördröjda ökningen i 

denna undersökning utifrån deras resonemang ändå tolkas som ett resultat av spanska sjukans 

död.  

Men det kan även finnas andra möjliga orsaker till den kraftiga ökningen av understödstagare 

som Karlsson, Nilsson och Pichler i hög grad missar att diskutera. Den industriella krisen 

under 1920-talet bör ses som en stor orsak till ökningen av understödstagare. Industrikrisen 

skapade stora prisfall48 och en mycket hög arbetslöshet vilket bör påverka antalet 

understödstagare.49 Krisens värsta år 1921–1923 sammanfaller dessutom med den kraftigaste 

uppgången i andelen understödstagare.50 Men varför är ökningen i andel understödstagare så 

mycket större i Jämtland än hela Sverige när industrikrisen var nationell och inte bara en 

regional företeelse? Kanske kan resultatet tolkas som en kombination av spanska sjukan och 

                                                
47 Karlsson, Nilsson & Pichler, The impact of the 1918 Spanish flu. 
48 Östlind, Svensk samhällsekonomi, 8–9.  
49 Magnusson, Den svenska arbetslösheten i ett längre perspektiv, 34.  
50 Östlund, svensk samhällsekonomi, 8–9.  
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industrikrisen där regioner likt Jämtland som drabbades hårt av spanska sjukan också 

drabbades hårdare av industrikrisen. Det skulle kunna förklara den tydliga avvikelsen mellan 

hårt och mindre hårt drabbade län i spanska sjukan som resultatet av Karlssons undersökning 

visar efter 1921.  

Men kanske har spanska sjukan inget med ökningen i andel understödstagare att göra. 

Träindustrin en av de mest hårda drabbade sektorerna under 1920-talets industrikris och 

träindustrin var dessutom den dominerande industrin i Jämtland.51 Alltså kanske ökningen i 

andel understödstagare i Jämtland nästan enbart förklaras med de förlorade jobben och sänkta 

lönerna som prisfallet på träprodukter innebar. Det kan även förklara trenden i Karlsson, 

Nilsson och Pichler undersökning. Eftersom deras uppdelning av hårt och mindre drabbade 

län går vid 700 döda per 100 000 ingår endast Jämtlands, Kopparbergs (Dalarna) och 

Västernorrlands län i kategorin hårt drabbade.52 Utöver att dessa län alla var glesbefolkade 

och hårt drabbade av spanska sjukan var de även alla ekonomisk dominerande av tungindustri 

och råvaruexport. Därmed är det rimligt att dessa län drabbades värre av 1920-talskrisen är 

hela riket utifrån Boksjö och Lönnborg-Andersson som menar att den krisen slog hårdast mot 

tungindustrin.53  

Ytterligare en bidragande faktor till ökningen av andelen understödstagare skulle kunna vara 

fattigvårdsreformen 1918. Lagen ämnar göra fattigvården mer värdig för understödstagarna 

och den lagliga rätten till hjälp utökas.54 Människor som tidigare varit gränsfall till att få 

fattigvård med lagen får det lättare att söka samt kan se fattigvården som ett värdigare 

alternativ än tidigare. Därför bör fattigvården inverka på ökningen på andelen 

understödstagare i Jämtlands län och Sverige efter 1918. Dock kan den nya lagen inte förklara 

den stora skillnaden mellan Jämtland och Sverige 

Ökningen av andelen understödstagare i Jämtlands län fortsätter dessutom att öka även efter 

1923 då Sverige som helhet börjar återhämta sig ekonomiskt från industrikrisen. Antingen 

tyder detta på att återhämtningen från krisen tar lång tid att nå de fattigaste i samhället eller är 

det andra faktorer som påverkar andelen understödstagare. En faktor till den fortsatta 

ökningen av andelen understödstagare kan vara en fördröjd effekt av spanska sjukan. Bland 

annat Richter & Robling menar att spanska sjukan fick mycket mer långtgående 

                                                
51 Rolén Jämtlands och Härjedalens Historia, 366, 384.  
52 Karlsson, Nilsson & Pichler, The impact of the 1918 Spanish flu. 
53 Boksjö, Lönnborg-Andersson, 18–20.  
54 Borg, Fattigvårdslagstiftningen. 
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socioekonomiska effekter än döda försörjare. Men varken Richter & Robling eller Bengtsson 

& Helgertz hittar något tydligt samband mellan inkomst och spanska sjukan på långsikt. 

Deras studier har dock ett mycket längre perspektiv än 1920-talet och det blir svårt att utifrån 

denna uppsats säkert fastställa orsaken till den fortsatta uppgången i andelen understödstagare 

efter 1923.55 56  

4.2 Utvecklingen av grupper av understödstagare  
4.2.1 Diagram 2. Grupper av understödstagare i procentuell andel av samtliga 
understödstagare i Jämtlands län och Sverige 1912–1930.  

 
Källa: Bidrag till Sveriges officiella statistik. U. Kommunernas fattigvård och finanser, SCB, Stockholm: P.A. 
Norstedt & söner, gällande år 1912–1917., Fattigvården, SCB, P.A. Stockholm: Norstedt & söner, gällande år 
1918–1930.   

Anmärkning: Svarta linjer för Sverige och gråa för Jämtlands län. Tillsammans utgör kategorierna för Sverige 
respektive Jämtland 100 procent av deras samtliga understödstagare. Kategorierna andel understödda 
kvinnor/män innefattar alla understödstagare för respektive kön över 15 år. Efter 1919 höjs gränsen för barn i 
statistiken till 16 år. Kategorierna av barn innefattar understödstagare under 15/16 år. Direkt understödda barn 
innebär att fattigvården riktas direkt till barnen genom till exempel barnhem. Indirekt understödda barn innebär 
att barnen tillhör ett hushåll där en eller flera vårdnadshavare motar fattigvård.  

Intressant med diagram ovan över grupper av understödstagare är ökningen av indirekt 

understödda barn i Jämtland åren 1921–1922. Denna ökning sammanfaller med snabbaste 

ökning av totala andelen understödstagare i Jämtland som urskiljs i diagram 1. Därmed bör 

slutsats kunna dras att barn utgör en stor del av ökningen av den totala andelen 

understödstagare för denna period. Faktumet att det handlar om indirekt understödda barn bör 

                                                
55 Richter & Robling, Multigernerational effects of the 1918–19 influenza pandemic. 
56 Helgertz & Bengtsson, The Long-Lasting Influenza.   
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betyda att det sker en ökning av barnfamilj som inte klarar av försörjningen. Vad kan detta 

bero på? Utifrån Humphries resonemang kring breadwinner-homemaker hushållet kan denna 

ökning av andel indirekt understödda barn tolkas som att det är många barn som har förlorat 

sina manliga försörjare vilket tvingar barnfamiljer att söka sig till fattigvården. Det bör även 

tas i beaktning att breadwinner-homemaker hushållet främst kopplas till förvärvsarbetande 

arbetarklasshushåll. Arbetsfördelningen inom jordbruket tros inte vara lika tydligt uppdelat.57 

Jämtlands befolkning är under spanska sjukan och 1920-talet väldigt rural och det finns ingen 

betydande arbetarklass som i södra Sveriges städer.58 Därför kanske inte en död make får 

samma förödande ekonomiska konsekvenser för en jordbrukarfamilj jämfört med en 

förvärvsarbetande där en ensamstående arbetarklassmaka bör har det mycket svårt att både 

förvärvsarbeta och hushållsarbete. Men i vilket fall som helst måste en död maka eller make 

fått mycket allvarliga konsekvenser för en familjs försörjning, bara att utifrån detta 

resonemang har det mindre betydelse om det är en maka eller make som sätts ur arbete 

jämfört med ett arbetarklasshushåll.  

Men om denna ökning av indirekt understödstagande barn orsakas av att försörjaren har dött 

eller blivit oförmögen att arbeta på grunda av spanska sjukan bör ökningen inträffa under eller 

direkt efter spanska sjukans utbrott. En rimligare slutsats är därför att det är 1920-talets 

industrikris som genom förlorade jobb samt sänkta löner och inkomster orsakar att 

barnfamiljer inte klarar av att försörja sig på egen hand. En lika stor ökning för andelen 

indirekt understödda barn för Sverige finns inte vilket kan förklaras av att Jämtland drabbas 

mycket hårdare av krisen 1921–1922 och har en mycket större ökning av den totala andelen 

understödstagare för den tiden.  

I jämförelse mellan Sverige och Jämtlands län är det även anmärkningsvärt att andelen 

understödda kvinnor är betydligt högre i Sverige än i Jämtland. Istället är andelen indirekt 

understödda barn större i Jämtlands än Sverige. Denna varaktiga skillnad kan bero på att 

Jämtland har fler understödstagare som består av unga barnfamiljer och färre som består av 

den annars stora gruppen äldre understödstagare. Denna slutsats är rimlig med tanke på 

Jämtlands demografi vid denna tid bestod av en stor ungbefolkning jämfört med övriga 

Sverige.59 Den låga andelen understödda kvinnor i Jämtland skulle även delvist kunna 

förklaras med det tidigare resonemanget kring att ett jordbrukshushåll har lättare att anpassa 

                                                
57 Humphries, 88–102.  
58 SCB Historisk Statistik för Sverige, 49–51.    
59 Åman, Spanska sjukan, 140.  
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sig vid förlust av en make än vad ett arbetarklasshushåll har. Detta kan därför också vara en 

faktor till den låga andelen understödda i Jämtland. Andelen direktunderstödda barn minskar 

även rejält åren 1926–1927 i både Jämtlands län och Sverige.  

4.2.2 Diagram 3. Procentuell andel förut gifta med barn av samtliga vuxna 
kvinnliga respektive manliga understödstagare i Jämtlands län och Sverige 
1912–1930.  

 

Källa: Bidrag till Sveriges officiella statistik. U. Kommunernas fattigvård och finanser, SCB, Stockholm: P.A. 
Norstedt & söner, gällande år 1912–1917., Fattigvården, SCB, P.A. Stockholm: Norstedt & söner, gällande år 
1918–1930.   

Anmärkning: Förut gifta innebär att de tidigare i livet varit gifta men nu är frånskilda eller änkor/änklingar. 
Samtliga kategorier i diagrammet har även barn vilket betyder att de är vårdnadshavare för minst ett barn. Barn 
räknas alla folkbokförda under 15 fram till år 1919 och under 16 efter 1919. Kategorierna är utryckta i procent 
av samtliga vuxna understödstagare för respektive kön.  

Genom att i diagrammet ovan bara räkna på de förut gifta som har barn försvinner den 

kategorien av gamla personer som förlorat sin make/maka. Kvar blir främst de ensamstående i 

arbetsförålder med barn att försörja vilket är en intressant grupp för att undersöka ekonomiska 

krisers effekter.  

En minimal uppgång i andelen förut gifta kvinnor i Jämtlands län sker under spanska sjukan 

åren 1918–1919 men den är för liten för att säga något. Däremot syns en tydligare nergång 

åren 1922–1925 i både Jämtland och Sverige som sammanfaller med den stora uppgången av 

den totala andelen understödstagare som har observerats i diagram 1. Därmed kan ökningen 

av det totala antalet understödstagare inte kopplas till en ökning av andelen ensamstående 

föräldrar. Antalet förut gifta män med barn är kontinuerligt mycket lågt i både Jämtland och 

Sverige. I Jämtland handlar det endast om 14–40 individer av manliga förut gifta 
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understödstagare med barn per år vilket gör att förändringar med bara ett fåtal fler 

understödstagare ser ut att vara betydande när det redovisas i procent. Den stora skillnaden 

mellan manliga och kvinnliga förut gifta med barn är talande för tidens könsroller. Det 

stämmer bra ihop med Humphries resonemang att när en familj förlorar dess mor leder det 

ofta till att familjen helt löses upp.60 

5. Avslutning 
Resultat från diagrammen i undersökningen visar på en betydande ökning i andelen 

understödstagare 1921–1928. Ökningen är dessutom större i Jämtlands län än hela Sverige. 

Gällande grupper av understödstagare är den mest betydande observationen att det sker en 

klar ökning av andelen indirekt understödstagande barn i Jämtland 1921–1923. Denna ökning 

av barn sammanfaller med den stora ökningen av totala andelen understödstagare i Jämtland 

vilket tyder på att den totala ökningen av understödstagare främst utgörs av barn vars 

föräldrar inte längre klarar av att försörja sina familjer på egen hand. Ingen ökning av förut 

gifta män och kvinnor med barn observerats utan snarare en minskning. Detta betyder att 

ökningen i totala andelen understödstagare inte kan kopplas till en ökning av fattigvård till 

barnfamiljer som förlorat sin försörjare. Hypotesen kring en uppgång av ensamstående 

understödstagare kan därmed falsifieras.  

I undersökningsdelen argumenterar jag för att det utifrån resultat från denna undersökning 

inte går att hitta mycket som tyder på att den observerade ökningen av andelen 

understödstagare kan kopplas till spanska sjukan. Detta på grund av att uppgången 

sammanfaller mer med 1920-talets industrikris än med spanska sjukan. Industrikrisens 

karaktär med stora prisfall för trävaror tyder dessutom på att Jämtlands län bör drabbas värre 

av den krisen än hela Sverige.  

Men betyder detta att spanska sjukan inte hade någon effekt på fattigdomen i Sverige? Nej, 

spanska sjukan kan fortfarande vara en delfaktor till ökningen, speciellt ökningen som sker 

efter 1923 även om det utifrån denna uppsats blir svårt att säkerställa detta. Det finns flera 

möjligheter för vidare studier på lokalnivå där spanska sjukan och industrikrisen bör bli lättare 

att hålla isär från varandra. Fram till 1917 har jag hittat fattigvårdsdata på sockennivå men 

från nya fattigvårdslagen 1918 försvinner uppgifterna på sockennivå från SCB:s 

                                                
60 Humphries, 80–81.  
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fattigvårdsrapporter. Om fattigvårdsdata på lokalnivå går att få fram även efter 1917 skulle 

det kunna bli en intressant studie.  

Det kan förstås också vara så att de socioekonomiska effekterna av spanska sjukan inte syns i 

fattigvårdsstatistiken och att de istället tar sig uttryck på annat sätt. Kanske fick de som 

förlorade en försörjare i spanska sjukan ekonomisk hjälp från annat håll än genom den 

offentliga fattigvården. Dessutom kan hälsoeffekterna för de som fick men överlevde spanska 

sjukan trots allt vara så begränsade att de inte påverkar människor tillräckligt mycket för att 

de ska tvingas till fattigvård. Hur som helst är det utan tvivel att spanska sjukan kom med död 

och eländigt lidande för miljontals människor runt om i världen.  
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