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            Abstract 

 

This essay deals with Swedish unemployment politics during the period 1918-1932, and can 

be seen as a contribution to earlier research of how the policies, established by the State 

Unemployment Commission, was carried out at a local level. This study bears upon  

Uddevalla municipality, a town in the southwestern part of Sweden, which had about 13,700 

inhabitants in 1920. 

     The research was conducted in Uddevalla municipality archives, and the sources used are 

above all municipal records and documents from the local unemployment committee. The 

measures taken by the local committee to reduce the effects of unemployment have then been 

compared with the directives of the State Unemployment Commission.  

     The survey shows that the local unemployment committee, at least during the first half of 

the 1920s, was very keen to follow the directives of the State Unemployment Commission, 

and they also tried to charge the municipality's economy as little as possible. The local policy 

was often even more restrictive than the demands from the State Unemployment Commission. 

During a few years in the middle of the 1920s, when the unemployment was relatively low, 

most of the unemployed did not recieve any help at all.  

     The restrictive policy, however, led to an increasing distress among the unemployed, and 

the poor relief had to give financial help to a lot of unemployed and their families. The 

unemployment committee became then a little bit more active and generouos in its policy 

towards the unemployed. 

     The political majority in Uddevalla municipality was changed in the period, but the 

changes that occurred in the local unemployment policy does not appear to be linked to 

political governance, but rather to the untenable situation of the unemployed which was no 

longer to ignore. 
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1. Inledning 
 
1.1  Bakgrund 

Vid första världskrigets utbrott år 1914 försämrades i ett slag den relativt goda ekonomiska 

konjunktur som Sverige befunnit sig i sedan krisen 1907-1910. Den allmänna oron och 

ovissheten inför framtiden ledde till en snabb försämring av landets ekonomi, och som en 

direkt följd av detta drabbades landet av en kraftigt stigande arbetslöshet. Regeringen 

reagerade genom att tillsätta en kommission som, i samråd med socialstyrelsen, skulle komma 

med förslag på åtgärder för att motverka och mildra verkningarna av arbetslösheten.1  

Detta initiativ kan ses som det första steget mot en samlad statlig arbetslöshetspolitik i 

Sverige, där arbetslöshetsfrågan traditionellt uppfattats som ett rent kommunalt problem. 

Den nybildade kommissionen fick namnet Statens arbetslöshetskommission (AK), och skulle 

komma att stå i centrum för svensk arbetslöshetspolitik fram till 1940.2  

     AK var från början avsedd att vara en tillfällig krisorganisation med en enbart rådgivande 

funktion.3 Verksamheten var relativt blygsam fram till 1918 eftersom arbetslösheten under 

kriget aldrig antog de proportioner som man från början hade befarat.4 Efter krisåren 1918-

1919 förbättrades konjunkturen och på våren 1920 påbörjades en avveckling av AK. Denna 

avvecklig fick dock avbrytas tvärt eftersom det snart visade sig att landet var på väg in i en ny 

ekonomisk kris.5 Verksamheten blev istället permanentad, och AK fick status som 

självständig myndighet med befogenhet att styra över den svenska arbetslöshetspolitiken.6 

     AK byggde upp en organisation med lokala arbetslöshets- och hjälpkommittéer på de orter 

där arbetslöshet förekom eller kunde förväntas. På regional nivå inrättades också 

länshjälpskommittéer med uppgift att samordna de lokala kommittéernas verksamhet.7 

     Utgångspunkten för AK:s arbetslöshetspolitik var arbetslinjen, vilket i detta sammanhang 

innebar att man i första hand försökte placera de arbetslösa i någon form av arbete eller 

sysselsättning. Under perioder med mycket hög arbetslöshet bedrev man även kontant 

understödsverksamhet, men detta skulle alltid vara den sista utvägen.8  

                                                 
1 Roger Axelsson,Karl-Gustaf Löfgren ,Lars-Gunnar Nilsson, Den svenska arbetsmarknadspolitiken under 1900-talet, Stockholm, 1987, s 47 
2 Axelsson m fl, 1987, s. 47 
3 Axelsson m fl, 1987, s. 50-51 
4 Statens Arbetslöshetskommissions berättelse 1925-1934, s. 75 
5 Axelsson m fl, 1987, s. 50 
6 Axelsson m fl, 1987, s. 50-51 
7 Axelsson m fl, 1987, s. 47-48 
8 G Hilding Nordström, Svensk Arbetslöshetspolitik 1914-1933, Stockholm , 1934, s. 22 
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     De lokala arbetslöshets- och hjälpkommittéernas arbete kom under åren att bli en svår 

balansgång mellan restriktiva direktiv från AK, den enskilda kommunens ekonomi och nöden 

bland de arbetslösa.9 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Hur klarade då de lokala arbetslöshets- och hjälpkommittéerna att genomföra denna 

balansgång? För att få svar på denna fråga måste man studera kommittéernas arbete på det 

lokala planet. Ett fåtal sådana studier har gjorts, men fler studier behövs för att stärka bilden 

av hur den statliga arbetslöshetspolitiken verkställdes ute i kommunerna under denna period. 

     Syftet med denna uppsats är därför att försöka ge en bild av hur den lokala arbetslöshets- 

och hjälpkommittén i Uddevalla agerade för att försöka mildra verkningarna av arbetslösheten 

under perioden 1918-1932. Hur strikt följde man direktiven från AK? Hur mycket hänsyn tog 

man till kommunens ekonomi och till de arbetslösa, och vilken betydelse hade den politiska 

majoriteten i stadsfullmäktige?  

     Förhoppningsvis kommer denna undersökning att kunna utgöra ett komplement till tidigare 

studier av den lokala implementeringen av AK:s arbetslöshetspolitik. För att uppnå syftet 

skall följande frågeställningar försöka besvaras: 

 

• Vad kännetecknade arbetsmarknaden och arbetslösheten i Uddevalla under den 

aktuella perioden? 

• Vilka åtgärder vidtog arbetslöshets- och hjälpkommittén i Uddevalla för att motverka 

och mildra effekterna av arbetslösheten? 

• Förekom det att arbetslöshets- och hjälpkommittén försökte kringgå AK:s direktiv? 

• Vilken betydelse hade den politiska sammansättningen i stadsfullmäktige för 

arbetslöshets- och hjälpkommitténs arbete? 

 
 

1.3 Avgränsningar 

Studien är begränsad till Uddevalla kommun, vilken under den aktuella perioden 

befolkningsmässigt, geografiskt och administrativt motsvarade Uddevalla Stad.  

     Tidsperioden för undersökningen sträcker sig mellan 1918 och 1932. Året 1918 är valt 

med tanke på krigsslutet, samt att detta år brukar räknas som arbetslinjens genombrott i 

                                                 
9 Nordström, , 1934 s. 39 
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svensk arbetslöshetspolitik.10 Slutåret har valts på grund av att arbetslöshetspolitiken fram till 

och med 1932 bestod relativt oförändrad, medan socialdemokraternas maktövertagande i 

riksdagen detta år kom att innebära en förändring av arbetslöshetspolitiken.11  

     Studien inriktar sig främst på Uddevalla arbetslöshets- och hjälpkommittés arbete, men 

även drätselkammarens och stadsfullmäktiges agerande har studerats i de fall som det rört sig 

om arbetslöshetsfrågor. Fattigvårdens arbete har enbart undersökts i de fall fattigvården varit 

direkt involverad i utbetalning av hjälp till arbetslösa. 

     När det gäller nivåerna på kontanta understöd och nödhjälpslöner har dessa inte redovisats 

i form av penningbelopp. Detsamma gäller även andra typer av anslag för arbetslöshetens 

bekämpande. En redovisning av penningbelopp torde vara ganska ointressant om man inte 

kan ställa siffrorna i relation till kommunens totala ekonomi eller till det allmänna prisläget. 

En sådan ekonomisk redovisning är dock inget som rymts inom denna undersökning, då det 

skulle ha tagit alltför mycket plats från den egentliga frågeställningen. 

     Källmaterialet har slutligen i sig självt medfört en avgränsning när det gäller arbetslöshets- 

och hjälpkommitténs agerande i enskilda fall. Det aktuella källmaterialet ger inga svar på 

vilka enskilda personer som till exempel nekades kontant understöd eller nödhjälpsarbete, och 

därför kommer undersökningen inte att kunna redovisa några resultat på individnivå.      

 
1.4 Tidigare forskning 

Tidigare forskning om hur AK:s arbetslöshetspolitik under 1920-talet verkställdes på det 

lokala planet tycks vara ytterst begränsad. Den enda nyare forskning som går att finna i ämnet 

är Lena Erikssons Arbete till varje pris från 2004, samt en 10-poängsuppsats från 2006. Den 

knappa forskning som finns i övrigt är från mitten av 1970-talet. Studier om AK och 

arbetslöshetspolitiken har oftast fokuserat på 1930-talet, och relativt lite finns skrivet om 

1920-talet. 

     Lena Eriksson har studerat den lokala arbetslöshetspolitiken i Stockholm under perioden 

1920-1930. Hon har kommit fram till att AK:s regler var öppna för tolkningar, och att 

kommunerna och de lokala arbetslöshetskommittéerna hade en viss frihet när det gällde att 

utforma arbetslöshetspolitiken lokalt. Eriksson menar också att de borgerliga partierna 

visserligen var de som stod närmast AK:s arbetslöshetspolitik, men att socialdemokraterna i 

Stockholm ändå var mer solidariska med AK än med de arbetslösa.12 

                                                 
10 Axelsson m fl, 1987, s. 50 
11 Axelsson m fl, 1987, s. 59-60 
12 Lena Eriksson, Arbete till varje pris, Arbetslinjen i 1920-talets arbetslöshetspolitik, Stockholm, 2004, s. 186 
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     Eriksson har i sin empiriska undersökning fokuserat på den politiska debatten i fullmäktige 

och gett arbetslöshetskommittén en mer sekundär roll. Hon menar att arbetslöshetskommitténs 

möjligheter att fatta egna beslut begränsades av både fullmäktige och AK, och att deras 

agerande därför inte fick så stor betydelse.13 Hennes uppfattning är dock att arbetslöshets-

kommittén i regel hade en större förståelse än fullmäktige för de arbetslösas situation.14 

     Eriksson har studerat implementeringen av den statliga arbetslöshetspolitiken med 

utgångspunkt från arbetslinjen och har konstaterat att det rådde en bred politisk enighet om att 

det alltid var bättre att kunna placera arbetslösa i någon form av nödhjälpsarbete än att erbjuda 

dem kontant understöd. Grundståndpunkten var att man inte kunde lita på de arbetslösas 

arbetsvilja, och att den därför hela tiden måste prövas.15 I hennes diskussion kan man ana en 

koppling till Sven Ola Lindebergs tes om att arbetslöshetspolitiken på 1920-talet inte främst 

var någon partipolitisk fråga.16  

     Eriksson hävdar att arbetslöshetskommittén och stadsfullmäktige, trots denna 

gemensamma inställning, tog beslut som klart stred mot AK:s direktiv. Hon menar att den 

mest omfattande insatsen som stred mot AK:s regler var försöket med att dela ut kontant 

understöd via fattigvården 1927.17  Erikssons slutsats är att varken Stockholms arbetslöshets-

kommitté eller det socialdemokratiska fullmäktige helt slöt upp bakom AK:s målsättningar.18 

Eriksson tar dock inte ställning till om man skall tolka detta som en protest mot den statliga 

politiken, eller som en vilja att hjälpa de arbetslösa.19 

     Hans Wallentin har studerat den lokala arbetslöshetskommitténs verksamhet i Göteborg 

under 1920-talet, dels genom AK:s verksamhetsberättelser, men även genom den lokala 

arbetslöshetskommitténs verksamhetsberättelser och andra kommunala handlingar. Hans syfte 

med undersökningen har dock enbart varit att kartlägga arbetslöshetshjälpens omfattning, och 

därför har inga djupare studier gjorts när det gäller eventuellt övriga frågeställningar. Hans 

uppfattning är emellertid att arbetslöshetskommittén i Göteborg tycks ha stått närmare de 

arbetslösa i sin syn på arbetslöshetspolitiken än vad AK gjorde. Detta berodde, enligt 

Wallentin, troligen på att de hade en närmare kontakt med de arbetslösa, men även på att 

Göteborg var en socialdemokratiskt styrd kommun.20 Den politiska sammansättningen i 

stadsfullmäktige gjorde det alltså möjligt att föra en lokal arbetslöshetspolitik som tog en 

                                                 
13 Eriksson, 2004, s. 149 
14 Eriksson, 2004, s. 177 
15 Eriksson, 2004, s. 185 
16 Sven-Ola Lindeberg, Nödhjälp och samhällsneutralitet, Lund, 1968, s. 11 
17 Eriksson, 2004, s. 179 
18 Eriksson, 2004, s. 182 
19 Eriksson, 2004, s. 180 
20 Hans Wallentin, Arbetslöshet och levnadsförhållanden i Göteborg under 1920-talet, Göteborg, 1978, s. 98-101 
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större hänsyn till de arbetslösas intressen.21 Motståndet mot AK:s politik var till och från 

mycket stort i Göteborg.22 

     Nils Unga har redogjort för hur de socialdemokratiskt styrda städerna Norrköping, Malmö, 

Göteborg, Stockholm och Södertälje kunde välja att agera när det gällde verkställandet av 

AK:s arbetslöshetspolitik.23  Unga har för sin framställning använt sig av AK:s verksamhets-

berättelser, och hans syfte har varit att visa exempel på hur socialdemokratisk kommunpolitik 

motarbetade AK:s intentioner. Han har således i detta fall inte gjort någon egen forskning i de 

lokala arkiven.  

     Unga menar dock att det återkommande mönstret i de aktuella kommunerna var att de 

fackliga organisationerna försökte motarbeta både statskommunala arbeten, och kommunala 

arbeten med låga nödhjälpslöner. Istället försökte man få politiker och arbetslöshets-

kommittéer att bedriva kontant understödsverksamhet och kommunala nödhjälpsarbeten med 

avtalsenliga löner och reducerad arbetstid. En socialdemokratisk politisk majoritet räckte dock 

inte alltid för att de fackliga företrädarna skulle få gehör för sina krav.24 Ett annat vanligt brott 

mot AK:s regler i Ungas utvalda kommuner var utbetalningen av kontant understöd via 

fattigvården utan återbetalningskrav.25 

     Unga visar också exempel på att kommunens ekonomi spelade stor roll när det gällde hur 

långt man kunde frångå AK:s regler. Att bryta mot AK:s restriktiva regler och bedriva en 

självständig och mer generös arbetslöshetspolitik var givetvis något som medförde högre 

kostnader för den enskilda kommunen.26      

     Gemensamt för Eriksson, Wallentin och Unga är att de har valt att studera enbart 

socialdemokratiskt styrda kommuner. Wallentin och Unga har utfört sina studier utifrån ett 

socialdemokratiskt perspektiv, och tycks ha utgått från att den socialdemokratiska majoriteten 

i fullmäktige var en förutsättning för att arbetslöshetskommittéerna kunde genomföra åtgärder 

som stred mot AK:s direktiv. Unga betonar också särskilt fackföreningarnas roll som 

initierande och pådrivande kraft när det gällde att gå emot AK:s direktiv och intentioner. 

Eriksson är något mer försiktig när det gäller den partipolitiska diskussionen, och menar att 

både socialdemokratiska och borgliga politiker hade samma grundsyn som AK när det gällde 

arbetslöshetspolitiken, nämligen att förorda arbetslinjen. 

                                                 
21 Wallentin, 1978, s. 141 
22 Wallentin, 1978, s. 108 
23 Nils Unga, Socialdemokratin och arbetslöshetsfrågan 1912-1934, Stockholm, 1976, s. 131-136 
24 Unga, 1976, s. 136 
25 Unga, 1976, s. 131-136 
26 Unga, 1976, s. 136 
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     Helen Fjaestad skiljer sig från författarna ovan bland annat genom att ha tagit ett avsteg 

från de socialdemokratiskt styrda kommunerna. Hon har valt att förlägga sin forskning om 

arbetslöshetspolitiken under 1920-talet till Arvika kommun där de borgerliga partierna var i 

majoritet fram till 1934. Fjaestad har studerat kommunala protokoll och den lokala 

arbetslöshetskommitténs handlingar, och kommit fram till att man i Arvika var mycket mån 

om att strikt följa AK:s direktiv. Hennes slutsats är att detta troligen delvis berodde på att man 

hade en borgerlig majoritet i fullmäktige. Fjaestads uppsats berör dock ett större område, både 

när det gäller tidsomfång och frågeställningar, och därför har hon inte gjort någon djupare 

analys av just denna fråga.27 

     Med hänvisning till ovanstående redogörelse bör en studie av den lokala arbetslöshets-

politiken i Uddevalla kunna utgöra ett viktigt komplement till tidigare forskning. Uddevalla 

hade fram till 1930 en annan politisk majoritet än de socialdemokratiskt styrda städer som 

hittills varit i fokus för forskningen, och dessutom förändrades den politiska samman-

sättningen i fullmäktige vid minst två tillfällen under den undersökta perioden.  

 
1.5 Teori och metod 

1.5.1 Teoretiska utgångspunkter 

Arbetslöshetspolitik kan studeras utifrån flera olika perspektiv, eftersom den kan ha både 

näringspolitiska och socialpolitiska mål.28 De näringspolitiska målen för AK:s arbetslöshets-

politik var att pressa ner lönerna och öka rörligheten på arbetsmarknaden, vilket man ansåg 

skulle leda till en ökad efterfrågan på arbetskraft.29 De socialpolitiska målen var att, i perioder 

av arbetslöshet, trygga medborgarnas försörjning.30 I denna studie kommer arbetslöshets-

politiken i första hand att behandlas ur ett socialpolitiskt perspektiv.  

     En utgångspunkt för uppsatsen är att det är på det lokala planet som de politiska besluten 

verkställs. Mattias Tydén har förklarat att det är de lokala aktörernas agerande som avgör hur 

ett politiskt program kommer att fungera i praktiken. Det är inte alltid som genomförandet 

sker i enlighet med den ursprungliga politiska målsättningen.31 

     Statsvetaren Bo Rothstein menar att politiska program som syftar till att hjälpa enskilda 

individer måste vara relativt allmänt hållna i sitt regelverk för att det skall vara möjligt att 

anpassa politiken till behovet i varje enskilt fall. När ansvaret för att verkställa det politiska 

                                                 
27 Helen Fjaestad, Arbete; Skyldighet eller rättighet? Arbetslösheten och det framväxande välfärdssamhället ur ett Arvikaperspektiv, 10-
poängsuppsats vid Institutionen för Samhällsvetenskap, Avdelningen för historia, Karlstad Universitet, 2006, s. 34 
28 Eriksson, 2004, s. 18 
29 Unga, 1976, s. 50-51 
30 Eriksson, 2004, s. 37 
31 Eriksson, 2004, s. 48 
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programmet förläggs till den lokala nivån kan därför målsättningen med programmet ofta 

uppfattas som oklar. Detta i sin tur kan öppna för lokala politiska konflikter.32 

 
1.5.2 Metod 

Metoden som använts för undersökningen har inneburit att först och främst applicera 

uppsatsens två första frågeställningar på det lokala källmaterialet. De uppgifter som berört 

arbetslöshetens omfattning och karaktär har kvantifierats och de beslut och diskussioner som 

berört arbetslöshetspolitiska åtgärder har sammanställts och kategoriserats. 

     De beslut som fattades och de diskussioner som fördes inom respektive kategori har 

därefter jämförts med AK:s direktiv, och en bedömning har gjorts av huruvida arbetslöshets- 

och hjälpkommitténs verksamhet följde AK:s direktiv eller inte. 

     Slutligen har de beslut som fattats även placerats tidsmässigt i förhållande till förändringar 

av den politiska sammansättningen i fullmäktige. Detta med syftet att få fram eventuella 

samband mellan arbetslöshets- och hjälpkommitténs agerade och partipolitisk majoritet. 

 
1.6 Källor 

1.6.1 Källmaterial 

När det gäller arbetslöshetspolitiken på den lokala nivån har källmaterial från Uddevalla 

kommunarkiv använts. Materialet som valts ut för undersökningen är dels stadsfullmäktige-

protokoll och övriga handlingar som enligt arkivets register har en koppling till arbetslöshet 

eller fattigvård. Dessa protokoll och handlingar finns tillgängliga i tryckt form. Protokollen 

redogör för beslut som tagits av stadsfullmäktige när det gäller arbetslöshetspolitiken. 

Besluten rör till största delen ekonomiska anslag till arbetslöshets- och hjälpkommittén samt 

planering av kommunala nödhjälpsarbeten. I övriga handlingar återfinner man material som 

till exempel arbetslöshets- och hjälpkommitténs verksamhetsberättelser. 

     Dessutom har Uddevalla arbetslöshets- och hjälpkommittés bevarade handlingar studerats, 

såsom korrespondens, protokoll och rapporter. Dokumenten är till största delen maskin-

skrivna, och är troligen renskrifter av handskrivna originalanteckningar. Här återfinns dock 

även tryckta cirkulär, utgivna av AK. Handlingarna finns bevarade som lösa oordnade 

dokument i arkivlådor som har tillhandahållits av arkivets personal.   

     Även Fattigvårdsstyrelsens protokoll har använts i begränsad omfattning. Dessa finns 

renskrivna på maskin och inbundna i kronologisk ordning. 

                                                 
32 Eriksson, 2004, s. 49 
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     AK:s direktiv har bland annat tagits fram i de cirkulär som nämnts ovan, men dessutom i 

kommissionens två verksamhetsberättelser som finns att tillgå i tryckt form. 

1.6.2 Källkritik 

Tillförlitligheten hos de källor som använts bedöms vara tillräckligt god för denna typ av 

studie. Ett källkritiskt problem kan dock vara tidigare gjorda urval och kategoriseringar.  

     Eftersom studien av stadsfullmäktiges protokoll i huvudsak har begränsats till att omfatta 

de protokoll som enligt arkivets register har en koppling till arbetslöshet eller fattigvård, finns 

det givetvis en risk att den person som har upprättat detta register har missat protokoll som 

borde ha funnits med under nämnda rubriker. Att gå igenom samtliga protokoll i sin helhet 

bedömdes dock vara allt för tidskrävande. Därför utgår studien ifrån att de protokoll som varit 

relevanta för uppsatsens frågeställning funnits med under dessa kategorier.  

     En återkommande källkritisk fråga är också vilka dokument som har bevarats och varför. 

Mycket av det som dokumenterades kan ha förstörts eller helt enkelt inte bedömts vara värt att 

spara. För åren 1918-1929 finns det väldigt mycket material, även små till synes obetydliga 

anteckningar. Åren 1930-1932 är något magrare i detta avseende. Det är omöjligt att veta om 

detta har att göra med vad som producerats eller vad som har bevarats.   

    Slutligen behövs något sägas om den statistik som redovisas i uppsatsen form av diagram. 

Denna statistik bygger på de rapporter som den lokala arbetslöshets- och hjälpkommittén 

lämnade in till Statens arbetslöshetskommission. Det är ibland något oklart vilka personer 

som ryms inom kategorin Ej hjälpta, och det kan därför vara svårt att jämföra siffrorna över 

tid. Under första delen av 1921 har man över huvud taget inte tagit med denna kategori, även 

om det utifrån andra källor är givet att den fanns. Under perioden 1925 fram till och med mars 

1927 har troligtvis en del under kategorin Ej hjälpta fått kontant understöd utbetalat via 

fattigvården. Från och med april 1927 redovisas dock dessa personer under en egen kategori. 

     Poängteras bör också att statistiken som byggde på kommunernas rapporter var avsedd att 

visa antalet hjälpsökande arbetslösa, alltså personer som själva ansett sig vara i behov av 

hjälp. Ambitionen var aldrig att visa något mått på den totala arbetslösheten.33 Syftet med att 

redovisa denna statistik i diagramform är därför enbart att ge läsaren en någorlunda klar bild 

av hjälpverksamhetens omfattning i förhållande till antalet anmälda, hjälpsökande arbetslösa.  

 

                                                 
33 Statens Arbetslöshetskommissions berättelse 1925-1934, s. 43, 466 
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1.7 Disposition och begrepp 

1.7.1 Disposition 

Efter uppsatsens inledande kapitel redovisas de grundläggande linjerna i AK:s arbetslöshets-

politik. Därefter följer själva undersökningen som inleds med en beskrivning av staden 

Uddevalla och arbetslöshetens omfattning i kommunen. Den lokala arbetslöshets- och hjälp 

kommitténs verksamhet redovisas utifrån de olika arbetslöshetspolitiska åtgärder som 

kommittén använde sig av. Här diskuteras även hur verksamheten överensstämde med AK:s 

direktiv. 

     Slutligen sammanfattas undersökningens resultat och analyseras utifrån de ställda 

frågeställningarna.  

  
1.7.2 Begrepp 

För att undvika begreppsförvirring kommer här en förklaring till några av de begrepp som 

förekommer i uppsatsen. 

     Statens arbetslöshetskommission förkortas AK, medan Uddevallas arbetslöshets- och 

hjälpkommitté fortsättningsvis enbart kommer att kallas för arbetslöshetskommittén. 

     Båda begreppen Uddevalla kommun och Uddevalla stad kan omväxlande komma att 

användas i uppsatsen beroende på sammanhang, men det bör poängteras att båda begreppen 

står för samma geografiska område och samma grupp av invånare. Uddevalla kommun 

motsvarade helt enkelt vid denna tid Uddevalla stad. 

     Uddevalla stadsfullmäktige kommer också att förkortas och enbart benämnas fullmäktige. 

Drätselkammaren kommer även fortsättningsvis att benämnas drätselkammaren, och denna 

instans motsvarade vid denna tid dagens kommunstyrelse.  

     De arbetslösas förening var en sammanslutning som företrädde de arbetslösas intressen.  

     Begreppen arbetslös och anmäld arbetslös kan omväxlande komma att användas i 

uppsatsen för att uttrycka samma sak, det vill säga; person som på grund av arbetslöshet 

ansett sig i behov av hjälp från stat eller kommun och därför anmält sig på arbetsförmedlings-

anstalten. 

     Arbetslinjen och understödslinjen är slutligen två begrepp som användes av AK och som 

kan kräva en förklaring. Arbetslinjen stod för den inriktning av arbetslöshetspolitiken som 

syftade till att sysselsätta de arbetslösa i någon form av nödhjälpsarbete, medan 
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understödslinjen stod för kontant utbetalning av ersättning oftast utan krav på någon 

motprestation.34.  

     Arbetslinjen som begrepp kan dock också förstås som en arbetslöshetspolitisk princip där 

man betonade individens grundläggande skyldighet att försörja sig själv.35  Enligt denna 

princip var nödhjälpsarbete alltid att föredra framför kontant understöd. 36 

 

2. Statens arbetslöshetskommission (AK) och den sta tliga 
arbetslöshetspolitiken 
 
AK förordade redan från början arbetslinjen som arbetslöshetspolitiskt princip. Man ansåg att 

man alltid i första hand skulle försöka erbjuda de arbetslösa någon form av arbete, och endast 

i nödfall betala ut kontant understöd.37       

     Statliga nödhjälpsarbeten stod under AK:s kontroll, men verkställdes till en början av två 

statliga organ, Södra Sveriges statsarbeten och Norrlands statsarbeten. Statliga 

nödhjälpsarbeten anordnades runt omkring i Sverige och utgjordes av vägbyggen, 

skogsarbeten, dikningsarbeten med mera. Lönen vid dessa arbeten skulle sättas lägre än den 

lön som tillämpades för de lägst betalda grovarbetarna på den ort där arbetsplatsen var 

belägen. I vissa fall kunde de arbetslösa bli placerade vid ett statligt nödhjälpsarbete i 

närheten av hemorten, men oftast förflyttades de till fasta förläggningar långt hemifrån. Staten 

betalade i sådana fall ersättning för resa och boende.38 

     Statskommunala nödhjälpsarbeten var arbeten som bedrevs i kommunernas regi med ett 

visst ekonomiskt bidrag från staten. För att kommunen skulle kunna få bidrag skulle 

nödhjälpslönerna följa samma principer som vid statliga nödhjälpsarbeten.39  

     Utöver de statliga insatserna bedrevs även rent kommunala nödhjälpsarbeten där 

kommunerna själva stod för hela kostnaden. I undantagsfall kunde dock ett visst bidrag utgå 

från landstinget.40 För denna typ av arbeten fanns det inga särskilda bestämmelser dikterade 

av AK, och det var således fritt för den enskilda kommunen att sätta lönen. Därmed kunde det 

ibland bli oklart huruvida det handlade om nödhjälpsarbeten eller ordinarie arbeten.41 

     Trots att många nödhjälpsarbeten sattes igång räckte de inte till alla som var i behov av 

hjälp. AK var därför, trots arbetslinjens princip, tvungna att använda sig av statligt 

                                                 
34 Nordström, 1934, s. 22 
35 Eriksson, 2004, s.17 
36 Nordström, 1934, s. 22 
37 Nordström, 1934, s. 22 
38 Nordström, 1934, s. 27 
39 Nordström, 1934, s. 35 
40 Nordström, 1934, s. 40 
41 Statens Arbetslöshetskommissions berättelse 1925-1934 s. 414, 417 
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subventionerad kontant understödverksamhet. Denna verksamhet minskade dock successivt, 

och i augusti 1923 drog AK helt in det statliga bidraget till denna typ av verksamhet.42 

Utöver kontant understöd kunde de arbetslösa även få en viss hyreshjälp, men denna 

verksamhet fick aldrig någon större betydelse och avvecklades redan 1924.43  

     Kommunerna kunde även få bidrag från staten för att anordna kurser för arbetslösa som 

skulle vara obligatoriska för att erhålla kontant understöd.44  

     När arbetslösheten lagt sig vid mitten av 1920-talet minskade statens insatser kraftigt. Ett 

betydligt större ansvar lades på kommunerna själva. Eftersom kommunerna inte längre kunde 

få statsbidrag för kontant understödsverksamhet för arbetslösa blev det istället fattigvården 

som fick rycka in när nöden blev för stor.45 

     Från och med 1927 öppnades åter möjligheten för kommunerna att erhålla statsbidrag för 

kontant understödsverksamhet, men nu i en mer begränsad och kontrollerad form.46 

     När en ny kraftig lågkonjunktur drabbade landet i början av 1930-talet ökade 

arbetslösheten lavinartat. Staten och kommunerna kunde inte ens med gemensamma krafter 

bereda hjälp åt alla arbetslösa. Under åren 1931-1933 fyrdubblades antalet statliga 

nödhjälpsarbeten, och kommunernas intresse för statskommunala arbeten ökade betydligt 

samtidigt som man också startade upp egna kommunala arbeten. Trots denna satsning på 

nödhjälpsarbeten var man också tvungen att genomföra en kraftig ökning av den kontanta 

understödsverksamheten. Hösten 1931 var det enbart ett 20-tal kommuner som hade tillstånd 

att bedriva statligt subventionerad understödsverksamhet, medan det år 1933 bedrevs sådan 

verksamhet i 336 kommuner.47  

     Detaljregleringen av AK:s politik varierade över tid. Den bakomliggande principen var 

emellertid under hela 1920-talet arbetslinjen. När det gällde vad som kunde anses som 

lämpligt nödhjälpsarbete fanns det dock vissa kriterier. Nödhjälpsarbeten fick inte konkurrera 

med den öppna marknadens arbeten, och de skulle samtidigt vara allmännyttiga. Material-

kostnaderna skulle vara små, och inga specifika kunskaper skulle behövas för att utföra 

arbetet. Det skulle vara lätt att avbryta och sätta igång igen beroende på behovet av platser.48 

     Det är också viktigt att framhålla att arbetslöshetshjälpen inte var någon rättighet. Olika 

kriterier sattes upp för om man var berättigad till hjälp, men även om man var det, var det inte 

säkert att man fick någon. Vem som uppfyllde kriterierna för att kunna få hjälp förändrades 

                                                 
42 Nordström, 1934, s. 35, 37 
43 Nordström, 1934, s. 38, 65 
44 Det svenska samhället och arbetslösheten 1914-1924, Berättelse avgiven av Statens Arbetslöshetskommission 1929, s. 496 
45 Nordström, 1934, s. 44, 46 
46 Statens Arbetslöshetskommissions berättelse 1925-1934 s. 352 
47 Nordström, 1934, s. 49-50, 55, 58, 62 
48 Eriksson, 2004, s. 22, 24-25 
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också över tid. AK uteslöt vid flera tillfällen hela yrkesgrupper från att söka hjälp. Detta med 

syftet att AK:s verksamhet bara skulle erbjudas dem som verkligen var drabbade av 

konjunkturarbetslöshet.49 Dessutom uteslöts, våren 1922,  kvinnor och ensamstående utan 

försörjningsansvar.50 AK ändrade dock redan samma år sina direktiv och öppnade återigen 

möjligheten för ensamstående att erhålla statligt nödhjälpsarbete, dock fortfarande inte 

kontant understöd.51 När det gällde kvinnorna ändrades formuleringen till att de kunde 

komma ifråga för hjälp i de fall de kunde anses som familjeförsörjare.52 Kvinnorna var dock 

sedan 1921 avstängda från statliga nödhjälpsarbeten och kunde i sådana fall enbart erhålla 

kontant understöd.53 AK:s uppfattning var att arbetslösheten i princip inte berörde den 

kvinnliga arbetskraften.54 

     Övriga kriterier för att erhålla arbetslöshetshjälp var att man var svensk medborgare (med 

vissa undantag när det gällde medborgare från ett antal specificerade länder som bott och 

arbetat i Sverige under en längre tid) och vara fyllda 15 år. Man skulle vara arbetsför, nykter 

och skötsam samt vara mantalsskriven eller stadigvarande boende i den kommun där man 

sökte hjälp. Dessutom skulle man vara anmäld på arbetsförmedlingsanstalten och vara beredd 

att ta erbjudet arbete.55 

     En mycket omstridd regel inom arbetslöshetspolitiken var det så kallade konfliktdirektivet. 

Om det rådde en arbetsmarknadskonflikt inom en bransch avstängdes samtliga arbetslösa 

inom branschen från hjälp, även om de bara var indirekt inblandade. Dessutom kunde AK 

anvisa arbetslösa till blockerade arbetsplatser genom det så kallade strejkbrytardirektivet.56 

 
3. Undersökning 
 
3.1 Uddevalla Kommun 1918-1932 

Uddevalla stad är belägen i mellersta Bohuslän, vid Bäveåns mynning längst in Byfjorden.   

År 1920 hade staden 13.753 invånare, och 1930 hade befolkningen ökat till 15.104.57 

    Vid första världskrigets slut var den ekonomiska situationen svår i hela landet, men 

Uddevalla tycks ha drabbats extra hårt. Sommaren 1918 reste en konsulent från 

                                                 
49 Eriksson, 2004, s. 108-110 
50 Statens Arbetslöshetskommissiones direktiv, cirkulär 44:1922 
Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén E2:1 
51 Statens Arbetslöshetskommissions direktiv, cirkulär 56:1922 
Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén E2:1 
52 Statens Arbetslöshetskommissions direktiv, cirkulär 51:1922 
Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén E2:1 
53 Kerstin Abukanfusa, Piskan och moroten, Stockholm, 1987, s. 274 
54 Det svenska samhället och arbetslösheten 1914-1924, Berättelse avgiven av Statens Arbetslöshetskommission 1929, s. 298 
55 Statens Arbetslöshetskommissions berättelse 1925-1934 s.182-201 
56 Unga, 1976, s. 90 
57 Tabellverket på nätet, Demografiska databasen, Umeå Universitet  http://rystad.ddb.umu.se/tabellverk/Atkomst/tabnet.htm  
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fattigvårdsstyrelsen genom Bohuslän och noterade att en skrämmande stor andel, 6 procent, 

av stadens invånare var beroende av fattigvården.58  

     Den förvärvsarbetande befolkningen var fördelad på följande näringsgrenar, vilket visar att 

hälften av arbetskraften sysselsattes inom någon av stadens industrier: 

             Uddevallas förvärvsarbetande befolkning fördelad på näringsgrenar 1920 och 1930 

År Jordbruk Industri Handel Samfärdsel Tjänster Husligt TOTALT 

1920 201 2959 1006 715 681 427 5989 

1930 205 3812 977 734 1119 440 7287 
 
Källa: CyberCity, Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholms Universitet  
http://www2.historia.su.se/urbanhistory/cybcity/stad/uddevalla/naringsliv.htm 

 
     Stadens största industrier var år 1922 konfektionsfabriken Schwarzman & Nordström med 

325 fabriksanställda och 100 hemsömmerskor, samt Uddevalla Tändstickfabrik med 300 

anställda plus 200 kvinnor och barn, som redovisades separat. Bomullsspinneriet Kampenhofs 

aktiebolag försörjde vid normal produktion 280 anställda. Andelen kvinnor på den lokala 

arbetsmarknaden var således stor. Ett viktigt företag var också trävaruaktiebolaget Fredrik 

Cöster & Co som tillsammans med Uddevalla Tunnfabrik sysselsatte drygt 100 anställda.59  

     På grund av sitt strategiska läge var Uddevalla även en viktig hamnstad. Bland annat tog 

man under 1920-talet emot stora båtlaster med stenkol, vilket gav arbete åt ett stort antal 

stuveri- och hamnarbetare. Den hamnpir där stenkolet togs emot kallades för Badö, och denna 

pir kom att byggas ut som kommunalt nödhjälpsarbete under 1920-talet.60 

     Uddevalla hade en borgerlig majoritet i fullmäktige fram till valet 1926 då det blev jämt 

mellan de politiska blocken.61 Ordförandeposten överlämnades efter lottning till social-

demokraterna i januari 1928.62 Vid valet 1930 fick socialdemokraterna och vänstern 

tillsammans majoritet i fullmäktige.63 

     Arbetslöshetskommitténs ordförandepost innehades dock av samma person, advokat 

Robert Thorburn, under hela perioden 1917-1932 64. Då ordföranden förordnades av 

Länsstyrelsen65 var detta i sig inte något konstigt. Dock tycks det, på grund av uppdragets 

                                                 
58 Martin Åberg, Uddevalla stads historia, Uddevalla, 1997, s. 198 
59 Vissa uppgifter rörande inom kommunen befintliga industriella företag 1922 
Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén E2:1  
60 Holger Rehnberg, Uddevalla-staden vid Byfjorden, Uddevalla 1986, s. 31 
61 CyberCity,  Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholms Universitet  
http://www2.historia.su.se/urbanhistory/cybcity/stad/uddevalla/valresultat.htm   
samt Åberg, 1997, s. 191 
62 H.E. Uddgren, Register över Uddevalla Fullmäktige beslut 1913-1942 med kommunalhistoriska anteckningar, Uddevalla, 1946, s. 8-10 
samt Åberg, 1997, s. 191 
63 CyberCity, Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholms Universitet  
http://www2.historia.su.se/urbanhistory/cybcity/stad/uddevalla/valresultat.htm   
samt Åberg, 1997, s. 191 
64 Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1, E1:1 
65 G.Hilding Nordström, Svensk arbetslöshetspolitik 1914-1933, Stockholm, 1934, s. 21 
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otacksamma karaktär, ha varit mer anmärkningsvärt att samma person själv valde att sitta så 

länge på sin post.66  

     Thorburn blev i november 1932 skild från det uppdrag som han haft i 15 år på grund av att 

han efter egen anmälan anhållits av polismyndigheten för förskingring av allmänna medel. 67 

 
3.2 Arbetslösheten i Uddevalla  

Under krigets slutfas blev det allt svårare för neutrala länder som Sverige att få tag på 

utländska råvaror.68 Under hösten 1917 hade därför delar av Kampenhofs fabriker varit 

stängda på grund av bristande tillgång på bomull,69 och i slutet av året stod 129 kvinnor och 

70 män utan möjlighet att beredas arbete.70 Den höga arbetslösheten inom textilindustrin 

bestod fram till krigsslutet på hösten 1918 då importen av bomull kom igång igen.71    

     Som en direkt följd av krisen inom textilindustrin 1918 drabbades konfektionsindustrin av 

en nästan fullständig arbetslöshet mellan februari och augusti 1919.72 I mars var 350 

konfektionsarbetare hos Schwarzman & Nordström utan arbete, och man förväntade sig också 

en ökad arbetslöshet hos Tunnfabriken och inom byggbranschen.73 Under vintrarna dessa år 

innefattade arbetslösheten även en stor del kommunalarbetare.74 

     Efter ett par år med i det närmaste total arbetslöshet inom två av stadens viktigaste 

industrier kunde man under första halvåret 1920 se en tillfällig ljusning på arbetsmarknaden.75 

Situationen försämrades dock igen redan under hösten,76 och därefter började arbetslösheten 

öka i rask takt. 77 I januari 1921 hade kommunen 418 arbetslösa. Denna siffra minskade som 

vanligt under våren och sommaren, men i december samma år var inte mindre än 578 

personer utan arbete.78 Främst var det kategorin övriga grovarbetare som drabbats, men även 

stora grupper av stuveriarbetare, metall- och träindustriarbetare.79 Kvinnorna som stått i fokus 

för den lokala arbetslöshetspolitiken under 1918 och 1919 lyste nu med sin frånvaro i 

                                                 
66 Nordström, 1934, s.39 
67 Arbetslöshetskommitténs protokoll från sammanträde 1932-11-12 § 1 refererat i Uddevalla Stad Fullmäktigeprotokoll1932-11-22 § 354 
68 Det svenska samhället och arbetslösheten 1914-1924, Berättelse avgiven av Statens Arbetslöshetskommission 1929, s.77 
69 Uddevalla Kommun Fullmäktigeprotokoll 1921-01-04 § 8 Arbetslöshets- och nödhjälpskommitténs redogörelse för sin verksamhet 1917-
1918 
70 Skrivelse från Kampenhofs Aktibolag till Uddevalla kommuns arbetslöshets- och hjälpkommitté 1917-12-20 
Uddevalla stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 
71 Uddevalla kommun Fullmäktigeprotokoll 1921-01-04 paragraf 8 Arbetslöshets- och nödhjälpskommitténs redogörelse för sin verksamhet 
1917-1918 
72 Uddevalla kommun Fullmäktigeprotokoll 1921-01-04 §9  Arbetslöshets- och nödhjälpskommitténs årsberättelse 
73 Skrivelse till stadsfullmäktigt från Arbetslöshets- och nödhjälpskommittén 18 mars 1919.  
Uddevalla stad Arbetslöshetskommitte´. Serie E2:1 
74 Uddevalla Stad Fullmäktigeprotokoll 1918-12-20 §32 
75 Uddevalla stadsfullmäktiges handlingar 1922 N:o 15 Verksamhetsberättelse Arbetslöshtes- och hjälpkommittén 1920. 
76 Uddevalla kommun Fullmäktige protokoll 1920-12-08 § 20 
77 Yttrande rörande antalet arbetslösa från Uddevalla Arbetslöshets- och hjälpkommitté 1920-11-30 
Uddevalla stad Arbetslöshetskommitte´. Serie E2:1 
78 Uddevalla stadsfullmäktiges handlingar 1922 N:o 15 Verksamhetsberättelse Arbetslöshtes- och hjälpkommittén 1920. 
79 Rapport till Statens arbetslöshetskommission september och oktober månad 1921. 
Uddevalla stad Arbetslöshetskommittén Serie F:1 
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arbetslöshetsstatistiken.  Det fanns under den resterande perioden fram till och med 1932 över 

huvud taget inga kvinnor rapporterade som arbetslösa.80 Detta behöver emellertid inte betyda 

att det inte fanns några arbetslösa kvinnor i Uddevalla. Eftersom kvinnorna blev avstängda 

från nödhjälpsarbete 1921, och möjligheten till kontant understöd drogs in 1922, så blev 

arbetslösa kvinnor därefter helt enkelt hänvisade till fattigvården. Därför kom kvinnorna inte 

heller att synas i arbetslöshetsstatistiken.81 Under åren 1931-1932, då det åter blev möjligt att 

erhålla kontant understöd, rapporterades dock fortfarande inga kvinnor som arbetslösa i 

Uddevalla.82 

     I februari 1922 nådde arbetslösheten i Uddevalla sin kulmen, och kommunen hade då över 

600 personer anmälda som arbetslösa. Arbetslösheten minskade dock under våren, och i juni 

hade siffran gått ner till drygt 100.83 Därefter höll sig arbetslösheten kvar på mer normala 

nivåer och fördelade sig över flera branscher, främst sten-, metall-, trä- och maskinindustri, 

byggnadsverksamhet och transporter.84  

     Under 1924 hade kommunen som högst 115 arbetslösa.85 Året därpå ökade arbetslösheten 

något igen, men låg sedan fram till 1930 på en relativt stabil nivå, och varierade mellan 130 

och 170 arbetslösa i medeltal per år.86 Arbetslöshetskommittén menade dock att de officiella 

siffrorna var missvisande, och att arbetslösheten egentligen var större. 87 Mönstret kvarstod 

hela tiden att arbetslösheten ökade under vinterhalvåret och minskade under sommar-

månaderna.88 Arbetslösheten berörde till största delen grovarbetare och uppfattades ha en 

koppling till den dåliga konjunkturen i allmänhet.89 

     I slutet av 1930 började arbetslösheten plötsligt att öka betydligt.90 Ökningen fortsatte 

under hela 1931, och 1932 nådde den mycket höga nivåer. I december 1932 hade kommunen 

                                                 
80 Rapporter från Uddevalla Arbetslöshetskommitté till Statens Arbetslöshetskommission  1921-1932 
Uddevalla kommunarkiv, Uddevalla Stad Arbetslöshetskommitté, serie F:1, F:2 
81 Det svenska samhället och arbetslösheten 1914-1924, Berättelse avgiven av Statens Arbetslöshetskommission 1929, s.196 
82 Rapporter från Uddevalla Arbetslöshetskommitté till Statens Arbetslöshetskommission 1931, 1932. 
Uddevalla kommunarkiv, Uddevalla Stad Arbetslöshetskommitté, serie F:1, F:2 
83 Uddevalla stadsfullmäktiges handlingar 1923 N:o 31 
Uddevalla stads Arbetslöshets- och hjälpkommittés redogörelse för verksamheten 1922 jämte revisionsberättelse. 
84 Rapporter från Uddevalla Arbetslöshetskommitté till Statens Arbetslöshetskommission 1923. 
Uddevalla kommunarkiv, Uddevalla Stad Arbetslöshetskommitté, serie F:1 
85 Rapporter från Uddevalla Arbetslöshetskommitté till Statens Arbetslöshetskommission 1924. 
Uddevalla kommunarkiv, Uddevalla Stad Arbetslöshetskommitté, serie F:1 
86 Rapporter från Uddevalla Arbetslöshetskommitté till Statens Arbetslöshetskommission 1925-1930 
Uddevalla kommunarkiv, Uddevalla Stad Arbetslöshetskommitté, serie F:1 
87 Rapporter från Uddevalla Arbetslöshetskommitté till Statens Arbetslöshetskommission 1926. 
Uddevalla kommunarkiv, Uddevalla Stad Arbetslöshetskommitté, serie F:1 
88 Rapporter från Uddevalla Arbetslöshetskommitté till Statens Arbetslöshetskommission 1925-1930 
Uddevalla kommunarkiv, Uddevalla Stad Arbetslöshetskommitté, serie F:1 
89 Arbetslöhets- och hjälpkommitténs verksamhetsberättelse för 1925 Uddevalla stad Arbetslöshetskommitte´. Serie E2:1 
90 Uddevalla Stadsfullmäktiges handlingar N:o 67 1931 
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670 personer anmälda som arbetslösa.91 Värst drabbad var trävaruindustrin som för övrigt 

dominerat arbetslösheten sedan Cösters snickerifabrik lades ner 1929.92 

     Arbetslösheten i Uddevalla följde under åren 1921-1932 i stort sett samma 

utvecklingskurva som riket som helhet. Nedgången i förhållande till krisåren var dock för 

Uddevallas del jämförelsevis något svagare än riksgenomsnittet.93 Statistiken gäller från 1921 

eftersom det var först då som AK började kräva in månatliga rapporter från de lokala 

arbetslöshetskommittéerna över antalet anmälda arbetslösa.94 
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3.3 Den lokala arbetslöshetspolitiken 

3.3.1 Statliga nödhjälpsarbeten 

Under textilindustrins kris 1918 anvisades de arbetslösa, som till största delen var kvinnor, i 

stor utsträckning till statliga nödhjälpsarbeten i form av skogsodling och liknande arbeten i 

stadens omgivningar.95 Detta var arbeten som hade initierats av AK speciellt för arbetslösa 

textilarbeterskor.96 Samma typ av arbeten erbjöds även året därpå till arbetslösa kvinnor inom 

konfektionsindustrin. 97   

                                                 
91 Års och revisionsberättelse för Arbetslöshetskommitténs verksamhet och förvaltning under år 1932. Uddevalla Stadsfullmäktiges 
handlingar N:o 6 1933 
Rapporter från Uddevalla Arbetslöshetskommitté till Statens Arbetslöshetskommission 1931, 1932 
Uddevalla kommunarkiv, Uddevalla Stad Arbetslöshetskommitté, serie F:1, F:2 
92 Rapporter från Uddevalla Arbetslöshetskommitté till Statens Arbetslöshetskommission 1929-1932 
Uddevalla kommunarkiv, Uddevalla Stad Arbetslöshetskommitté, serie F:1, F:2 
Samt Åberg, 1997, s. 197 
93 Rapporter från Uddevalla Arbetslöshetskommitté till Statens Arbetslöshetskommission 1921-1932 
Uddevalla kommunarkiv, Uddevalla Stad Arbetslöshetskommitté, serie F:1, F:2 
samt Nordström, 1934, s. 100-101 
94 Rapporter till Statens arbetslöshetskommission 1921. 
Uddevalla stad Arbetslöshetskommittén Serie F:1 
95 Uddevalla Stad Fullmäktigeprotokoll 1921-01-04 § 8 Arbetslöshets- och nödhjälpskommitténs redogörelse för sin verksamhet 1917-1918 
96 Det svenska samhället och arbetslösheten 1914-1924, Berättelse avgiven av Statens Arbetslöshetskommission 1929, s. 136-137 
97 Skrivelse till Kungl.maj:t från Uddevalla Arbetslöshets- och nödhjälpskommitté 28 augusti 1919. 
Uddevalla stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 
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     När arbetslösheten började öka under 1921 fick arbetslöshetskommittén inledningsvis 

tillgång till ett flertal platser vid statliga nödhjälpsarbeten, bland annat på Kynnefjäll och i 

Krokstad som låg endast några mil ifrån Uddevalla.98 Den snabba ökningen av antalet 

arbetslösa gjorde dock att AK inte hann med när det gällde att få fram nya statliga 

nödhjälpsarbeten, och detta medförde i sin tur att kommunens utgifter för kontanta understöd 

blev oväntat höga. Arbetslöshetskommittén visade öppet sin irritation över att de statliga 

myndigheterna inte agerade tillräckligt snabbt.99  Tillgången till platser ökade emellertid efter 

hand, och under 1923 använde sig arbetslöshetskommittén till största delen av statliga 

nödhjälpsarbeten för att hjälpa de arbetslösa.100 Man försökte även få AK att återuppta ett 

sedan tidigare nedlagt statligt nödhjälpsarbetet i Ängebacken utanför Uddevalla, men AK 

ansåg inte vid detta tillfälle att arbetslösheten i Uddevalla var så stor att det fanns fog för 

detta.101 

     Under 1924 var en handfull platser i statligt nödhjälpsarbete den enda hjälp som 

arbetslöshetskommittén kunde erbjuda de arbetslösa.102 I januari 1925 ansökte arbetslöshets-

kommittén om att få placera ytterligare ett antal arbetslösa i statligt nödhjälpsarbete, och fick 

lov att anvisa 15 personer under förutsättning att kommunen betalade en del av kostnaden, 

samt försåg arbetarna med kläder och skor.103 

     Behovet av platser i statligt nödhjälpsarbete var betydligt större än tillgången. Trots 

påtryckningar hade arbetslöshetskommittén i början av 1926 inte lyckats få mer än 15 platser i 

statligt nödhjälpsarbete, och till dessa platser ansåg man sig enbart kunna anvisa ungkarlar 

eftersom arbetsförhållandena egentligen bedömdes vara allt för dåliga.104 I en skrivelse till De 

arbetslösas förening framhöll arbetslöshetskommittén att det aldrig funnits någon avsikt från 

deras sida att anvisa familjeförsörjare till statliga nödhjälpsarbeten långt från hemmet, och att 

det inte fanns någon tanke på att utestänga familjeförsörjare från kontant understöd genom 

hänvisning till sådana arbeten. 105 

                                                 
98 Skrivelse från arbetslöshetskommittén till Stadsfullmäktige 1921-05-21 
Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén Serie E2:1 
99 Uddevalla Stad Fullmäktigeprotokoll 1922-03-21 § 24 
100 Rapporter från Uddevalla Arbetslöshetskommitté till Statens Arbetslöshetskommission 1923. 
Uddevalla Stad Arbetslöshetskommitté, serie F:1 
101 Skrivelse från Statens Arbetslöshetskommission till arbetslöshetskommittén i Uddevalla 1923-08-14 
Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 
102 Rapporter från Uddevalla Arbetslöshetskommitté till Statens Arbetslöshetskommission 1924. 
Uddevalla kommunarkiv, Uddevalla Stad Arbetslöshetskommitté, serie F:1 
103 Uddevalla Stad Fullmäktigeprotokoll 1925-02-17 § 28 
104 Arbetslöshetskommitténs framställning till drätselkammaren 1926-02-10, Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 
105 Skrivelse från arbetslöshetskommittén till de arbetslösas förening 1927-07-31 
Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie E1:1 
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     I början av 1927 var 20 personer sysselsatta i statligt nödhjälpsarbete, och arbetslöshets-

kommittén ansökte hos AK om att få tillgång till ytterligare 50 platser.106 Under våren hade 

AK tagit bort avgiften för att sända arbetslösa på statliga arbeten, men arbetslöshetskommittén 

ansåg ändå att det bästa var om man kunna anordna statskommunala arbeten på orten.107 När 

det gällde statliga nödhjälpsarbeten försökte man i första hand få platser i närheten av 

Uddevalla. 108 

3.3.2 Statskommunala nödhjälpsarbeten 

Statskommunala nödhjälpsarbeten utnyttjades i mycket liten skala i Uddevalla. I mars 1927 

lämnade arbetslöshetskommittén in sin första ansökan om statsbidrag till sådant 

nödhjälpsarbete. Arbetet innebar att höja det så kallade Kreaturstorget med 30 cm för att 

förhindra de årliga översvämningarna. AK biföll deras ansökan.109 Arbetslöshetskommittén 

hade i sin ansökan bland annat framhållit att man i Uddevalla alltsedan 1917 bedrivit en stram 

och försiktig hjälpverksamhet och aldrig belastat statsverket mer än nödvändigt.110 

     Arbetet kom igång, men framåt sommaren beslutade AK att dra in statsbidraget. 

Drätselkammaren lämnade då in en skrivelse till AK och förklarade att man inte kunna stoppa 

arbetet, då stadens största kreatursmarknader skulle hållas i september och oktober, och att 

arbetet då måste vara klart. 111 AK gav efter besök på platsen tillstånd till att låta arbetet 

fortsätta så att man åtminstone fick klart ena halvan av torget.112 

     I AK:s direktiv angående statskommunala arbeten framgick det att kommunen i samband 

med ansökan förband sig att på egen bekostnad slutföra arbetet i det fall AK drog in bidraget 

på grund av minskad arbetslöshet.113 

     Under hösten samma år lämnade arbetslöshetskommittén in förslag till drätselkammaren 

på andra tänkbara statskommunala nödhjälpsarbeten.114 Det finns dock ingen dokumentation 

som tyder på att man sökte pengar till något mer statskommunalt nödhjälpsarbete, förutom 

nödhjälpsarbetet på Badö, vilket redogörs för senare under en egen rubrik. 

                                                 
106 Utdrag ur protokoll fört vid drätselkammarens i Uddevalla sammanträde 1927-02-08 
Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 
107 Uddevalla Stad Fullmäktigeprotokoll1927-08-30 § 160 
108 Skrivelse från arbetslöshetskommittén till arbetslöshetskommissionen 1924-12-04 
Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie E1:1 
109 Skrivelse till Uddevalla Arbetslöshets- och hjälpkommitté från Statens Arbetslöshetskommission 1927-03-07 
Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 
110 Skrivelse från arbetslöshetskommittén till Statens Arbetslöshetskommission 1927-03-01 
Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 
111 Skrivelse från Drätselkammaren till Statens Arbetslöshetskommission 1927-07-09 
Uddevalla kommunarkiv, Uddevalla Stad Arbetslöshetskommitté, serie E2:1 
112 Skrivelse från arbetslöshetskommittén till de arbetslösas förening 1927-07-31 
Uddevalla kommunarkiv, Uddevalla Stad Arbetslöshetskommitté, serie E1:1 
113 Det svenska samhället och arbetslösheten 1914-1924, Berättelse avgiven av Statens Arbetslöshetskommission 1929, s. 334 
114 Skrivelse från Arbetslöshets- och hjälpkommittén till drätselkammaren 1927-09-21 
Uddevalla kommunarkiv, Uddevalla Stad Arbetslöshetskommitté, serie E2:1 
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3.3.3 Kommunala nödhjälpsarbeten 

Medan de arbetslösa kvinnorna under åren 1918-1919 planterade skog vid statliga 

nödhjälpsarbeten, anordnades det istället kommunala nödhjälpsarbeten för de arbetslösa 

männen. Detta gällde även de kommunalarbetare som blev arbetslösa under vintermånaderna. 

Dessa nödhjälpsarbeten var mer av grovarbetarkaraktär, och vanliga sysselsättningar var 

makadamslagning för hand, dikesgrävning eller bergssprängning115 Denna typ av 

arbetsuppgifter överensstämde helt med vad AK ansåg vara lämpliga nödhjälpsarbeten.116 

     Vintern 1920 försattes kommunens nödhjälpsarbeten i blockad. En arbetsplats var dock 

undantagen från blockaden, och till dessa nödhjälpsarbetare betalade arbetslöshetskommittén 

ut ett extra tillskott på lönerna så att de kom upp i understödets maxbelopp.117 Detta tyder på 

att lönerna vid kommunala nödhjälpsarbeten normalt sett låg en bit under AK:s maxbelopp. 

     Under hösten 1923 höll sig arbetslösheten på en sådan nivå att alla som var villiga att 

arbeta kunde erbjudas ett statligt nödhjälpsarbete, och därmed såg man inte något behov av att 

sätta igång några kommunala nödhjälpsarbeten.118 Arbetslöshetskommittén fick då reda på att 

De arbetslösas förening hade kontaktat drätselkammaren angående nödhjälpsarbeten, och att 

drätselkammaren därför gett i uppdrag åt stadsingenjören att utreda vilka arbeten som skulle 

kunna tänkas vara lämpliga. Arbetslöshetskommittén reagerade omedelbart på detta och 

poängterade vikten av att all arbetslöshetsverksamhet skulle behandlas i samarbete med 

arbetslöshetskommittén. De menade att arbetslösheten nu var mycket lägre än tidigare och att 

statliga nödhjälpsarbeten kunde erbjudas åt alla som ville ha nödhjälpsarbete. Därför ansåg 

inte arbetslöshetskommittén att man skulle starta upp några nya kommunala 

nödhjälpsarbeten.119 

     I oktober 1925 ökade emellertid behovet av platser för de arbetslösa, och arbetslöshets-

kommittén lämnade därför in en skrivelse till drätselkammaren där de bad om hjälp med fler 

kommunala nödhjälpsarbeten, alternativt att ordinarie arbeten skulle tidigareläggas på grund 

av arbetslösheten. De påpekade att de bett om fler nödhjälpsplatser redan i januari, men att det 

trots detta inte startats upp tillräckligt med arbeten. Arbetslöshetskommittén menade också att 

hänvisning till statliga arbeten var en mycket dyr lösning på arbetslöshetsproblemet, och att 

                                                 
115 Skrivelse till Kungl.maj:t från Uddevalla Arbetslöshets- och nödhjälpskommitté 28 augusti 1919. 
Uddevalla stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 
Samt Uddevalla Stad Fullmäktigeprotokoll 1918-12-20 §32  
116 Det svenska samhället och arbetslösheten 1914-1924, Berättelse avgiven av Statens Arbetslöshetskommission 1929, s.356 
117 Uddevalla stadsfullmäktiges handlingar 1922 N:o 15 Verksamhetsberättelse Arbetslöshtes- och hjälpkommittén 1920. 
118 Uddevalla Stad Fullmäktigeprotokoll 1923-01-31 § 33 
119 Skrivelse från Uddevalla stads arbetslöshetskommittén till drätselkammaren 1923-08-24 
Uddevalla stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 
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kommunen skulle få mer valuta för pengarna om de placerade de arbetslösa i arbeten som 

kom staden till godo.120 

     Under 1926 fortsatte behovet av platser att öka.121 Under februari bad arbetslöshets-

kommittén drätselkammaren flera gånger om hjälp med att få igång nya kommunala 

nödhjälpsarbeten. De beskrev nödläget som mycket svårt, och att alla reserver nu var uttömda 

hos de arbetslösa. Man kan ana en viss uppgivenhet hos arbetslöshetskommittén då de 

framhöll, att om det över huvud taget skulle gå att bedriva någon verksamhet inom de ramar 

som fastställts så var det nödvändigt att få tillgång till nödhjälpsarbeten.122 Arbetslöshets-

kommittén lämnade också in egna förslag på kommunala nödhjälpsarbeten123 varav en del 

också startades upp under våren och hösten.124 I maj meddelade emellertid fullmäktige att de 

ansåg sig ha gjort tillräckligt stora uppoffringar genom de anslag som betalats ut till 

arbetslöshetskommittén och till fattigvården för de arbetslösas räkning. Därför lade man under 

sommaren ner alla kommunala nödhjälpsarbeten. Arbetslöshetskommitténs ordförande höll 

med om att kommunen hade varit mycket tillmötesgående när det gällde arbetslöshets-

kommitténs krav.125 

     Antalet sysselsatta i kommunala nödhjälpsarbeten i var ungefär detsamma varje år under 

den undersökta perioden. I genomsnitt var det varje månad runt 30 personer som var 

placerade i sådant arbete, med undantag av åren 1921 och 1931 då siffran var något högre.126 

3.3.4 Nödhjälpsarbetet på Badö 

I början av december 1923 lämnade arbetslöshetskommittén in ett förslag på ett omfattande 

kommunalt nödhjälpsarbete som innebar att spränga bort berget på Badö i syfte att göra i 

ordning området till upplagsplats och kaj med järnvägsspår. Stadsfullmäktige beslöt att anslå 

medel till detta, och gav samtidigt arbetslöshetskommittén i uppdrag att ansöka om att få 

bedriva arbetet som statskommunalt nödhjälpsarbete.127 

     Diskussionerna i fullmäktige när det gällde arbetslösheten präglades under året därpå av 

frågorna kring detta nödhjälpsarbete. Vid en första förfrågan hos AK hade arbetslöshets-

kommittén fått besked om att det inte var möjligt att få något statsbidrag eftersom det funnits 

ett statligt nödhjälpsarbete i Ängebacken i närheten av Uddevalla som nu var nedlagt. Detta 

                                                 
120 Skrivelse från Arbetslöshets- och hjälpkommittén till Drätselkammaren 1925-10-19 Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 
121 Rapporter från Uddevalla Arbetslöshetskommitté till Statens Arbetslöshetskommission 1926. 
Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie F:1 
122 Arbetslöshetskommitténs framställning till drätselkammaren 1926-02-26, Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 
123 Arbetslöshetskommitténs framställning till drätselkammaren 1926-02-26, Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 
124 Uddevalla Stad Fullmäktigeprotokoll 26 maj 1926 §107 
125 Uddevalla Stad Fullmäktigeprotokoll 26 maj 1926 §107 
126 Rapporter från Uddevalla Arbetslöshetskommitté till Statens Arbetslöshetskommission 1921-1932 
Uddevalla kommunarkiv, Uddevalla Stad Arbetslöshetskommitté, serie F:1, F:2 
127 Uddevalla Stad Fullmäktigeprotokoll 1923-12-13 § 247 
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arbete startades dock senare upp igen, men då uppstod nya problem med en strejk som gjorde 

det omöjligt för kommunen att få bidrag. Därför beslutade man att vänta med ansökan tills 

strejken skulle vara över.128  

     Stadsfullmäktige gav då drätselkammaren i uppdrag att tills vidare fastställa vilka löner 

som skulle gälla vid detta nödhjälpsarbete. Arbetslöshetskommittén lämnade ett förslag som 

låg i nivå med den lön som gällde vid statliga nödhjälpsarbeten i närheten. Från arbetarhåll 

hade det kommit krav på betydligt högre löner. Drätselkammaren fastställde dock lönen helt i 

enlighet med arbetslöshetskommitténs förslag.129 

     I detta läge inkom en motion från socialdemokratiskt håll om att man skulle avstå från att 

ansöka om statsbidrag för att kunna ge nödhjälpsarbetarna högre löner än de som var gällande 

vid statskommunala arbeten. Arbetslöshetskommitténs svar på detta var att lönerna inte skulle 

komma att höjas enbart för att man lät bli att söka statsbidrag. Man såg ingen orsak till varför 

Uddevalla skulle vara mer generös än AK när det gällde skattemedlen.130  

     Under 1928 hade socialdemokratiska politiker i riket uttalat sig för en bojkott av 

statskommunala nödhjälpsarbeten131, men detta var inget som politikerna i Uddevalla anslöt 

sig till. I december 1928 beslutade tvärtom drätselkammaren att utöka arbetet vid Badö, och 

att återigen ge arbetslöshetskommittén i uppdrag att ansöka om att få driva detta som 

statskommunalt nödhjälpsarbete.132 Redan i februari året därpå ändrade dock stadsfullmäktige 

hastigt sitt beslut.133 Anledningen till detta tycks ha varit att Kommunalarbetarförbundet 

lämnat in en skrivelse där de hävdat att detta var ett sådant arbete där avtalet mellan 

drätselkammaren och Kommunalarbetareförbundet skulle gälla. Drätselkammaren ville inte ta 

strid i frågan134, utan beslutade istället att genast sätta igång arbetet som ett rent kommunalt 

nödhjälpsarbete, vilket förankrades i fullmäktige.135 Beslutet överklagades dock, och därmed 

stod det i strid mot gällande förordning att driva arbetet vidare. Drätselkammaren beslutade 

därför den 5 april att tills vidare avbryta arbetet.136 

     Kommunen hittade dock så småningom en lösning på lönefrågan som gjorde att arbetet 

kunde fortsätta. Denna lösning, som även kom att tillämpas vid andra kommunala nödhjälps-

arbeten, innebar att man lade reduceringen på arbetstiden istället för på lönen. På så sätt kom 

                                                 
128 Uddevalla Stad Fullmäktigeprotokoll 1924-03-20 § 43 
129 Utdrag ur protokoll fört vid drätselkammaren i Uddevallas sammanträde 1924-01-14 
Uddevalla stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 
130 Uddevalla Stad Fullmäktigeprotokoll 1924-03-20 § 43 
131 Unga, 1976, s. 131 
132 Uddevalla Stad Fullmäktigeprotokoll1928-12-13 § 216 
133 Uddevalla Stad Fullmäktigeprotokoll 1929-02-14 § 38 
134 Skrivelse från Drätselkammaren till Arbetslöshets- och nödhjälpskommittén 1929-02-15 
Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 
135 Uddevalla Stad Fullmäktigeprotokoll 1929-03-21 § 69 
136 Uddevalla Stadsfullmäktiges handlingar N:o 28 1929 
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man ifrån de ständiga tvisterna med kommunalarbetarnas fackförening, och dessutom fick de 

arbetslösa ledig tid varje vecka för att söka annat arbete. 137 

     Detta förfarande var i och för sig inget som formellt stred mot AK:s direktiv eftersom 

kommunerna hade fri lönesättning vid sina egna nödhjälpsarbeten,138 men det motverkade 

ändå AK:s grundläggande princip om att lönerna vid nödhjälpsarbeten skulle vara lägre än vid 

vanliga arbeten på orten.139 Det skulle alltid vara mer ekonomiskt fördelaktigt att söka ett 

arbete på öppna marknaden.140 Den minskade arbetstiden gjorde dock att det ändå blev en 

skillnad i lönekuvertet.141 

3.3.5 Den kontanta understödsverksamheten 

Under krisen inom textilindustrin hösten 1917 hade de arbetslösa vid Kampenhofs fabriker till 

en början fått behålla två tredjedelar av lönen, men i slutet av året tvingades företaget av 

ekonomiska skäl att ansöka om hjälp från stat och kommun med understöd till de anställda 

som de inte kunde erbjuda arbete.142 Arbetsgivaren åtog sig å sin sida att betala ut skillnaden 

mellan understödet och två tredjedelar av lönen.143 Enligt gällande författning var det tillåtet 

att på detta sätt kombinera ekonomiskt understöd från stat och kommun med ersättning från 

arbetsgivaren upp till maximalt två tredjedelar av den normala lönen.144 

     De textilarbetare som hjälptes via kontant understöd var i första hand de som var för gamla 

och bräckliga för att kunna anvisas till någon form av nödhjälpsarbete.145 

     Stadsfullmäktige beviljade anslag till kontant understöd fram till hösten 1918 då fabriken 

återigen började rulla. Kommunen fick statsbidrag med mellan hälften och två tredjedelar, och 

även ekonomiskt stöd från landstinget. Arbetslöshetskommittén menade efteråt att man 

genom att betala ut kontant understöd hade lyckats hålla arbetskraften samlad så att de snabbt 

kunde gå tillbaka i arbete igen när de behövdes.146    

     När konfektionsindustrin året därpå drabbades av en liknande kris agerade arbetslöshets-

kommittén på samma sätt som de gjort när det gällde textilarbetarna, bland annat genom att 

                                                 
137 Svar på förfrågan från Kommunala Centralbyrån i Stockholm 1930-12-11, troligen skriven av Arbetslöshetskommittén eller 
Drätselkammaren,  Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 
138 Statens Arbetslöshetskommissions berättelse 1925-1934, s. 414 
139 Lindeberg, 1968, s. 32 
140 Statens Arbetslöshetskommissions berättelse 1925-1934 s. 156 
141 Svar på förfrågan från Kommunala Centralbyrån i Stockholm 1930-12-11, oklart om avsändaren är arbetslöshetskommittén, 
drätselkammaren eller fullmäktige, Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 
142 Skrivelse från Kampenhofs Aktibolag till Uddevalla kommuns arbetslöshets- och hjälpkommitté 1917-12-20 
Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 
143 Uddevalla arbetslöshetskommittés skrivelse till Konungen 1918-12-14 
Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 
144 Det svenska samhället och arbetslösheten 1914-1924, Berättelse avgiven av Statens Arbetslöshetskommission 1929, s. 88 
145 Skrivelse från Kampenhofts Aktiebolag till Arbetslöshetskommittén 1918-04-04 
Uddevalla stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 
146 Uddevalla Stad Fullmäktigeprotokoll 1921-01-04 § 8 Arbetslöshets- och nödhjälpskommitténs redogörelse för sin verksamhet 1917-1918 
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bevilja kontant understöd. Kommunen fick fortfarande två tredjedelar av understödet i 

statsbidrag,147 och Schwarzman & Nordström betalade, liksom Kampenhof gjort året innan, 

mellanskillnaden mellan understödet och 2/3 av lönen.148 

     När krisen var över inom konfektionsindustrin kunde arbetslöshetskommittén konstatera 

att alla som under de senaste två åren ansökt om understöd och uppfyllt kraven också fått 

hjälp i någon form. 149 

     Under första halvan av 1920 noterade arbetslöshetskommittén för första gången på länge 

att det inte förelåg något behov av understödsverksamhet 150 Arbetslösheten ökade dock igen 

under andra halvåret, och i brist på nödhjälpsarbeten tvingades arbetslöshetskommittén att 

återigen begära anslag till kontant understöd. Pengarna beviljades av stadsfullmäktige med 

förbehållet att arbetslöshetskommittén även skulle ansöka om statsbidrag.151  

     Utbetalningen av kontant understöd avbröts emellertid nästan omgående eftersom de 

arbetslösa vid denna tidpunkt hade förklarat kommunens nödhjälpsarbeten i blockad.152 

Blockaden tycks dock ha hävts eftersom det under hela våren 1921 betalades ut kontant 

understöd till arbetslösa personer som anmält sig arbetsvilliga och som gick och väntade på 

att få ett nödhjälpsarbete.153 Arbetslösheten ökade dock snabbare än vad man kunde få fram 

nödhjälpsarbeten, och under årets sista månader var kontant understöd den klart vanligaste 

hjälpformen.154 

     Statsbidrag till kontant understöd hade under årets början utgått med enbart 50 procent, 

men efter det att arbetslöshetskommitténs ordförande personligen gjort ett besök hos AK, 

hade han lyckats få statsbidraget höjt till två tredjedelar.155 I november 1921 beslöt 

arbetslöshetskommittén att höja storleken på understödsbeloppet, men man höll sig ändå 

under den nivå som AK angett som maxbelopp.156  

     Under hösten 1921 togs frågan upp i arbetslöshetskommittén om huruvida hamnarbetare 

egentligen skulle ha rätt till kontant understöd. Ordföranden menade att det ju låg i själva 

arbetets natur att de under vissa perioder gick arbetslösa. Då hamnarbetarna nu i princip hade 

                                                 
147 Skrivelse från Arbetslöshetskommissionen till Uddevalla Arbetslöshets- och Nödhjälpskommitté 1919-04-25 
Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 
148 Skrivelse till Kungl.maj:t från Uddevalla Arbetslöshets- och nödhjälpskommitté 28 augusti 1919. 
Uddevalla stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 
149 Uddevalla kommun Fullmäktigeprotokoll 1921-01-04 paragraf 8 Arbetslöshets- och nödhjälpskommitténs redogörelse för sin verksamhet 
1917-1918 samt Skrivelse till Kungl.maj:t från Uddevalla Arbetslöshets- och nödhjälpskommitté 28 augusti 1919.Uddevalla stad 
Arbetslöshetskommitte´. Serie E2:1 
150 Uddevalla Stadsfullmäktiges handlingar 1922 N:o 15 Verksamhetsberättelse Arbetslöshtes- och hjälpkommittén 1920. 
151 Uddevalla Stad Fullmäktigeprotokoll 1920-12-08 § 20-21 
152 Uddevalla stadsfullmäktiges handlingar 1922 N:o 15 Verksamhetsberättelse Arbetslöshets- och hjälpkommittén 1920. 
153 Uddevalla Stad Fullmäktigeprotokoll 1921-05-24 § 27 
154 Uddevalla stadsfullmäktiges handlingar 1922 N:o 15 Verksamhetsberättelse Arbetslöshets- och hjälpkommittén 1921. 
155 PM rörande läget i början av maj 1921 av arbetslöshetskommitténs ordförande  
Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 
156 Rapport till Statens arbetslöshetskommission oktober månad 1921. 
Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie F:1 
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varit helt utan arbete under det senaste året, beslöt dock arbetslöshetskommittén att tills vidare 

inte dra in deras understöd.157 Året därpå kom direktiv från AK om att stänga av vissa 

yrkesgrupper, bland annat hamnarbetare, från statlig hjälp.158 Arbetslöshetskommittén i 

Uddevalla hade då redan ett år tidigare på eget initiativ tagit upp frågan.159 

     För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av den höga arbetslösheten i början av 1922 

tillsatte arbetslöshetskommittén en utredning, vilken resulterade i att man under våren sänkte 

understödsbeloppet med 33%.160 Efter den tidigare höjningen hade beloppet legat nästan i 

nivå med maxbeloppet, men nu lade man sig alltså betydligt lägre.161 När AK kom med nya 

direktiv om att statligt stöd till kontant understöd helt skulle upphöra162, ansökte arbetslöshets-

kommittén om dispens för att få fortsätta bedriva kontant understödsverksamhet med statligt 

stöd 163. Totalt 14 kommuner hade lämnat in en sådan ansökan till AK, men endast 6 av dem 

beviljades dispens.164 Uddevallas ansökan beviljades inte, och den kontanta understöds-

verksamheten lades därför ner helt i juni månad.165  

     I januari 1923 hade det inkommit krav från flera håll på att den kontanta understöds-

verksamheten skulle återupptas. Arbetslöshetskommitténs ordförande menade emellertid att 

arbetslösheten inte var större nu än vad som varit normalt före krisen, och att det därför inte 

var aktuellt att återuppta någon sådan verksamhet. Han medgav dock att arbetslösheten 

troligen var större än vad de officiella siffrorna visade eftersom många förmodligen avstod 

från att anmäla sig när nödhjälpsarbete var det enda som erbjöds.166  

     Någon kontant understödsverksamhet återupptogs inte heller förrän 1931, då 

arbetslöshetskommittén för första gången sedan 1922 återigen beviljades statligt bidrag till 

kontant understöd.167 Statistiken visar att detta var något som skedde över hela landet.168 

     Under 1932 fick närmare hälften av de arbetslösa i Uddevalla hjälp via statsbidrags-

berättigat kontant understöd.169 Motsvarande siffra för riket i genomsnitt var 25 %.170  För att 

                                                 
157 Protokoll hållet vid Arbetslöshets- och hjälpkommitténs sammanträde 1921-08-19 § 4, Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 
158 Det svenska samhället och arbetslösheten 1914-1924, Berättelse avgiven av Statens Arbetslöshetskommission 1929, s. 207 
159Protokoll hållet vid Arbetslöshets- och hjälpkommitténs sammanträde 1921-08-19 § 4, Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1  
160 Fullmäktigeprotokoll 1922-03-21 § 25 
161 Schema över olika arbetslöshetsunderstödsbelopp, Uddevalla stad Arbetslöshetskommittén serie F:1 
162 Skrivelse till arbetslöshetskommittéerna från Statens Arbetslöshetskommission 1922-06-30 
Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 
163 Skrivelse från arbetslöshetskommittén till Statens Arbetslöshetskommission 1922-07-08 
Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 
164 Det svenska samhället och arbetslösheten 1914-1924, Berättelse avgiven av Statens Arbetslöshetskommission 1929, s. 319 
165 Uddevalla stadsfullmäktiges handlingar 1923 N:o 31 
Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittés redogörelse för verksamheten 1922 jämte revisionsberättelse. 
166 Promemoria från Arbetslöshets- och hjälpkommittén 1923-01-31 
Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 
167 Uddevalla Stad Fullmäktigeprotokoll 1931-02-17 § 32 
168 Nordström, 1934, s. 105 
169 Rapporter från Uddevalla Arbetslöshetskommitté till Statens Arbetslöshetskommission 1932. 
Uddevalla kommunarkiv, Uddevalla Stad Arbetslöshetskommitté, serie F:2 
170 Nordström, 1934, s. 105 



 28

få kontant understöd hade visserligen arbetslöshetskommittén nu infört arbetsplikt, vilket 

innebar att understödsmottagaren som motprestation skulle utföra arbete åt kommunen minst 

2 dagar per vecka.171 I juli hade AK gått ut med direktiv om att krav på så kallat 

motprestationsarbete var ett villkor för att få statsbidrag till kontant understöd. Direktivet togs 

dock bort redan i oktober samma år.172 

     De höga siffrorna när det gällde kontant understödsverksamhet fick ändå AK att reagera. I 

december 1932 krävde AK att Uddevalla kommun omedelbart skulle inkomma med förslag 

på möjliga statskommunala nödhjälpsarbeten. Om kommunen inte genast följde denna 

uppmaning kunde de förlora det statliga stödet för den kontanta understödsverksamheten.173 

3.3.6 Understöd via fattigvården 

I januari 1925 hade det återigen inkommit krav från flera håll på att arbetslöshetskommittén 

skulle börja betala ut kontant understöd. Arbetslöshetskommittén ansåg dock inte att 

arbetslösheten hade den omfattning eller karaktär av kris som skulle kunna motivera att man 

återupptog understödsverksamheten. Man höll emellertid med om att arbetslösheten denna 

säsong hade medfört större lidande och bittrare nöd än tidigare för ett stort antal arbetslösa. 

Arbetslöshetskommitténs uppfattning var att myndigheterna trots allt var tvungna att ta sitt 

ansvar om de arbetslösa hotades av svält eller annan brist på det absolut nödvändigaste. Då 

fattigvården vid flera tillfällen hade fått ingripa av rent humanitära skäl, och detta ibland hade 

ifrågasatts, föreslog arbetslöshetskommittén att stadsfullmäktige skulle ge fattigvården rätt att 

betala ut bidrag även om den hjälpsökande skulle visa sig vara vuxen och arbetsför.174 

     Fattigvårdsstyrelsen anmodades av fullmäktige att yttra sig i frågan, och styrelsens 

uppfattning var att fattigvård borde kunna betalas ut efter noggrann ekonomisk prövning, men 

att denna typ av hjälp egentligen föll utanför den vanliga fattigvården. Därför ansåg man att 

understödet inte skulle ha fattigvårdskaraktär, och att det därmed inte skulle följas av någon 

återbetalningsskyldighet.175 Fullmäktige tog beslut helt i enlighet med fattigvårdens 

uppfattning.176 

     Att betala ut fattigvård till arbetslösa var i sig inget kontroversiellt. Enligt AK:s regler var 

det dock viktigt att hjälpen i dylika fall betalades ut enligt fattigvårdslagen, det vill säga 

utifrån behovsprövning och med återbetalningsskyldighet. I annat fall ansågs kommunernas 

                                                 
171 Skrivelse från arbetslöshetskommittén till Statens Arbetslöshetskommission 1932-03-02 
Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie E1:1 
172 Det svenska samhället och arbetslösheten 1914-1924, Berättelse avgiven av Statens Arbetslöshetskommission 1929, s. 361 
173 Uddevalla Stadsfullmäktiges handlingar N:o 52 1932 
174 Skrivelse från Arbetslöshets- och hjälpkommittén till Stadsfullmäktige 1925-02-05 Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 
175 Fattigvårdsstyrelsens protokoll 1925-03-04. Uddevalla stad fattigvårdsstyrelsen serie A1:11 
176 Uddevalla Stad Fullmäktigeprotokoll 1925-03-14 § 53 
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agerande som olagligt. Att bevilja fattigvård utan återbetalningskrav stred därför helt klart 

mot AK:s direktiv.177 

     Det framgår dock inte lika tydligt om de lokala aktörerna i Uddevalla inledningsvis var 

medvetna om denna tolkning av lagtexten. Enligt fattigvårdslagens paragraf 64 hade 

fattigvården rätt att i särskilda fall besluta om befrielse från återbetalningskravet,178 och det 

kan finnas en möjlighet att man utifrån denna paragraf uppfattade det som om man agerade i 

enlighet med lagen. 

     I december månad begärde arbetslöshetskommittén att få föra över egna medel till 

fattigvården för utdelning till behövande arbetslösa. Stadsfullmäktige godkände detta, under 

förutsättning att utbetalningen skedde inom lagens ramar.179 I sin verksamhetsberättelse för 

1925 rapporterade arbetslöshetskommittén att sedan utbetalningen av kontant understöd hade 

upphört 1922, hade fattigvården i ett stort antal fall fått ingripa och lämna understöd åt de 

arbetslösas familjer.180 

     Utbetalningen av understöd via fattigvården fortsatte. I sin verksamhetsberättelse för 1926 

konstaterade arbetslöshetskommittén att fattigvården under året hade betalat ut understöd med 

mycket stora belopp till de arbetslösa och deras familjer.181 På grund av den stora nöden bland 

de arbetslösa hade man i december månad även varit tvungen att utöka understödet till att inte 

bara omfatta familjeförsörjare utan även ensamstående.182 Av de 105 arbetslösa som beviljats 

understöd via fattigvården under första veckan i december var 59 personer familjeförsörjare 

och 46 personer ogifta.183 

     Året därpå meddelade arbetslöshetskommittén, som svar på en förfrågan från fattigvården, 

att de var beredda att tillfälligt ta hand om utbetalningarna av understöd till arbetslösa under 

förutsättning att någon från fattigvården deltog i behovsprövningen, samt att det starkt 

betonades att denna understödsverksamhet fortfarande var en form av fattigvård. Frågan om 

huruvida understödet skulle vara återbetalningspliktigt eller inte hade dock fattigvårds-

styrelsen överlåtit åt fullmäktige att besluta om.184 Tyvärr framgår det inte av protokollen 

huruvida fullmäktige tog ställning i denna fråga 

                                                 
177 Statens Arbetslöshetskommissions berättelse 1925-1934 s. 418-419 
178 Statens Arbetslöshetskommissions berättelse 1925-1934 s. 418-419 
179 Uddevalla Stad Fullmäktigeprotokoll 1925-12-18 § 212 
180 Arbetslöshets- och hjälpkommitténs verksamhetsberättelse för 1925, Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 
181 Arbetslöshets- och Hjälpkommitténs verksamhetsberättelse för 1927, Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 
182 Uddevalla Stad Fullmäktigeprotokoll 1927-01-07 § 13 
183 Anteckning om utbetalade understöd 1-9 december 1926, Uddevalla Stad Arbetslöshetskommitté, serie E2:1 
184 Uddevalla Stad Fullmäktigeprotokoll 1927-02-15 § 43 
samt Skrivelse från Fattigvårdsstyrelsen till stadsfullmäktige 1927-09-19, Uddevalla stad fattigvårdsstyrelsen serie A1:12 
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    Arbetslöshetskommittén började i och med detta redovisa det antal arbetslösa som fått 

kontant understöd genom fattigvården i månadsrapporterna till AK.185 Att redovisningen 

skedde öppet kan eventuellt tyda på att utbetalningen nu skedde enligt reglerna, det vill säga 

med återbetalningsplikt. Under december 1926 och januari 1927 hade cirka 150 personer 

uppburit kontant understöd via fattigvårdsmedel, vilket inte var någon önskvärd utveckling 

enligt drätselkammaren. Drätselkammaren menade att alla var överens om att det var mycket 

olämpligt med kontanta understöd och att det måste ske en förändring i detta avseende. 186 

     Då AK år 1931 åter började betala ut statsbidrag till kontant understödsverksamhet var 

dessa bidrag ändå inte tillräckliga för att motsvara hjälpbehovet hos de arbetslösa i Uddevalla. 

Fattigvården fick därför ändå fortsätta med sin utbetalning av understöd till arbetslösa. Över 

hälften av alla anmälda arbetslösa fick under året kontant understöd i någon form. Understöd 

betalades ut till arbetslösa familjeförsörjare, men även till ungkarlar i de fall det var 

ofrånkomligt. Fattigvårdsstyrelsen menade att arbetslösheten i Uddevalla var synnerligen 

omfattande och svårartad. 187 Från och med oktober månad tog arbetslöshetskommittén helt 

över ansvaret för utbetalningen av understöd via fattigvården.188 

3.3.7 Kursverksamhet 

När krisen uppstod inom textilindustrin 1918 gjorde arbetslöshetskommittén, utifrån AK:s 

direktiv, ett ambitiöst försök att anordna kurser för de arbetslösa textilarbeterskorna.189 

Initiativet från AK byggde på en oro över vilka moraliska effekter det kunde få om unga 

kvinnor gick utan sysselsättning. Kurserna skulle bland annat erbjuda utbildning i sömnad och 

annat husligt arbete, men även ge en möjlighet till att fördjupa sina yrkeskunskaper.190 Då det 

inte var tillräckligt många som anmälde sitt intresse för dessa kurser föll dock denna satsning 

för Uddevallas del.191 Att tacka nej till en sådan kurs skulle egentligen ha kunnat ligga till 

grund för avstängning från arbetslöshetsunderstöd 192, men denna regel verkar inte ha 

utnyttjats av arbetslöshetskommittén. Kanske berodde detta på att de arbetslösa istället 

accepterade ett statligt nödhjälpsarbete.  

                                                 
185 Rapporter från Uddevalla Arbetslöshetskommitté till Statens Arbetslöshetskommission 1927. 
Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie F:1 
186 Uddevalla Stad Fullmäktigeprotokoll 1927-01-07 § 13 
187 Uddevalla Stadsfullmäktiges handlingar N:o 67 1931 
188 Rapporter från Uddevalla Arbetslöshetskommitté till Statens Arbetslöshetskommission 1930. 
Uddevalla kommunarkiv, Uddevalla Stad Arbetslöshetskommission, serie F:1 
189 Uddevalla Stadsfullmäktiges handlingar 1918 N:o 1264 Bilaga 1 och 2 
190 Det svenska samhället och arbetslösheten 1914-1924, Berättelse avgiven av Statens Arbetslöshetskommission 1929, s. 133 
191 Uddevalla Stad Fullmäktigeprotokoll 1918-01-25 § 6 
192 PM angående hjälpverksamhet för arbetslösa textilarbetare utgiven av Statens Arbetslöshetskommission, cirkulär 1917. Sid 8 
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     Under de närmaste åren förekom det att man anordnade kurser för yngre arbetslösa män, 

och som var obligatoriska för att kunna erhålla arbetslöshetsunderstöd.193 

 
3.3.8 Alternativa åtgärder 

En möjlig åtgärd för att bekämpa arbetslösheten som det stod fritt för kommunerna att 

använda sig av var att helt enkelt tidigarelägga redan planerade arbeten. Ett sådant beslut finns 

dokumenterat när det gäller Uddevalla, och det var då fullmäktige 1919 beslöt att låna pengar 

från staten för att stensätta ett antal gator i staden, vilket varit planerat sedan 1916. Trots 

bristande ekonomi tog man detta beslut, bland annat med argumentet att mildra 

arbetslösheten.194  

     Ett annat exempel på kommunalt initiativ var när drätselkammaren 1926 lämnade en 

skrivelse till stadens arbetsgivare, vilken även undertecknades av arbetslöshetskommittén och 

fattigvårdsstyrelsen. Denna skrivelse hade sin grund i att man hört att ordinarie lediga arbeten 

hade gått till personer som inte var bosatta på orten. Man uppmanade därför arbetsgivarna att 

fortsättningsvis enbart erbjuda lediga arbeten till personer som var mantalsskrivna i 

Uddevalla.195 

     Arbetslöshetskommittén försökte också i samarbete med drätselkammaren hitta andra 

alternativa lösningar på arbetslöshetsproblemet. Till denna verksamhet avsattes särskilda 

medel. I samarbete med Uddevalla Fjäderfäavelsförening anordnades till exempel kurser i 

hönsskötsel, och lån förmedlades till de arbetslösa som ville starta avel med hönsfåglar för att 

tjäna pengar till sitt uppehälle.196  

     Att arbetslöshetskommittén engagerade sig nära och personligt i verksamheten framgår av 

följande brev till en arbetslös från kommitténs ordförande: 

I nästa vecka skall å Ljungskile anordnas en kurs i fjäderfäskötsel. Kursen är avgiftsfri, och jag 
har ordnat så att två arbetslösa få varje dag följa med i min bil med min fru till Ljungskile och 
åter. Om ni önskar, kan Ni få bli en av dessa.197 

     Denna typ av verksamhet får troligen ses som en rent kommunal angelägenhet. AK 

redogör inte för någon dylik verksamhet i någon av sina verksamhetsberättelser.198 Projektet 

                                                 
193 Uddevalla stadsfullmäktiges handlingar 1922 N:o 15 Verksamhetsberättelse Arbetslöshets- och hjälpkommittén 1921. 
194 Uddevalla Stad Fullmäktigeprotokoll 1919-03-27 §11 
195 Skrivelse till arbetsgivare i Uddevalla 1926-05-22 samt brev från arbetslöshetskommitténs ordförande till drätselkammarens ordförande 
Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 
196 Skrivelse från Uddevalla Arbetslöshets- och hjälpkommitté till Drätselkammaren 1928-02-08 
Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 samt 
Revisionsberättelse över Arbetslöshetskommitténs räkenskaper för år 1928, Uddevalla Stadsfullmäktiges handlingar N:o 90 1928 
197 Brev från arbetslöshetskommitténs ordförande till Herr Elmer V Lundqvist  
Uddevalla kommunarkiv, Uddevalla Stad Arbetslöshetskommitté, serie E1:1 
198 Statens Arbetslöshetskommissions berättelse 1925-1934 
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blev dock inte direkt lyckat. Inkomsten av uppfödningsverksamheten kunde möjligtvis som 

bäst utgöra ett komplement till en arbetares inkomst, och var således ingen lösning för en 

arbetslös.199  

3.3.9 Inspektion av AK 

Under sommaren 1921 gjorde representanter från AK ett besök i Uddevalla för att inspektera 

arbetslöshetskommitténs arbete. Inspektörerna hade bara två anmärkningar att göra när det 

gällde understödsverksamheten. Den ena var att man ansåg att de arbetslösa skulle stämpla 

sina kort varje dag, och inte varannan, vilket var brukligt i Uddevalla, och den andra var att 

arbetslöshetskommittén vid ett tillfälle hade betalat ut understöd till personer som tackat nej 

till nödhjälpsarbete. Arbetslöshetskommittén förklarade då att detta understöd hade betalats ut 

med kommitténs egna medel, och att inget statsbidrag hade sökts, och därmed hade AK:s 

inspektörer inte längre något att invända.200 

     Detta är den enda inspektion av AK som dokumenterats under åren, så det är oklart 

huruvida fler inspektioner gjordes och vad dessa i så fall resulterade i. 

 

4. Sammanfattning, resultat och analys 
 
Vad kännetecknade arbetsmarknaden och arbetslösheten i Uddevalla under den aktuella 

perioden? 

Uddevalla var som stad beroende av sin industri. Ungefär hälften av den totala arbetskraften 

arbetade i någon av stadens industrier. Uddevalla hade också en hamn som sysselsatte en stor 

andel arbetare, åtminstone periodvis under året. Denna arbetsmarknad var känslig för 

konjunkturer, och arbetslösheten ökade därför dramatiskt under tider av kraftig lågkonjunktur.  

     Två av Uddevallas största industrier var verksamma inom textil och konfektion, och detta 

ledde till att Uddevalla drabbades extra hårt av arbetslöshet under åren 1918-1919 då bristen 

på råvaror gjorde att fabrikerna inom dessa branscher i princip stod helt stilla. 

     Arbetslösheten följde över tid ungefär samma utvecklingslinje som riket i genomsnitt, men 

Uddevalla lyckades något sämre med att återhämta sig under perioder med godare konjunktur. 

                                                 
199 PM från arbetslöshetskommitténs ordförande 1929-10-10, Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 
200 Protokoll hållet vid Arbetslöshets- och hjälpkommitténs sammanträde 1920-07-06 § 1 (torde vara fel avskrivet och borde vara 1921-07-
06) 
Uddevalla Stad Arbetslöshetskommittén serie E2:1 
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Hur omfattande den verkliga arbetslösheten var går tyvärr inte att fastställa av materialet 

eftersom det enbart var de personer som anmälde sig som hjälpsökande som registrerades, 

men troligen var den betydligt större än vad som framgick av den officiella statistiken. 

 

Vilka åtgärder vidtog arbetslöshetskommittén i Uddevalla för att motverka och mildra 

effekterna av arbetslösheten? 

Arbetslöshetskommittén arbetade under perioden fram till 1924 främst med statliga och 

kommunala nödhjälpsarbeten samt kontant understöd. Arbetet med att försöka få platser i 

statligt nödhjälpsarbete och med att få kommunen att sätta igång fler kommunala arbeten var 

centralt, men det tycks ha varit svårt att få personer sysselsatta i den omfattning som enligt 

arbetslöshetskommittén var önskvärt. Därför använde man sig även av kontant understöd fram 

till 1922 då AK drog in det statliga bidraget för denna verksamhet. För yngre arbetslösa 

anordnades även kurser som var obligatoriska för att få understöd. Under 1924 då 

arbetslösheten var relativt låg fick dock de arbetslösa i princip ingen hjälp alls. 

      Därefter fortsatte arbetslöshetskommittén med att försöka bereda ungkarlar plats vid de 

statliga nödhjälpsarbetena, samt att försöka få kommunen att starta upp fler kommunala 

arbeten för familjeförsörjare. Arbetslöshetskommitténs uppfattning var att det var bättre att 

bedriva egna arbeten på orten än att skicka de arbetslösa till statliga arbeten långt hemifrån. 

Arbetslöshetskommittén var därför även positiv till att försöka starta statskommunala arbeten, 

vilket dock visade sig vara problematiskt. Man lyckades emellertid inte på långt när 

sysselsätta alla arbetslösa. Därmed var man till slut tvungen att förorda att fattigvården skulle 

få rätt att betala ut understöd till arbetslösa, och efter hand tog arbetslöshetskommittén själv 

över ansvaret för utbetalningen. Arbetslöshetskommittén deltog även i ett försök med att 

hjälpa arbetslösa att starta egen verksamhet för att kunna bli självförsörjande.  

     Arbetslöshetskommittén visade att man ville ha kontroll över arbetslöshetspolitiken då 

man kritiserade fullmäktige för att planera kommunala nödhjälpsarbeten utan samråd med 

arbetslöshetskommittén. Över huvud taget tycks arbetslöshetskommittén i Uddevalla ha haft 

en mer framträdande och betydande roll när det gällde den lokala arbetslöshetspolitiken än 

vad Lena Eriksson vill ge arbetslöshetskommittén i Stockholm. Man kan också se exempel på 

att medlemmar av arbetslöshetskommittén engagerade sig personligen i de arbetslösa. 

     Under åren 1931 och 1932 då arbetslöshetssiffrorna steg beviljades kommunen återigen 

statsbidrag till kontant understöd. Då det statliga stödet inte räckte till alla som var i behov av 

hjälp fortsatte arbetslöshetskommittén ändå att också betala ut kontant understöd med enbart 
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kommunala medel. Under 1932 bedrevs inga kommunala nödhjälpsarbeten, utan de allra 

flesta fick hjälp via kontant understöd. I detta läge infördes arbetsplikt två dagar i veckan som 

motprestation. Jämfört med riksgenomsnittet var det i Uddevalla en mycket stor andel av de 

anmälda arbetslösa som fick hjälp via kontant understöd. 

 

Antalet anmälda arbetslösa i medeltal per år i Udde valla kommun under åren 1921-1932 
fördelade på arbetslinjen, understödslinjen och ej hjälpta
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Källa:  Tabell 2 Bilaga 1 

 

Förekom det att arbetslöshetskommittén försökte kringgå AK:s direktiv?  

Fram till och med 1924 var arbetslöshetskommittén mycket mån om att följa de formella 

direktiven från AK. Lika viktigt tycks det ha varit att inte belasta varken stadens eller statens 

budget mer än vad som verkligen var nödvändigt. 

     Under perioden 1918-1920 tycks arbetslöshetskommittén ha haft en relativ god kontroll 

över situationen, och lyckades mildra effekterna av arbetslösheten inom ramen för de direktiv 

som utgått från AK. Större delen av de arbetslösa fick hjälp i någon form.  

     Vad man möjligen kan reflektera över är att arbetslöshetskommittén inte utnyttjade 

möjligheten att stänga av de arbetslösa textilarbeterskorna från understöd då de inte anmälde 

intresse för de planerade kurser som erbjöds. Dock tycks det ju som att dessa kvinnor istället 

accepterade statligt nödhjälpsarbete, och i sådana fall fanns det ju inte längre någon grund för 

avstängning. 

       Vid kontrollbesök i Uddevalla 1921 hade AK inte heller mycket att kritisera. Dock hade 

arbetslöshetskommittén vid något enstaka tillfälle frångått AK:s direktiv och betalat ut 

kontant understöd till personer som tackat nej till nödhjälpsarbete. För dessa utbetalningar 

hade man emellertid inte sökt något statsbidrag, och AK lämnade därför frågan därhän. 
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     Man kan inte se att arbetslöshetskommittén fram till 1924 i övrigt försökte göra några 

avsteg från AK:s direktiv. Snarare kom man med egna initiativ för att göra politiken än mer 

restriktiv. Förslaget från kommitténs ordförande om att helt utestänga arbetslösa hamnarbetare 

från understöd, innan några direktiv om detta utgått från AK, visar på en sådan hållning.  

     När det gällde både kontant understöd och kommunala nödhjälpslöner försökte man inte på 

något sätt överstiga de maximinivåer som satts av AK utan lade sig snarare på en ännu lägre 

nivå. Vid en diskussion om löner vid kommunala nödhjälpsarbeten förordade arbetslöshets-

kommittén att dessa skulle ligga på samma nivå som statliga nödhjälpsarbeten, och man fann 

ingen anledning till varför Uddevalla kommun skulle vara mer generös än AK. 

     Det första arbetslöshetskommittén gjorde som stred mot AK:s direktiv var att 1925 gå med 

på att ge fattigvården rätt att betala ut understöd till arbetslösa utan återbetalningskrav. Om 

utbetalningen via fattigvården även framledes gjordes utan återbetalningskrav, eller om någon 

förändring gjordes i detta avseende, framgår dock inte av källorna.  

     Frågan är om arbetslöshetskommittén inledningsvis var medveten om att deras agerande 

stred emot AK:s regelverk. Fattigvårdslagens paragraf 64 var öppen för tolkningar, och både 

arbetslöshetskommittén och fullmäktige betonade vid flera tillfällen att verksamheten skulle 

bedrivas som fattigvård inom lagens ramar. Eriksson menar att beslutet om att betala ut 

understöd via fattigvården till arbetslösa utan återbetalningskrav antingen skulle kunna tolkas 

som en protest mot den statliga politiken eller som en vilja att hjälpa de arbetslösa. Kanske 

finns det utrymme för en tredje tolkning, nämligen att de lokala beslutsfattarna initialt inte var 

medvetna om att de bröt mot de statliga direktiven. 

     Arbetslöshetskommittén blev också med tiden mycket försiktig vid anvisning till statliga 

nödhjälpsarbeten eftersom man ansåg att förhållandena vid dessa arbetsplatser var av så 

dåliga att det inte var rimligt att anvisa arbetslösa familjeförsörjare till sådana arbeten. Därför 

anvisade man enbart ungkarlar som inte kunde få någon hjälp från fattigvården. Detta kan 

tolkas som kritik mot AK då det gällde deras sätt att sköta denna del av verksamheten. 

     Arbetslöshetskommittén backade också så småningom när det gällde lönesättningen vid 

kommunala nödhjälpsarbeten, och gick med på principen att ge arbetarna avtalsenlig lön och 

istället minska arbetstiden. Detta var dock inget som formellt stred mot AK:s direktiv 

eftersom kommunerna hade fri lönesättning vid sina egna nödhjälpsarbeten. Dock motverkade 

detta AK:s intention att lönerna vid nödhjälpsarbeten skulle vara lägre än vid ordinarie 

arbeten. 
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Vilken betydelse hade den politiska sammansättningen i stadsfullmäktige för arbetslöshets-

kommitténs arbete? 

Tidigare forskning har visat att det i huvudsak var två åtgärder som vissa lokala arbetslöshets-

kommittéer medverkade till att införa som stred emot AK:s direktiv och intentioner. Den ena 

var utbetalning av understöd via fattigvården utan återbetalningskrav, och den andra var 

införandet av avtalsenliga löner med reducerad arbetstid vid kommunala nödhjälpsarbeten. 

Denna forskning bygger dock uteslutande på kommuner där socialdemokraterna var i 

majoritet i fullmäktige. 

     Denna uppsats visar att dessa två åtgärder infördes även i Uddevalla, vilket också betyder 

att detta förfarande inte alls behövde ha varit något specifikt för socialdemokratiskt styrda 

kommuner. Uddevalla hade en borgerlig majoritet i fullmäktige när beslutet togs om 

utbetalning via fattigvården utan återbetalningskrav. Förändringen till ett mer generöst 

agerande gentemot de arbetslösa i förhållande till AK:s direktiv från och med 1925 bör alltså 

inte ha haft någon direkt koppling till den politiska sammansättningen i fullmäktige. Någon 

större förändring i den politiska maktbalansen skedde egentligen inte förrän 1928 då 

socialdemokraterna tog över ordförandeposten i fullmäktige. Det är troligt att utbetalning av 

understöd via fattigvården utan återbetalningskrav var något som ansågs nödvändigt av rent 

humanitära skäl, oberoende av partipolitiska ståndpunkter. Något byte av ordförande i 

arbetslöshetskommittén gjordes inte heller under perioden. Detta behöver emellertid inte 

betyda att inte arbetslöshetskommitténs restriktiva politik och strävan att följa AK:s direktiv 

fram till 1925 i övrigt underlättades av att det satt en borgerlig majoritet i fullmäktige.  

     Då beslutet om avtalsenliga löner togs var mandaten lika mellan blocken, även om man 

hade en socialdemokratisk ordförande. Källorna tyder dock på att detta var ett beslut som togs 

enbart för att slippa de ständiga diskussionerna med den fackliga organisationen. I Uddevalla 

var fullmäktige dessutom i grunden positivt inställd till statskommunala nödhjälpsarbeten, och 

att man inte lyckades omvandla arbetet vid Badö till ett sådant arbete berodde på fackliga 

påtryckningar och hade troligen inte med den politiska sammansättningen i fullmäktige att 

göra. Det finns dock givetvis fortfarande en möjlighet att en borgerlig majoritet i fullmäktige 

hade varit mer uthållig när det gällde att stå emot de fackliga protesterna.  

5. Slutord 
 
Denna studie har visat att den lokala arbetslöshetskommittén i Uddevalla under åren 1918-

1932 hade ett närmast omöjligt uppdrag att utföra. Fram till mitten av 1920-talet tycks man 
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ändå ha lyckats med att följa AK:s direktiv samtidigt som man inte belastade kommunens 

ekonomi mer än vad som var absolut nödvändigt. Detta skedde dock på bekostnad av de 

arbetslösa. 

     För att kunna mildra den nöd som uppstod bland de arbetslösa, var arbetslöshetskommittén 

tvungen att bryta mot AK:s direktiv, vilket även innebar en ökad belastning på kommunens 

ekonomi. Ständiga tvister med kommunalarbetarnas fackförening ledde till att man tog 

ytterligare avsteg från AK:s grundläggande intentioner. Frågan kvarstår dock i vilken grad 

man var medveten om att man gick emot AK:s regler. 

     Stadsfullmäktige tycks under hela perioden ha stöttat arbetslöshetskommittén i dess arbete, 

oavsett politisk majoritet. Kanske kan detta sammanfattas i de ord som fullmäktiges 

ordförande yttrade 1934 angående de stora anslagen som betalats ut för bekämpandet av 

arbetslösheten under de gångna åren: 

 

Enigt ha fullmäktige biträtt dessa förslag, som det i hårda och prövande tider höves att hålla 
samman.201 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
201 H.E. Uddgren, Register över Uddevalla Fullmäktige beslut 1913-1942 med kommunalhistoriska anteckningar, Uddevalla, 1946, s. 8-10 
samt Åberg, 1997, s. 191 
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Bilaga 1 
 
Tabeller: 
 
Tabell 1: Antalet anmälda arbetslösa i medeltal per år i Uddevalla kommun under åren 1921-
1932 
 

År 
Antalet anmälda arbetslösa i medeltal per år i 
Uddevalla kommun under åren 1921-1932 

1921 367
1922 288
1923 138
1924 53
1925 132
1926 164
1927 171
1928 134
1929 146
1930 168
1931 258
1932 441

 
Källa:  Rapporter från Uddevalla Arbetslöshetskommitté till Statens Arbetslöshetskommission 1921-1932 
Uddevalla kommunarkiv, Uddevalla Stad Arbetslöshetskommitté, serie F:1, F:2 
 
 
 
 
Tabell 2:  Antalet anmälda arbetslösa i medeltal per år i Uddevalla kommun under åren 1921-
1932 fördelade på arbetslinjen, understödslinjen och ej hjälpta. 
 

 

Statligt 
nödhjälps
arbete 

Statskomm
unalt 
nödhjälpsar
bete 

Kommunalt 
nödhjälpsarbete 

SUMMA
Arbets 
linjen  

Kontant 
understöd med 
statsbidrag 

Kontant 
understöd via 
fattigvården 

Kontant understöd 
utan statsbidrag via 
arbetslöshets-
kommittén 

SUMMA 
Understödsl
injen Ej hjälpta 

1921 117 0 53 170 161 0 0 161 36

1922 92 0 36 128 84 0 0 84 76

1923 65 10 75 0 0 0 0 63

1924 5 0 0 5 0 0 0 0 48

1925 6 0 11 17 0 0 0 0 115

1926 13 0 29 42 0 0 0 0 122

1927 21 4 33 58 0 24 0 24 89

1928 19 0 29 48 0 34 0 34 52

1929 13 2 30 45 0 34 0 34 67

1930 16 0 31 47 0 26 0 26 95

1931 35 0 42 77 40 35 19 94 87
1932 48 0 0 48 210 0 69 279 114

 
Källa:  Rapporter från Uddevalla Arbetslöshetskommitté till Statens Arbetslöshetskommission 1921-1932 
Uddevalla kommunarkiv, Uddevalla Stad Arbetslöshetskommitté, serie F:1, F:2 
 
 


