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Inledning

Den första hälften av 1900-talet var en period som karaktäriserades inte bara av ökad 
social lagstiftning och stärkta rättigheter, utan också av de två världskrigen och en 
turbulent mellankrigsperiod med ekonomiska depressioner.1  En ny företeelse som 
industrialiseringen förde med sig, och som drabbade västvärlden under den här 
perioden, var massarbetslöshet. Jonas Olofsson visar att politiker i Sverige redan på 
1830-talet argumenterat för att arbetslösa borde sysselsättas vid offentliga arbeten, 
fenomenet arbetslöshet var sålunda något äldre.2  Detta till trots så var det först i 
samband med första världskrigets utbrott som arbetslösheten blev en statlig 
angelägenhet. Av  oro för att kriget skulle föra med sig en ökad arbetslöshet inrättades 
1914 statens arbetslöshetskommission (AK). Kommissionen var till en början ett 
rådgivande organ till socialstyrelsen och var tänkt som en temporär inrättning under 
krigets varaktighet. Omständigheterna ville nu annat, kriget innebar inte den 
arbetslöshet man förväntat sig, den uppstod istället efter krigets slut, och AK kom att 
leva kvar till 1940.3 

I början på 1920-talet drabbades Sverige av den värsta arbetslöshet som registrerats i 
landets historia. Traditionellt sett hade de arbetslösa varit kommunernas ansvar, i och 
med inrättandet av AK hade även staten sett det som sin uppgift att hjälpa de 
arbetslösa. Kommunerna hade fortfarande det primär ansvaret, staten bidrog till en 
början främst med ekonomiskt stöd.  Från 1914 började staten betala ut bidrag till 
kommunerna för att de skulle kunna bedriva kontant understödsverksamhet, men 
bidragen kom inte utan förbehåll. För att kommunerna skulle kunna få statsstöd var de 
tvungna att följa de direktiv  AK utfärdade.4  Arbetslöshetens utbredning under de första 
åren på 1920-talet gjorde att kostnaderna för verksamheten blev betydligt större än vad 
beräknat. Likaså hade landet drabbats av  en depression. De ekonomiskt sakkunniga 
förespråkade en sänkning av lönerna som botemedel. Genom att istället för som 
tidigare främst betala ut kontanta understöd bytte AK inriktning och uppmanade istället 
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1 De ekonomiska kriserna har behandlats av bl. a: Jonung (2009); Magnusson (2002), ss. 363-380: Schön 
(2000), ss. 272-325.

2 Olofsson (1996)

3 Det svenska samhället och arbetslösheten 1914-1924 (1924), s. 30.; Unga (1976), s. 68.

4 Unga (1976), s. 71.



till att de arbetslösa skulle placeras i så kallade nödhjälpsarbeten. Med hjälp  av  den 
strategin hoppades man uppnå två mål. Lönerna vid nödhjälpsarbetena sattes till lägre 
än vad som avtalats på marknaden, vilket troddes skulle hjälpa till att sänka lönerna 
generellt. Likaså innebar nödhjälpsarbetena en gallringsprocess. De som inte ville ta 
arbete till lägre lön vid ett nödhjälpsarbete stängdes av från all hjälpverksamhet. På så 
sätt fick man färre att hjälpa. Den här strategin innebar också att AK fick mer makt på 
bekostnad av  kommunerna.5 Det uppstår här en spänning, kommunerna har fortfarande 
det primära ansvaret för att bedriva hjälpverksamhet för de arbetslösa, samtidigt som 
staten genom AK begränsar deras handlingsutrymme genom olika direktiv och regler. 

Syfte

Syftet med uppsatsen är att genom att undersöka arbetslöshetens omfattning och det 
parlamentariska läget i Uppsala, samt de institutionella ramarna och sedan jämföra med 
t id igare forskning, kunna bi lda en uppfat tning om varför den lokala 
arbetslöshetspolitiken såg ut som den gjorde. Allmän rösträtt var nyligen införd och i 
stadsfullmäktige runt om i landet hade arbetarrörelsen fått större inflytande. Politikerna 
hade ett ansvar inför medborgarna i staden att erbjuda hjälp till de arbetslösa. Samtidigt 
satte ekonomin och AK gränser för deras handlingsutrymme. En del tidigare 
avhandlingar har behandlat ämnet, Rebecca Svenssons avhandling från 2004 
undersöker hur det såg ut i Västerås, och det är även den forskningen som kommer 
användas för jämförelse i uppsatsen.6  Samma år utkom Lena Eriksson med en 
avhandling som behandlar den så kallade arbetslinjen i arbetslöshetspolitiken under 
perioden. En del av  den tittar på den lokala implementeringen i Stockholm.7 Tidigare har 
Nils Unga behandlat bland annat hur man i Malmö och vissa andra städer utmanade 
AK:s direktiv.8 Genom att undersöka även Uppsala och jämföra resultatet med tidigare 
studier, främst Svenssons, hoppas jag kunna  se vilka likheter och skillnader det fanns 
mellan hur städerna hanterade situationen. Mycket är skrivet om AK och 
arbetslöshetsdebatten på nationell nivå, vad utfallet blev när de lokala organen skulle 
implementera politiken är inte lika känt. Vi har tack vare tidigare undersökningar ett visst  

                                                                                                                                                                             !

4

5 Unga (1976), s. 73.

6 Svensson (2004)

7 Eriksson (2004)

8 Unga (1976)



grepp om hur några socialdemokratiskt styrda städer agerade, genom att studera 
Uppsala där arbetarrörelsen hade ett svagare fäste går det att komplettera och bredda 
bilden. 
Frågeställning

Undersökningen kommer att avgränsas till Uppsala mellan 1920-1924.
De frågor som kommer ställas till materialet är:
-Hur omfattande var arbetslösheten?
-Hur omfattande var hjälpen till de arbetslösa?
- Hur omfattande var fattigvården?
- Hur resonerade man kring nödhjälpsarbeten och kontantunderstöd? Bröt man med   
AK eller följde man direktiven?
- Hur hanterade man arbetslösheten i Uppsala jämfört med Västerås?

Metod 

Med hjälp  av en blandning av kvalitativ  och kvantitativ metod ges en möjlighet att kunna 
bilda en uppfattning om hur förhållandena i Uppsala såg ut och vilken politik som fördes. 
Siffror på arbetslöshet, understödets omfattning, nödhjälpsarbeten, fattigvård, etc, 
granskas tillsammans med de beslut och underlag som framkommer i protokoll och 
offentliga tryck. Utgångspunkten kommer vara att aktörerna agerar rationellt. Begreppet 
rationalitet kommer i det följande att förstås som att aktörerna har ett mål med sitt 
agerande och att de kommer att välja bort alternativ  som de förstår motverkar deras mål 
samt välja de alternativ de bedömer leder till målen. Målen påverkas och präglas av den 
kontext aktörerna verkar samt aktörernas förförståelse om verklighetens konstitution.

Arbetslöshetens omfattning och det handlingsutrymme som AK:s direktiv  tillät bildar 
tillsammans med stadsfullmäktiges sammansättning de oberoende variablerna. De 
beroende variablerna, det som ska förklaras, är hjälpverksamhetens utformning. De 
aspekter som innefattas i det är hur mycket hjälpverksamheten kostade och vilka 
åtgärder staden använde sig av. Upplägget är i huvuddrag inspirerat av Rebecca 
Svenssons avhandling. Eftersom det jämförande momentet i min uppsats baseras på 
hennes avhandling har jag valt en metod som är snarlik den hon använder sig av för att 
lättare få jämförbara resultat.
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Källor

Det finns problem med den officiella statistiken för arbetslöshet från perioden, de 
egentliga arbetslöshetssiffrorna skiljer sig förmodligen en hel del, då de officiella 
siffrorna baseras på statistik från fackföreningar eller anmälda arbetslösa till 
arbetsförmedlingen. Vad gäller fackföreningarnas statistik var inte alla arbetare 
medlemmar av någon fackförening, dessutom gick medlemsantalen ned under 
lågkonjunkturer, vilket innebär att många som var arbetslösa inte innefattas av  denna 
statistik. För Uppsalas del har heller inte kunnat lokaliseras någon statistik från 
fackföreningarna. För arbetsförmedlingen är siffrorna än lägre, till följd av att de flesta 
som sökte inte fick hjälp, vilket torde ha avskräckt; vissa yrkeskategorier och kvinnor var 
vid olika tillfällen helt avstängda från hjälp, samt att det förmodligen innebar en viss grad 
av stigmatisering att ansöka om hjälp  från det offentliga, med följden att många väntade 
i det längsta med det. De lokala arbetslöshetskommittéerna hade skyldighet att 
rapportera in till AK hur omfattande arbetslösheten var för att kunna erhålla statsbidrag. 
I AK:s arkiv  finns därför rapporter från de olika kommittéerna. Arbetslöshetskommittén 
erhöll i sin tur siffrorna från arbetsförmedlingarna. För Uppsalas del var 
arbetsförmedlingen gemensam för hela länet och i deras arkiv finns vissa uppgifter för 
Uppsala stads arbetslöshet men endast årsvis. Månadsvis finns statistisk som 
arbetslöshetskommittén skickat till AK i AK:s arkiv för slutet  av 1921, hela 1922 och 
januari till april 1924, 1923 saknas. En sammanställning över arbetslösheten i Uppsala 
från mars 1922 och fram till december 1923 finns i Uppsala arbetslöshetskommittés 
arkiv. Uppgifterna där datumen överlappar stämmer överens med de till AK 
inrapporterade siffrorna, varför även uppgifterna för 1923 borde stämma. Samma källor 
innehåller uppgifter om hur många som erhöll understöd och hur många som var 
anställda vid nödhjälpsarbeten. Även här stämmer siffrorna överens när datumen 
överlappar. Dessa uppgifter är dessutom mer precis då statistiken över arbetslösa bara 
innefattar de som sökt hjälp hos arbetsförmedlingen. Övriga arbetslösa är inte 
medräknade. För senare delen av perioden var dessutom flera grupper arbetare 
avstängda från all hjälpverksamhet vilket gör att siffrorna blir än mindre tillförlitliga om 
syftet är att veta hur många som ville arbeta men inte hade jobb. Vad gäller hur många 
som fick hjälp  finns ingen anledningen att betvivla riktigheten i de uppgifter som 
förekommer i arkiven. 
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Tillvägagångssätt

Rebecca Svensson har i sin avhandling redovisat kostnaderna för arbetslöshetens 
bekämpande i Västerås. Uppgifterna presenterades i ett stadsfullmäktigemöte och 
någon anledning att tvivla på dem föreligger ej. Uppsala stad har inte på samma sätt 
upprättat statistik för sina utgifter. För att komma åt Uppsalas kostnader har 
stadsfullmäktigetrycken för de berörda åren gåtts igenom. Där finns protokoll från alla 
fullmäktigesammanträden. Trycken har undersökts och anslagen stadsfullmäktige 
beviljat drätselkammaren i syfte att bedriva nödhjälpsarbeten och hur mycket pengar 
arbetslöshetskommittén fick till att dela ut kontanta understöd och hyreshjälp 
registrerats. Därtill har jag gått igenom beviljade statsbidrag från AK, dessa finns i AK:s 
arkiv i Arninge. Där finns också de kontrakt som upprättades beträffande 
nödhjälpsarbeten som utfördes i Uppsala med hjälp  av  statliga medel. I kontrakten 
framgår hur stor del Uppsala hade att betala i dessa projekt, för de flesta av dem finns 
även räkningar som tagit med oförutsedda kostnader. Genom att sedan subtrahera 
Uppsalas kostnader för dessa arbeten från stadsfullmäktiges anslag till 
nödhjälpsarbeten fås kostnaderna för de helt av staden bekostade nödhjälpsarbetena.

Förutom ovan nämnda statistiska källmaterial har även mer kvalitativa källor använts. 
Genom att gå igenom drätselkammarens  och stadsfullmäktiges protokoll går det att se 
vilka skiljelinjer som uppstod och var man var överens. Det ska medges att mycket av 
den politiska processen sker utanför sammanträdesrummen och att långt ifrån allt 
fastnar i protokollen. Däremot är det rimligt att anta att där de olika partiernas 
företrädare ville få till protokollet att de motsatte sig en viss åtgärd, där kan slutsatsen 
dras att det verkligen var något som betraktades som viktigt. 

En del frivilliga och fackliga organisationer var också engagerade i arbetslösheten under 
perioden. Då en avgränsning måste till har jag valt att inte ta med dem i föreliggande 
uppsats, fokus kommer att ligga på det offentligas insatser. 

Disposition

I första delen av uppsatsen, inledningen, formuleras syfte och frågeställning likväl som 
metodisk och källkritisk genomgång, samt teoretisk referensram/kunskapsläge. Därefter 
följer en historisk bakgrund där arbetslöshetspolitikens uppkomst och utveckling 
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tecknas. Efter det vidtar en tematisk genomgång av de arbetslöshetsåtgärder som 
användes vid undersökningens tidpunkt. Då syftet är att jämföra situationen i Uppsala 
med tidigare undersökta städer kommer jag här att beskriva förhållande i Västerås, 
baserat på och Svenssons arbete, jämte resultaten av min egen undersökning. 

Teoretiska ramar/ kunskapsläge

Till följd av  att mellankrigstiden var en formerande period på många plan så har 
tidsperioden också studerats extensivt, både vad gäller politik som ekonomi, vilka ofta 
flyter samman. Under 1960- och 1970-talen avhandlades den nya socialdemokratiska 
politiken som trädde fram under 1930-talet. Den nya politiken bestod i att vid arbeten 
anordnade av staten i syfte att bekämpa arbetslöshet skulle marknadsmässiga löner 
betalas, arbetena skulle vara produktiva och även människor som inte var arbetslösa 
skulle kunna få anställning. Detta skulle finansieras genom att staten tog upp lån. Under 
1920-talet hade politiken gått ut på att anordna nödhjälpsarbeten där lönen låg under 
den på marknaden avtalade och arbetena fick inte vara produktiva. Den akademiska 
debatten under 1960- och 1970-talen handlade om varifrån den nya politiken kom. Efter 
inlagor av bland andra Karl-Gustav Landgren, Ernst Wigforss och Berndt Öhman 
publicerades 1976 Nils Ungas avhandling Socialdemokratin och arbetslöshetsfrågan. I 
den argumenterar han för att arbetarrörelsen ända sedan 1800-talet hade propagerat 
för offentliga arbeten med marknadsenliga löner som åtgärd vid arbetslöshet. Han 
menar att den nya politiken som presenterades 1930 av socialdemokraterna inte var 
motiverad av expansionistiska teorier hämtade från John Maynard Keynes eller 
makarna Webb, till skillnad från tidigare framlagda teorier, utan istället var påverkade av 
fackliga intressen som inte var grundade i ekonomisk teori. Han visar att även 
socialdemokrater under 1920-talet erkände den neoklassiska ekonomiska teorin som 
sade att orsaken till arbetslösheten låg i alltför höga löner och alltså en följd av den 
fackliga lönepolitiken.9

Vad gäller arbetslöshetens omfattning under mellankrigstiden så råder konsensus om 
att det är väldigt svårt, om inte omöjligt, att få fram några riktigt tillförlitliga siffror. Staten 
hade vid den här tiden börjat samla in statistik i allt större omfattning.10  När det gäller 
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arbetslösheten så fanns dock inga riktigt tillförlitliga instrument att tillgå. Bland annat 
användes arbetsförmedlingens statistik och fackföreningarnas statistik. En offentlig 
utredning från 1931 bestämmer sig för att använda sig av fackföreningarnas statistik, 
även om det medges att siffrorna är bristfälliga, men bedöms kunna beskriva 
förändringarna i arbetslösheten under tiden.11

!

Hans Wallentin använde sig av en annan typ av metod för att bedöma arbetslöshetens 
omfattning. Istället för att titta på anmälda arbetslösa jämförde han antalet arbetade 
timmar med hur många timmar det varit om det hade varit full sysselsättning. Dessa 
siffror får han fram genom att använda sig av  faktiskt årsinkomst och timlön och sedan 
justera för faktorer som arbetskonflikter, värnplikt, sjukdom etc. Hans siffror visar på att 
fackföreningarnas statistik systematiskt undervärderar arbetslösheten från och med 
1922 och istället för att gå ner till runt 5-10% ligger kvar mellan 20 och 25% under hela 
1920-talet. Wallentins undersökning begränsar sig till Göteborg varför hans siffror torde 
visa på en högre arbetslöshet än landet i stort, till följd av  att det var främst industrier 
som drabbades av arbetslöshet under perioden, andra näringar kom betydligt lindrigare 
undan.12

2012 skrevs en C-uppsats vid institutionen för ekonomisk historia. Den är skriven av 
Jakob Molinder och behandlar arbetslöshetens bestämningsfaktorer mellan 1911 och 
1960. Han går igenom tidigare forskning kring arbetslöshetens omfattning och kommer 
fram till att fackförbundens siffror är för höga, men är bra för att bedöma rörelser i 
arbetslösheten. Därefter skattar han löneutrymmet i ekonomin och jämför med reala 
produktlöner, vilket ger ett resultat som pekar på att sänkningen i reala produktlöner inte 
var nog för att hålla lönsamheten uppe för företagen under 1920-talet. Under de 
efterföljande tjugo åren steg löneutrymmet igen, men de reala produktlönerna hängde 
inte med. Molinder föreslår att ”...rörelserna i förhållandet mellan reala produktlöner och 
löneutrymmet gör således denna faktor till en möjlig kandidat för att förklara 
utvecklingen av arbetslöshet under perioden.”13
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Kjell Östberg behandlar kommunernas roll i framväxten av  den svenska modellen i sin 
bok Kommunerna och den svenska modellen.14  Här visar han hur den kommunal 
rösträttens framväxt gått hand i hand med inskränkningar av majoritetens makt, vilket 
underlättade för de borgerliga att släppa på sin makt. Han skriver att ”[e]tt allt mer 
finmaskigt nät av statliga förordningar inskränkte det kommunala handlingsutrymmet 
ytterligare, med stora konsekvenser för t ex den lokala arbetslöshetspolitiken.”15  Han 
betonar också en seghet i de sociala strukturerna som gjorde att de gamla borgerliga 
företrädarna satt kvar på sina positioner i även efter att socialdemokraterna var i 
majoritet. Östberg menar att detta beror på respekt för deras erfarenhet och en tradition 
att inte avsätta förtroendevalda.16 
!

En annan som behandlat det lokala styret under tidigt 1900-tal är Rune Bokholm. Hans 
syfte är att undersöka huruvida städernas handlingsfrihet inskränktes i samband med 
framväxten av det moderna, urbana samhället. Han menar att det var under perioden 
1900-1930 som den moderna statsförvaltningen grundläggs, och att det är då som dess 
organisation anpassas till det moderna samhället, vilka principer i stort sett gäller än 
idag.17  Det var under den här perioden som den moderna sociala lagstiftningen 
påbörjas, bland annat med nya lagar om barnavård, olycksfallsförsäkringar, 
fattigvårdslagar, vård av kroniskt sjuka och åttatimmars-dagen, för att nämna några.18 

Bokholms syfte är att undersöka graden av självstyre, och därför blir det naturligt att se i 
vilken utsträckning staten försöker styra det kommunala arbetet. Bokholm menar att 
”[d]et är formen för styrningen, som avgör vilken grad av självstyrelse, som delsystemet 
kan agera. Olika styrningsformer ger indikationer om vilket syfte den styrande har med 
delegeringen eller hur han värderar den styrdes kompetens att handha ifrågavarande 
uppgift.”19  Han ger också exempel på olika former för staten att styra kommunerna, 
former som går från mycket passiv till mycket aktiv. Ju mer passiv styrningen är, desto 
mer självstyre har kommunen. Den mest passiva formen av styrning är 
”bemyndigande”, som är en typ av  målstyrning. Den mest aktiva är ”underställande”, 
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vilket är en form av orderstyrning. Fyra olika styrningsformer förekommer: målstyrning, 
informationsstyrning, programstyrning och orderstyrning.20  Bokholm behandlar kortfattat 
arbetslöshetspolitiken och menar att där, liksom på andra områden, sker en 
inskränkning i städernas handlingsfrihet under perioden. Från att ha varit en exklusivt 
kommunal angelägenhet tas frågan upp på nationell nivå och genom AK och 
arbetsförmedlingarna försöker staten styra inriktningen på verksamheten, kommunen 
har dock fortfarande det primära ansvaret. Staten kan kontrollera verksamheter både 
direkt och indirekt. Direkt genom inspektörer som kontrollerar verksamheten på plats, 
och indirekt genom förordningar om vilka som kan utnämnas till vissa poster samt andra 
regler och förordningar reglera verksamheten.21

Lena Eriksson har skrivit en avhandling om arbetslöshetspolitiken under 1920-talet med 
fokus på arbetslinjen. Eriksson framhåller att kostnaden för varje arbetslös i 
nödhjälpsarbete var tre gånger större än om den arbetslöse skulle erhållit kontant 
understöd. I och med att staten vid tidpunkten anammade en restriktiv  syn på offentliga 
utgifter samtidigt som det ekonomiska läget var allmänt ogynnsamt kan det tyckas 
märkligt att man från statligt håll valde att förespråka arbetslinjen, som ju var mycket 
kostsam. Författaren menar istället att för att förstå valet av  arbetslinjen måste det 
förstås som socialpolitiskt motiverat. Normering till arbete och även genusaspekter 
framhålls som viktiga för att förstå politiken. Eriksson jämför den svenska situationen 
med läget i England och finner att de två länderna trots många likheter valde att tackla 
arbetslöshetsfrågan på olika sätt. I England använde de sig av kontantlinjen istället för 
arbetslinjen. Eriksson spekulerar i att skillnaden kan bero på att man i Sverige kanske 
var mer misstänksamma gentemot de arbetslösas arbetsvilja då den svenska 
industrialiseringen inte var lika långt gången, och  att svenskarna därför inte var van vid 
denna typ av  arbetslöshet, alternativt att den socialliberala idén om hjälp  till självhjälp 
var starkare i Sverige.22  Något belägg för någon av teorierna har hon dock inte.  
Avhandlingen uppehåller sig på tre olika nivåer: nationell, lokal och individuell. Den 
avdelning som är mest intressant för föreliggande uppsats är den lokala, och som också 
fokuserar på implementeringen av politiken, i det här fallet i Stockholm. I delen om den 
lokala implementeringen söker Eriksson svar på frågor om hur staden förhöll sig till 
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direktiven från staten och om de valde att avvika från AK:s aviserade linje, förutsatt att 
det fanns ett lokalt handlingsutrymme. Eriksson menar att lokalpolitikerna hade att välja 
mellan två typer av kostnader: ekonomiska eller politiska. Stockholm styrdes av en 
socialdemokratisk majoritet, därför antar Eriksson att genom att föra en ”humanare” 
politik blev den politiska kostnaden lägre, om istället AK:s direktiv följdes var chansen 
att få statliga bidrag större och därmed blev den ekonomiska kostnaden lägre. 23  
Undersökningen ger vid handen att socialdemokraterna i Stockholm förde en politik som 
i mångt och mycket stämde överens med direktiven från AK. Socialdemokraterna fick 
också utstå kritik både från såväl höger som vänster i fullmäktige. Högermännen 
menade att större sparsamhet skulle iakttagas med allmänna medel, kritiken från 
vänster gick ut på att politiken var för snål och måste utvidgas för att kunna hjälpa fler 
och med högre löner. Politiken som fördes var alltså i mycket överensstämmande med 
AK:s linje med nödhjälpsarbeten och löner under marknadens, Eriksson menar dock att 
Stockholms politik var något mer generös mot de arbetslösa än vad den statliga policyn 
yrkade på.24

Eriksson lägger stor vikt vid de normativa aspekterna av arbetslöshetspolitiken. Förutom 
att normera till arbete menar hon att staten genom sin politik också hjälpt till att förstärka 
könsroller där männen stod för försörjning och kvinnan var hemmafru. Leif Wegerman 
vänder sig mot den tolkningen i sin avhandling från 2008. Även han undersökte 
Stockholm under mellankrigstiden och fann att det förekom att kvinnor arbetade medan 
deras arbetslösa män stannade hemma och tog hand om barnen. Han menar att 
eftersom kontanta understöd var baserade på hela familjens inkomster och inte bara 
mannens och att understöd kunde fortsätta att uppbäras även om kvinnan hade ett 
förvärvsarbete. 25  Birgit Karlsson påpekar dock i Historisk tidskrift att Wegerman här 
använder sig av anekdotisk bevisföring och att förekomsten av fenomenet snarare kan 
ha varit undantaget som bekräftade regeln.26

!
Även Rebecca Svensson har undersökt den lokala arbetslöshetspolitiken under 
mellankrigstiden. Liksom Eriksson utkom hennes avhandling 2004, Svensson har dock 
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en annan ingångsvinkel än Svensson. Där Eriksson fokuserar mycket på de normativa 
och socialpolitiska inslagen intresserar sig Svensson främst för de lokala makthavarnas 
utrymme. Svenssons avhandling kommer ligga till grund för de jämförande elementen i 
föreliggande ansats, varför den kommer att behandlas mer extensivt i senare avsnitt. 
Kortfattat kan dock sägas att studien är förlagd till Västerås och syftet är att undersöka 
var den egentliga makten över arbetslöshetspolitiken låg, hur mycket handlingsutrymme 
det centralt fastställda regelverket tillät de lokala aktörerna samt hur den lokala 
socialdemokratiska politiken såg ut.27 Svensson finner att det förelog en konflikt mellan 
stadens ekonomiska mål och statens. Både staten och staden ville hålla nere sina 
kostnader, staden var dock också tvungna att hjälpa en stor skara arbetslösa, varför 
staden gjorde vad den kunde för att erhålla statsbidrag för sin verksamhet. Ibland på ett 
sätt som Svensson menar ”låg på gränsen till vad Arbetslöshetskommissionen tillät”.28 
Hon finner också att konflikter mellan partierna i fullmäktige i stort uteblev, fokus verkar 
ha legat på att få så mycket pengar som möjligt från staten, främst då till 
infrastrukturella projekt som kunde utföras som nödhjälpsarbeten. Den absoluta 
majoriteten av de ekonomiska anslagen gick till den s.k. arbetslinjen. Ansvaret för 
arbetslöshetspolitiken i staden delegerades till drätselkammaren och den lokala 
arbetslöshetskommittén. Där spelade den parlamentariska situationen inte så stor roll 
som i fullmäktige och Svensson menar att arbetslöshetspolitikens utformning därmed 
betraktades som rent ekonomiska spörsmål.29

Vad gäller de lokala förhållandena i Uppsala finns bland annat serien Uppsala stads 
historia, vilken består av en serie böcker med antingen tematiska eller kronologiska 
delar. Ingen av böckerna behandlar arbetslösheten explicit, men de ger en bild av  det 
ekonomiska och politiska Uppsala vid den aktuella tidsperioden. Därtill tecknas en bild 
av arbetarnas situation i Uppsala under 1900-talet i Arbetarstaden Uppsala, redigerad 
av Maths Isacson och Lars Magnusson.30
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Arbetslöshetskommissionen
Uppkomsten

Statens arbetslöshetskommission bildades i augusti 1914. Dess syfte var att ”i samråd 
med socialstyrelsen upprätta och inkomma med förslag till andra åtgärder, som vore 
ägnade att motverka den under dåvarande förhållanden väntade arbetslösheten och 
milda verkningarna av densamma”.31  Det första världskriget hade alldeles nyligen brutit 
ut och stämningen i landet var minst sagt orolig. AK var en av de kommissioner som 
tillfälligt inrättades som ett svar på de problem man såg framför sig. Kommissionen 
skulle trots det komma att leva kvar, om än under ändrade former, ända fram till 1940.

Principer, riktlinjer och direktiv
Sedan tidigare låg ansvaret för de arbetslösa hos kommunerna. Inrättandet av AK 
ändrade inte på detta.32 Under de första åren av verksamhet bedrevs hjälpverksamhet i 
huvudsak med kontanta understöd, inte förrän mot slutet av kriget började arbetslinjen 
vinna mark.33  Till en början hade också kommunerna själva mer att säga till om, ett 
större handlingsutrymme, vad gäller hjälpens utformning. Om understöd betalades ut 
ansökte kommunerna i efterhand om statligt bidrag, något som de allt som oftast också 
fick.34  Tiden direkt efter krigsslutet såg ekonomin en snabb uppgång, som sedan lika 
snabbt vände neråt. Hösten 1920 föll priserna drastiskt och arbetslösheten började 
också stiga. Från statligt håll bedömdes läget så pass allvarligt att de kände sig tvungna 
att sätta in mer omfattande åtgärder för att bemöta situationen.35 I och med kungörelse 
den 22 juni 1921 skulle kommunerna nu i förväg söka tillstånd för igångsättande av 
kontant understödsverksamhet.36  När AK märkte att arbetslösheten skulle komma att 
kosta betydligt mer än vad som hade beräknats bestämdes att inskränkningar i 
hjälpverksamheten måste till. De bakomliggande teoretiska resonemangen är grundligt 
undersökta och presenterade på annat håll, för oss räcker det att konstatera att 
handlingsutrymmet för lokala organen inskränktes till följd av  att staten ville begränsa 
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kostnaderna. Under våren 1922 kom direktiv  om generella avstängningar för en rad 
grupper. De som inte längre var berättigade till hjälp  från och med sen vår/tidig sommar 
1922 var: alla kvinnor; lantarbetare, fiskare och andra grovarbetare på landsbygden; 
andra sommarsäsongsarbetare utan försörjningspl ikt samt övriga icke 
försörjningspliktiga. Om läget på arbetsmarknaden lokalt var väldigt svår kunde dispens 
beviljas efter prövning hos AK.37 Den första december beslutades att endast arbetslösa 
från industrier som bedömdes vara drabbade av kristiden kunde erhålla hjälp. Berörda 
var främst gruv-, järnbruk-, verkstads- och varvsindustrin samt affärsanställda.38 Vidare 
bestämde AK maximibelopp för understödens och lönernas storlek. Understöden var 
lägre än nödhjälpslönerna som i sin tur var lägre än de avtalsenliga lönerna. Från och 
med september 1923 beslutades att all kontant understöd skulle upphöra, hjälp  skulle 
bemedlas endast genom nödhjälpsarbeten.39 

Den generella principen vid utdelning av statliga bidrag till det kontanta understödet var 
att staten skulle stå för hälften av kostnaderna, emellertid hade många kommuner i 
realiteten svårt att klara dessa utgifter varför staten i många fall stod för en större andel, 
ibland ända upp 90% av kostnaderna.40

Den kontanta understödsverksamheten är bara en del av de åtgärder som kunde 
tillgripas. Fokus flyttade efterhand till nödhjälpsarbeten. Nödhjälpsarbetena tjänade flera 
syften. Vid tidpunkten var idén om att alla skulle göra rätt för sig starkt rådande, likaså 
ansågs det direkt olämpligt för den moraliska karaktären att gå utan jobb. Med hjälp av 
arbetena var tanken att de som verkligen förtjänade och behövde hjälp  kunde gallras ut 
från de som inte var i samma trångmål. Om någon vägrade ta plats vid ett 
nödhjälpsarbete ansågs det vara ett tecken på att personen nog inte var i särskilt svår 
ekonomisk nöd trots allt. Därtill fanns en ekonomiskt motiverad tanke bakom principen, 
utöver det moraliska och normativa. Kostnaderna för hjälpverksamheten hade skenat i 
höjden med den extrema arbetslösheten och det bedömdes att det offentliga inte hade 
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råd att hjälpa alla arbetslösa. Genom att göra dessa gallringar sjönk antalet personer 
som kom att få hjälp.41

Arbetena kunde organiseras på tre olika sätt, antingen genom kommunens eller statens 
försorg. Det tredje alternativet var en kombination, arbetena organiserades av 
kommunerna och delbetalades av staten.42  Nödhjälpsarbetena som anordnades fick 
inte vara angelägna. Med det menas att de inte fick vara planerade att utföras inom tre 
år som vanliga arbeten. Anledningen till detta var att exempelvis kommunalarbetare inte 
skulle bli arbetslösa för att deras jobb  gjordes om till nödhjälpsarbeten och utfördes av 
arbetslösa.43

Kommunernas handlingsutrymme

Arbetslöshetspolitiken var en framväxande policy  som ändrades i takt med att 
förutsättningarna ändrades. En del tolkningsmöjligheter uppstod till följd av att direktiven 
omöjligt kunde täcka alla tänkbara scenarion. Vissa kommuner anlade strategier som 
AK ibland ansåg vara direkt kontraproduktiva mot politikens syften. När sådana kryphål 
uppdagades var följden ofta att AK specificerade reglerna. Oftast handlade det om att 
kommunerna ville betala ut högre understöd än AK menade var lämpligt, eller att de ville 
betala ut understöd utan godkännande från AK. Exempelvis höjde vissa kommuner sin 
egen andel av understödet så att understödet kom att bli högre än vad AK avsett. Detta 
skedde bland annat i Göteborg efter att AK sänkt understödsbeloppen i slutet 1922. 
Från statligt håll sågs detta på med ogillande, och konsekvenserna för sådant 
handlande kunde leda till indraget statsbidrag.44

Ett annat sätt att kringgå AK:s direktiv var att dela ut understöd genom fattigvården åt 
familjemedlemmar till arbetslösa som redan uppbar arbetslöshetsunderstöd. Inte heller 
detta ansåg AK vara riktigt, däremot beslutades att inga åtgärder skulle vidtas om sådan 
verksamhet uppdagades.45
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Från och med början på 1920-talet uppmuntrades kommunerna att i större utsträckning 
anordna nödhjälpsarbeten istället för att betala ut kontant understöd. Där hade 
kommunerna att själva anordna och bekosta nödhjälpsarbeten eller, från 1922, försöka 
få statliga bidrag för verksamheten. De statliga arbetena var inget som kommunerna 
hade någon kontroll över, men de kunde ansöka om att få skicka dit arbetslösa.46

Lokala förhållanden
För att kunna förstå den politik som fördes krävs ett visst mått av  förkunskaper. I 
föreliggande avsnitt kommer jag gå igenom Uppsala och Västerås industriella struktur 
och de lokala maktförhållandena i stadsfullmäktige, drätselkammare och 
arbetslöshetskommittéer. Det var genom dessa tre organ som den lokala 
arbetslöshetspolitiken utformades och implementerades. Stadsfullmäktige bestod av 
folkvalda representanter tillhörande olika politiska grupperingar. Fullmäktige var det 
högsta beslutande organet, den lokala motsvarigheten till Riksdagen. Drätselkammaren 
var ett utskott som fungerande som beredande organ till stadsfullmäktige. En stor del av 
den lokala makten låg i drätselkammarens händer då de hade ansvar för stadens 
ekonomi. Drätselkammaren arbetade bland annat fram budgetförslag som 
stadsfullmäktige sedan röstade om. Drätselkammaren var i Västerås och Uppsala 
också ansvar iga fö r a t t o rgan ise ra de loka la nödh jä lpsa rbe tena .47 
Arbetslöshetskommittéerna upprättades 1914 på uppmaning från AK. Deras sysslor 
kunde variera en del från kommun till kommun, men syftet med dem var att de skulle 
”ena och sammanhålla alla de strävanden för arbetslöshetens bekämpande och nödens 
avhjälpande, vilka å varje ort kunde ifrågakomma.”48

Uppsala

Uppsala industri utvecklades sent i förhållande till andra städer i Sverige. Vid 
sekelskiftet var andelen sysselsatta inom industri och hantverk 25% i Uppsala, jämfört 
med 38% för riket i stort. Även inom området ”handel och samfärdsel” låg Uppsala, med 
14%, under genomsnittet som låg på 20%. Den grupp där Uppsala utmärkte sig mest år 
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1900 var ”övrigt”, där 49% av stadens invånare kunde inräknas. Rikssnittet var 30%. 
Tjugo år senare hade andelen industriarbetare i Uppsala närmat sig de övriga med 40% 
respektive 45%. Även inom ”handel och samfärdsel” hade skett en stark ökning. 23% 
för Uppsala och 27% i genomsnitt. Kategorin ”övrigt” hade sjunkit till 21% i Uppsala och 
15% i riket. I kategorin ”allmän tjänst m.m.” hade andelen i Uppsala stigit från 11% till 
14% medan städernas medelvärde låg stilla på 10% under perioden.
!
I Uppsala fanns år 1920 inte de största företagstyperna representerade, i genomsnitt 
hade varje arbetsställe 35 anställda. Sammanlagt i staden var drygt 3000 personer 
anställda inom industrin, fördelat på 87 arbetsplatser. Varför Uppsalas industrialisering 
satte igång så sent är inget jag kommer gå in på i den här uppsatsen, men Kersti 
Ullenhag spekulerar i att det kan ha att göra med att industrierna i staden var inriktade 
på konsumtionsvaror för hemmamarknaden.49 
!
Vid tidpunkten delades industrin upp  i nio olika industrigrenar, samtliga dessa grenar var 
också representerade i Uppsala 1920. Sett till hur många procent av arbetsstyrkan som 
fanns inom de respektive grenarna var Uppsala ungefär i paritet med övriga landet. 
Exempelvis var 30% av arbetarna i Uppsala sysselsatta inom gruppen ”malmbrytning 
och metallindustri”, vilket också var den största gruppen. Genomsnittet för riket var 
32%. Överlag skiljde sig Uppsala inte från övriga riket med mer än någon enstaka 
procentenhet för varje kategori, förutom vad gäller kategorierna ”träindustri” och ”läder-, 
hår- och gummiverkstad”.  Uppsala deltog knappt alls i träindustrins utbyggnad, man 
stannade på runt 5% medan 15% av  alla industriarbetare i landet sysselsattes där inom. 
Istället var Uppsalas skoindustri betydligt större, 13% av Uppsalas industriarbetare 
jobbade i den sektorn. I övrigt var bryggerinäringen väl representerad i Uppsala, likväl 
som det fanns en förhållandevis stor tryckeriindustri, delvis till följd av Universitetets 
närvaro i staden.50

Stadsfullmäktige

Vid valet till fullmäktige 1920 fanns listor för fyra olika partigrupperingar. De 
konservativa under ”För lagbunden frihet, arbete och sparsamhet”, ”Samhällsbevarande 
broderskap och fred mellan klasserna” (oklart var de står på höger-vänster skalan, fick 
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bara en röst). Socialdemokrater och kommunister samlades inom arbetarpartiet och 
därtill fanns även ”de frisinnade” som samlade folk från en rad olika bakgrunder, såväl 
höger som vänster, nykterhetsvänner och frisinnade liberaler. 
!
Valet 1920 gällde 22 av 45 mandat i fullmäktige. Högern gick framåt medan 
arbetarpartiet och de frisinnade förlorade mandat. Efter valet var högergruppen störst 
med 22 mandat,  socialdemokrater och frisinnade vann 16 respektive 7 mandat.

Drätselkammaren
I Uppsala leddes drätselkammaren av Louis Chrysander som enligt Christina Wahlström 
var en av stadens ”ledande radikala liberaler”.51  Då rösträtten utvidgades ändrades 
också systemet för tillsättande av ledamöter i drätselkammaren. Antalet ledamöter var 
10 och de valdes i enlighet med det proportionella valsystemet. Den moderata gruppen 
hade fyra ledamöter, socialdemokraterna hade också fyra och de frisinnade hade två, 
varav en var ordföranden Chrysander. Verkställande ledamot var direktören och 
högermannen Anders Strandberg.52  Wahlström karaktäriserar den verkställande 
ledamoten som ”den starka personen i drätselkammaren.”53 Han hade ansvar både för 
beredning och för verkställande av drätselkammarens uppgifter och kan sägas vara en 
föregångare till dagens kommunalråd. Verkställande ledamoten Strandberg ska ha varit 
känd för sin sparsamhet. Han var också en man med många strängar på sin lyra. 
Förutom sitt arbete som direktör satt han i fullmäktige, var verkställande ledamot i 
drätselkammaren, ledamot i direktionen för Prins Gustafs folkskola, folkskolestyrelsen 
och byggnadsnämnden samt ordförande Gas- och elverksstyrelsen plus en rad andra 
styrelser direktioner och nämnder.54

Arbetslöshets- och nödhjälpskommittén
Arbetslöshets- och nödhjälpskommittén (hädanefter arbetslöshetskommittén) inrättades 
i Uppsala 1914. Dess ordförande utsågs av länsstyrelsen, som valde dåvarande 
verkställande ledamoten och sedermera borgmästaren Johan von Bahr. Resterande 
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ledamöter valdes av fullmäktige. Ett utskott på tre personer tillsattes med uppdrag att 
handha den löpande verksamheten.55

Västerås
Industri
I Västerås dominerade två stora företag inriktade på export. ASEA och Svenska 
metallverken anställde tillsammans nästan 70% av industriarbetarna i Västerås. Avgjort 
flest arbetare i staden var sysselsatta inom industrin, 65% av männen och 20% av 
kvinnorna, vilket gjorde att de två företagen dominerade arbetsmarknaden. När 
lågkonjunkturen slog till drabbades dessa industrier särskilt hårt vilket gjorde att 
Västerås som stad också led av exceptionellt stor arbetslöshet.56 

Stadsfullmäktige
I Västerås var socialdemokrater och vänstersocialister i majoritet efter kommunalvalet 
1920. Socialdemokraterna fick 22 mandat, Vänstersocialister 6, Högern 14 och 
Frisinnade/liberaler 6. I Västerås är sålunda socialdemokrater både största parti och 
tillsammans med vänstersocialisterna i majoritetsställning.

Drätselkammaren och arbetslöshetskommittén

För Västerås innebar en vänstermajoritet i fullmäktige inte att vänstern hade någon 
absolut makt i staden. På flera otroligt viktiga positioner valde de att ha kvar, eller välja 
in högermän även fast de i teorin hade kunnat sätta sina egna representanter där. 
Exempelvis var ordföranden för drätselkammaren sedan 1917 representant för Högern. 
I övrigt var 5 personer från vardera block representerade i drätselkammaren. I 
arbetslöshetskommittén var ordförande vald av Länsstyrelsen, från 1920 liberalen 
Johan Svensson. Övriga tio ledamöter valdes av fullmäktige. Efter 1921 återfanns även 
representanter för arbetsgivare och arbetare.57
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Till sist kan nämnas att städerna år 1920 båda hade en folkmängd på runt 30 000 
invånare.58

Arbetslösheten
Den tidiga arbetslöshetsstatistiken lider av  stora brister och har varit ett ämne som 
länge varit av intresse inom ekonomisk historia. Det finns flera orsaker till statistikens 
bristfällighet. Bland annat var många sysselsatta inom näringar med höga 
säsongsfluktuationer, dessutom fanns en rad olika organ som förde statistik. Dessa 
använde sig av delvis olika kriterier för att beräkna arbetslösheten. Bland annat förde 
arbetsförmedlingarna, arbetslöshetskommittéerna och fackförbunden statistik. 
Arbetsförmedlingarnas och arbetslöshetskommittéernas statistik tenderar att vara i 
underkant då de bara räknar de som sökt jobb  via arbetsförmedlingen eller sökt hjälp 
vid arbetslöshet. Fackföreningarnas statistik ger istället för högra siffror.59 De uppgifter 
jag använder mig av är hämtade från arbetsförmedlingen i Uppsala län och stad samt 
information som Uppsala arbetslöshetskommittén rapporterat till AK. Det finns problem 
behäftade med båda dessa källor. Arbetsförmedlingens statistik är årssammanfattningar 
och visar hur många som sökt arbete och hur många ansökningar per lediga platser det 
var. Problemen är främst två. För det första görs ingen åtskillnad på strukturell-, 
säsongs- och friktionsarbetslöshet. För det andra var fluktuationerna under året 
påtagliga, vilket gör att statistiken blir missvisande. Statistiken fyller dock syftet att visa 
trender för arbetslösheten, även om inga absoluta värden kan fås. Rapporterna från 
arbetslöshetskommittén till AK är mer precisa i det att de finns att tillgå månadsvis. 
Problemet är där att jag inte lyckats hitta statistik från före oktober 1921. Vidare 
rapporterar dessa uppgifter bara de som sökt hjälp  från det offentliga. Eftersom stora 
grupper arbetare blev avstängda från all hjälpverksamhet under 1922 betyder det att 
siffrorna blir missvisande om man vill komma åt den totala arbetslösheten. Däremot 
fungerar även detta material för att belysa tendenser och trender. Det visar också tydligt 
hur säsongsbetonad arbetslösheten var, med ökad arbetslöshet under 
vintermånaderna.

Tabell 1: Arbetslöshetsstatistik 1918-1923, Uppsala.
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År ans. På 100 lediga 
platser.

arbetssökande 
mantalsskrivna i 
Uppsala

arbetssökande 
sammanlagt i länet

1918 155,8 1627 6099

1919 147,5 1430 5826

1920 155,8 1298 5384

1921 225,7 1797 6836

1922 234,2 2259 7794

1923 176 1845 7090

Källa: Uppsala stads och läns arbetsförmedlings årsberättelser 1918-1923.
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Diagram'1:Arbetslöshet'Uppsala'okt'19218april'1924'

antal"arbetslösa"

Källa: AKU; AK.

I tabell 1 framgår att arbetsförmedlingen i Uppsala fick ta emot fler arbetssökande under 
åren 1921-1922, det var även betydligt fler arbetssökande på varje ledig plats. Diagram 
1 visar arbetslöshetens säsongsfluktuationer. Det häftiga fallet i arbetslöshet under 
våren 1922 ska inte enbart tolkas som att fler människor fick jobb. De generella 
avstängningarna av flera grupper arbetssökande bidrog till att siffrorna sjönk.

Västerås

R e b e c c a S v e n s s o n h a r s a m m a n s t ä l l t d e r a p p o r t e r s o m V ä s t e r å s 
arbetslöshetskommission skickade in till AK. Samma invändningar mot siffrorna som de 
för Uppsala kan appliceras här. För Västerås del var arbetslösheten betydligt mer 
omfattande. I december 1921 var 1 589 arbetslösa, vilket är den högsta siffran för det 
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året. I mars 1922, när arbetslösheten nådde sin höjdpunkt i Västerås, hade den stigit till 
2 124. Medeltalet för 1922 är 1398 personer. Den lägsta siffran för 1922 hittar vi i 
december då 859 personer rapporterades som arbetslösa. Medeltalet för 1923 var 718 
stycken. I februari 1923 var 1 206 personer arbetslösa i Västerås. Under 1924 fortsatte 
arbetslösheten sjunka och medeltalet för året låg på 356 arbetslösa. Januari var den 
månad med högst rapporterad arbetslöshet,525 stycken, och september lägst med 
258.60

Arbetslöshetspolitikens implementering

Kontantlinjen

Det fanns två huvudsakliga hjälpformer som kommunerna kunde använda sig av  för att 
hjälpa de arbetslösa. Antingen kunde de hänvisa dem till nödhjälpsarbeten, eller så 
kunde de använda sig av vad som brukar kallas för kontantlinjen. I det här fallet 
innefattar kontantlinjen egentligen allt stöd som inte är arbeten. I praktiken kunde det 
innebära att städerna betalade ut understöd i kontanter eller in natura, eller att de 
arbetslösa erbjöds rabatter på ved och skodon och liknande. Familjeförsörjare kunde 
ä v e n e r b j u d a s h y r e s h j ä l p . I b å d e U p p s a l a o c h V ä s t e r å s v a r d e t 
arbetslöshetskommittéerna som hade ansvaret för kontantlinjen, men det var 
Drätselkommittén som satte de ekonomiska ramarna för verksamheten. Jag kommer i 
det följande gå igenom först Uppsalas agerande, efterföljt av Västerås. 

Uppsala
Arbetslöshetskommittén i Uppsala inrättades som nämnts 1914. Under krigsåren 
bedrevs viss verksamhet, men under 1919 var arbetslösheten så låg att all verksamhet 
tills vidare lades ned. Mot slutet av 1920 hade de ekonomiska förutsättningarna 
drastiskt försämrats och arbetslösheten återigen ökat. Arbetslöshetskommittén bad 
därför stadsfullmäktige om lov att återuppta verksamheten. Samtidigt önskade de att 
drätselkammaren skulle undersöka om nödhjälpsarbeten kunde igångsättas. AK hade i 
en cirkulärskrivelse i början på december uppmanat landets arbetslöshetskommittéer att 
inte sätta igång någon understödsverksamhet om inte absolut nödvändigt. De begärde 
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också att kommittéerna skulle rapportera till AK innan understöd kunde betalas ut. Detta 
gjorde också arbetslöshetskommittén i Uppsala. AK svarade att de ville att man i det 
längsta skulle undvika att betala ut understöd. Istället ville de att kommittéerna skulle 
uppmana arbetslösa att söka arbete inom andra yrken eller på annan ort, om det inte 
räckte kunde nödhjälpsarbeten komma ifråga. Om inga sådana arbeten kunde beredas 
av kommunen så hänvisades till statens nödhjälpsarbeten som eventuellt kunde bereda 
plats. AK avslutade med att påpeka att om Uppsala skulle börja betala ut understöd 
skulle de vara först i landet med det, och att de inte skulle kunna förvänta sig några 
statliga bidrag. Stadsfullmäktige beslutade trots det att låta arbetslöshetskommittén 
betala ut understöd, över 8000 kronor fanns över från tidigare år och dessa medel hade 
kommittén till sitt förfogande. De flesta i både drätselkammaren, som remitterades 
ärendet, och i stadsfullmäktige verkar ha varit ense om detta. Den enda som reserverar 
sig mot beslutet är professor C. A. Reuterskiöld. Reuterskiöld var representant för 
högern och antog över hela den undersökta perioden en väldigt restriktiv hållning vad 
gäller användande av offentliga medel. Han satt i början av perioden både i 
drätselkammaren och fullmäktige. När ärendet behandlades i drätselkammaren föreslog 
han att medlen istället för att ställas till arbetslöshetskommitténs förfogande skulle gå till 
fattigvårdsstyrelsen. När ärendet sedan kom upp  i stadsfullmäktige menade han att 
anslaget kunde användas till räntefria lån, om det kunde försäkras att de betalades 
tillbaka.61

Arbetslöshetskommittén bestod av ordförande Johan von Bahr, som utsetts av 
länsstyrelsen samt ytterligare nio ledamöter utsedda av stadsfullmäktige. Bland de 
övriga fanns representanter för arbetare, näringsliv och lokala organ som 
arbetsförmedlingen. Den dagliga verksamheten sköttes av  en kommitté på tre personer, 
dessa kontrollerade de hjälpsökande för att se om de uppfyllde de kriterier som 
ställdes.62  För att få statsstöd krävdes bland annat att de hjälpsökande skulle kunna 
visa att de sökt och inte fått hjälp  samt att de verkligen var i behov av  understöd. Efter 
hand gjordes också inskränkningar i vilka som kunde komma på tal för understöd.63 
Hjälp  till de arbetslösa kunde ta olika former. Vanligaste typen av understöd i Uppsala 
var kontant understöd. Även understöd in natura var vanligt. För familjeförsörjare kunde 
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hyreshjälp betalas ut.64  Av protokollen framgår att arbetslöshetskommittén hela tiden 
betalar ut understöd i enlighet med direktiven från AK, i syfte att kunna erhålla 
statsbidrag för sin verksamhet.65 

Vad gäller understödens storlek avslöjar protokollen ingenting, men det finns heller inget 
i protokollen som tyder på att man i Uppsala skulle ha motsatt sig principen om lägre 
understöd än nödhjälpslöner. Uppsala läns arbetslöshetskommitté, som var ett 
övervakande organ på regional nivå, meddelade till AK i september 1921 att 
understöden ”utdelas synnerligen sparsamt.” 66 I mars året därpå fick dock 
arbetslöshetskommittén en uppsträckning från AK. I brevet hävdas att oegentligheter 
uppdagats vid en av kommissionen utförd kontroll. Enligt AK har kommittén inte varit 
tillräckligt strikt i kontrollen av de understödstagande varför personer som egentligen 
inte var berättigade uppburit understöd. Av  arbetslöshetskommitténs svar framgår dock 
att det verkar röra sig om missförstånd, och de framhåller därtill att de sedan dess 
skärpt kontrollen ytterligare. AK verkar ha nöjt sig med den förklaringen.67 I början av 
sommaren 1922 infördes så de generella avstängningarna av en rad olika grupper. I 
och med upphörde också all kontant understödsverksamhet i Uppsala.68

Avslutningsvis kan konstateras att några egentliga meningsskiljaktigheter om 
understödsverksamhetens utformning och utförande inte verkar ha förekommit på den 
lokala politiska arenan. Det enda som framkommer i protokollen är att C.A. Reuterskiöld 
vid upprepade tillfällen ville sänka anslagen till arbetslöshetskommittén, en uppfattning 
han verkar varit ensam om.69  Det var arbetslöshetskommittén som beräknade behovet 
av understöd och hur stora belopp som behövdes, därefter tog drätselkammaren och 
stadsfullmäktige ställning till förslagen. Alla gånger utom en fick kommittén det belopp 
de sökt. Det var i maj 1922 som kommittén ansökte om 1000 kr i anslag till hyreshjälp, 
stadsfullmäktige sade nej. Någon motivering finns inte upptagen i protokollen, men 
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antalet understödstagare hade då redan minskat kraftigt och arbetslösheten 
beräknades sjunka under sommaren.70

Västerås
Även i Västerås var det arbets löshetskommit tén som ansvarade för 
understödsverksamheten. Då arbetslösheten var betydligt mer utbredd i Västerås än 
Uppsala sökte och fick Västerås dispens att även efter 1922 dela ut understöd. Likaså 
betalades hyreshjälp ut under hela undersökningsperioden, vilket inte skedde i 
Uppsala.71  Svensson lyfter fram en episod som exempel på hur stadsfullmäktige inte 
hade makten över arbetslöshetspolitiken. I april 1922 kommer direktiv  från AK att 
understödsbeloppen skulle sänkas, vilket stadsfullmäktige också röstade igenom. Den 
socialdemokratiska stadsfullmäktigegruppen lyckades ändå övertyga fullmäktige att 
söka dispens för högre understöd. AK beviljade ansökan, men arbetslöshetskommittén i 
Västerås fortsatte dela ut understöd till den lägre ersättningen. Först efter att De 
Arbetslösas Förening skrivit och klagat hos fullmäktige och drätselkammaren höjdes 
understöden igen. Svensson menar att det visar hur arbetslöshetskommittén agerade 
på helt eget bevåg och att stadsfullmäktige gått miste om ”den egentliga makten”.72 

I Västerås tillgreps också en annan metod för att hjälpa de arbetslösa, understöd till 
arbetslösa betalades ut genom fattigvården.

Fattigvården

Det ansågs vid tidpunkten för undersökningen viktigt att särskilja fattigvården från 
arbetslöshetspolitiken. När reglerna för vilka som kunde få hjälp genom 
arbetslöshetspolitiken stramades åt hamnade emellertid vissa grupper av människor 
mellan stolarna. De kunde inte få hjälp vid nödhjälpsarbeten eller få understöd, och de 
skulle enligt reglerna inte kunna få fattigvård. Statistiken visar att vissa kommuner 
undgick dessa regler och hjälpte arbetslösa genom fattigvården, trots att detta var emot 
reglerna. Den officiella statistiken började inte förrän 1923 registrera orsaken till att 
någon erhållit fattigvård, så innan dess är det svårt att uppskatta i vilken omfattning 
detta förekom. I Västerås ökade fattigvårdsunderstöden under 1922. För att inte bryta 
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mot reglerna delades understöd ut till de arbetslösas familjer istället för de arbetslösa. 
Svensson har inte undersökt exakt i vilken omfattning detta skedde i Västerås, men att 
det skedde framgår av Stadsfullmäktiges protokoll.73

!
För Uppsalas del är det svårt att dra några sådana slutsatser. Det finns inget i 
protokollen som tyder på att något liknande skulle ha ägt rum och som vi ser i tabell 4 
ökade visserligen både antalet och andelen understödstagare från 1921 till 1922. 
Ökningen är  dock marginell och föregicks av en nedgång året före, som dessutom varit 
konstant sedan 1917. Andelen mottagare av fattigvårdsunderstöd var mindre 1922 än 
1920. 1923 sjönk återigen både antal och andel understödstagare av fattigvård.

Tabell 4: Fattigvårdens omfattning 1915-1924, Uppsala
År Antal understödstagareAntal understödstagare Fattigvårdens kostnaderFattigvårdens kostnaderFattigvårdens kostnader

individer % av 
invånare

kronor invånare bevillnings 
kr

1915 1416 5,07 171946,69 6,16 0,98

1916 1444 5,16 198374,09 7,09 1

1917 1459 5,24 242676,57 8,71 1,04

1918 1422 5,13 338594,78 12,23 1,15

1919 1397 4,98 453879,97 16,19 1,17

1920 1301 4,5 364506,56 12,61 0,66

1921 1264 4,35 357887,06 12,31 0,69

1922 1316 4,49 271140,91 9,26 0,63

1923 1286 4,36 282816,25 9,58 0,81

1924 1316 4,41 290302,7 9,73 0,83
Källa: Stadsfullmäktiges tryck 1925. Ser. A. N:o 60. s, 423
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Arbetslinjen

Det var först 1918 som AK började använda sig av den så kallade arbetslinjen, och först 
1921 i någon större utsträckning. Arbetslinjen gick ut på att samhället skulle anordna 
nödhjälpsarbeten för de arbetslösa. Arbetslinjen motiverades huvudsakligen med tre 
skäl. Att det var moraliskt riktigt, samhällsekonomiskt nyttigare och som ett sätt av 
avslöja fusk. Det moraliska grundades i en tanke om att man skulle göra rätt för sig. 
Dessutom ansågs de arbetslösa riskera att falla i lättja och bli arbetsodugliga om de 
stod utan arbete för länge. Samhällsekonomiskt var arbetslinjen bättre eftersom 
pengarna som lades på arbetslösa fick formen av investeringar då nödhjälpsarbetena i 
stor utsträckning bestod i att anlägga vägar och vårda skogar. Staten fick sålunda 
tillbaka en viss del av kostnaderna. Fusket skulle avslöjas genom att de som verkligen 
var i behov av  hjälp  skulle sållas från de som bara var ”lata”. De hjälpsökande fick 
genomgå en ganska lång process innan de kunde erhålla någon hjälp från samhället, 
en hjälp som inte heller var garanterad. Även om en hjälpsökande uppfyllde alla kriterier 
för att erhålla hjälp hade han ingen rätt att få hjälp. De hjälpsökande skulle kunna 
bevisa att de sökt arbete och inte fått något samt att de hade faktiskt ekonomiskt behov 
av hjälp. Om det fanns plats vid ett nödhjälpsarbete och de var arbetsdugliga så var de 
tvungna att ta det. Om de inte accepterade det tilldelade arbetet blev de diskvalificerade 
från all hjälpverksamhet. Om de inte kunde placeras vid ett nödhjälpsarbete så kunde 
de komma ifråga för kontant understöd. Lönerna vid nödhjälpsarbeten var lägre än vid 
marknadens avtalade löner och understöden var lägre än lönerna vid 
nödhjälpsarbetena. Principen bakom detta var att det alltid skulle löna sig att arbeta, 
och det skulle alltid löna sig att ha ett arbete på den ordinarie marknaden framför ett 
nödhjälpsarbete. Kontantlinjens fördelar var att den var billigare och lättare att 
administrera, vilket också gjorde att fler människor kunde ta del av hjälpen till lägre 
kostnad.74

Nödhjälpsarbetena kunde anordnas på tre olika sätt. (1) Statliga arbeten anordnade av 
en av AK:s underordnade organisationer. Från början fanns en sådan organisation, 
Skogssällskapet statsarbeten. När arbetslinjen riktigt tog fart utökades och 
omstrukturerades organisationen och därefter bedrevs nödhjälpsarbeten i statlig regi av 
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Norrlands statsarbetens och södra Sveriges statsarbeten. (2) Kommunerna kunde 
också själva anordna nödhjälpsarbeten, sådan verksamhet hade förekommit redan 
innan staten började anordna den typen av verksamhet. Delvis till följd av att 
kommunerna själva bekostade och anordnade dessa arbeten kunde de själva 
bestämma hur utformningen av dem skulle se ut, kommunerna behövde alltså inte 
förhålla sig till AK och oroa sig för om deras insatser skulle kunna äventyra ett eventuellt 
statsstöd.75  (3) Från 1922 fanns också möjlighet för kommunerna att anordna 
statskommunala arbeten. Dessa arbeten anordnades av  kommunerna, men staten gick 
in med bidrag på upp till 50% av arbetets lönekostnader.76

Uppsala
Ansvaret för nödhjälpsarbetena i Uppsala låg hos drätselkammaren. När 
arbetslöshetskommittén i Uppsala i slutet av 1920 märkte att arbetslösheten ökat i 
staden vände de sig till drätselkammaren för att undersöka om de kunde tänkas 
anordna nödhjälpsarbeten för de arbetslösa. Drätselkammaren svarade nekande och 
arbetslöshetskommittén kände sig därför tvungen att börja betala ut understöd, efter att 
ha skrivit till AK för att underrätta om beslutet. AK meddelade då att statsstöd inte var att 
räkna med. Detta togs upp  i drätselkammaren och fullmäktige varpå drätselkammaren i 
början på januari 1921 beslutade att tillsätta en kommitté bestående av tre personer 
med syfte att utreda om inte några arbeten trots allt skulle kunna igångsättas.77  Om 
ändringen berodde på ökad arbetslöshet och att drätselkammaren ansåg läget så pass 
allvarligt att nödhjälpsarbeten nu var mer motiverade, om det berodde på ändrade 
förutsättningar för igångsättande av arbeten eller om det var utsikten av uteblivet 
statsstöd som låg till grund framgår inte av  protokollen. Kommittén kom ganska snabbt 
t i l lbaka med ett antal förslag t i l l nödhjälpsarbeten, t i l lsammans med 
kostnadsberäkningar. Den 28:e januari behandlades ärendet i fullmäktige, som 
godkände drätselkammarens hemställan om anslag à 55 000 kronor till 
nödhjälpsarbeten. Fullmäktige lade till tre önskemål rörande urvalet av personer som 
skulle anställas vid arbetena. För det första måste han ha sökt jobb vid 
arbetsförmedlingen, för det andra kunde inte arbetslösa anställas om andra arbeten 
som staden anordnade riskerade att ligga nere till följd av  brist på arbetskraft, inte heller 
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arbetare från strejkdrabbade arbetsplatser kunde komma ifråga. Slutligen skulle 
arbetslösa med försörjningsplikt  i första hand komma i fråga, samt arbetare från yrken 
som drabbats värst av krisen. Representanter från såväl höger och vänster på 
partiskalan  var överens om såväl nödvändigheten av igångsättande som förbehållen.78

Det var alltså drätselkammaren som ansvarade för nödhjälpsarbetena. Det var de som 
utvärderade hur stort behovet var, vilka arbeten som skulle sättas igång och hur stora 
anslag som skulle sökas hos fullmäktige. Framförallt verkar verkställande ledamot 
Anders Strandberg ha suttit på stor makt. Han kom oftast med förslag och hans förslag 
vann allt som oftast gehör, såväl i drätselkammaren som i fullmäktige. Enigheten om 
nödhjälpsarbetenas principer verkar inte ha varit en fråga som kom upp  till debatt, 
däremot propagerade vänsterfalangen upprepade gånger för större anslag till 
verksamheten, liksom de protesterade mot sänkningar av nödhjälpsarbetslönerna. När 
det gäller lönerna låg all makt hos drätselkammaren, här hade fullmäktige inget att säga 
till om. Uppsala följde under hela perioden principen om att lönerna skulle ligga under 
den öppna marknadens löner. I januari 1922 beslutades att ersättningar vid stadens 
nödhjälpsarbeten skulle vara desamma som de vid de statliga nödhjälpsarbetena.79

Vid några tillfällen fortsatte ledamöter av drätselkammaren att i stadsfullmäktige strida 
för en linje som blivit nedröstad i drätselkammaren. När budgeten för 1922 skulle röstas 
igenom förespråkade verkställande ledamot Strandberg att 100 000 kronor skulle vigas 
åt arbetslöshetens bekämpande. Vänstergruppen i drätselkammaren ville istället att 
anslaget skulle uppgå till 150 000 kronor. Strandberg vann som väntat majoritet i 
drätselkammaren som presenterade förslaget för fullmäktige. Vänstern, representerad 
av föreståndaren C.P. Wahlmark, fortsatte att ta strid för frågan även i fullmäktige och 
presenterade sitt alternativ. Efter omröstning vann drätselkammarens, och därmed 
verkställande ledamotens, förslag med 25 röster mot 15. Det kan nämnas att ett tredje 
förslag presenterades, av den tidigare nämnda C.A. Reuterskiöld. Han ansåg att 100 
000 kronor var i överkant, istället menade han att 85 000 kronor borde räcka. Han 
verkar dock ha insett att han inte hade särskilt många med sig i detta, eftersom inte ens 
han själv röstade för sitt förslag.80
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1924 inträffade den enda dispyten kring ett ämne av principiell istället för teknisk 
karaktär. Ytterligare ett nödhjälpsarbete planerades. Arbetet bestod i anläggning av 
vatten- och avloppsledningar till de nya byggena vid området Svartbäcken. Här kan 
vara lämpligt att påminna om att nödhjälpsarbetena inte fick vara angelägna, det vill 
säga, kommunerna fick inte ta arbeten som var planerade att ha påbörjats inom de 
närmsta tre åren. Anledningen till detta var att man inte ville ta arbetstillfällen från den 
ordinarie marknaden. Framförallt kommunalarbetarna riskerade att drabbas av 
undanträngningseffekter då ordinarie arbeten omvandlades till nödhjälpsarbeten. 
Konsekvensen kunde bli att de arbetslösa bara bytte plats med varandra. De arbetslösa 
fick arbete medan de som hade arbete blev arbetslösa. Det fanns en fördel för de 
kommunala politikerna i att göra om angelägna arbeten till nödhjälpsarbeten. På det 
sättet kunde de spara pengar då lönerna som betalades ut var betydligt lägre än vid 
avtalsenliga företag.81

I motiveringen till varför arbetet i vid Svartbäcken skulle utföras som nödhjälpsarbete 
angavs att ytterligare byggande i området förväntades, ”[...] hvarför ledningarna för 
vatten och aflopp  sålunda under alla förhållanden skulle behöfva anläggas i en nära 
framtid.”82 Det varr så drätselkammarens ordförande Louis Chrysander formulerade sig i 
skrivelsen till stadsfullmäktige, vilket tydligt signalerar att man var medveten om att 
arbetet var att klassa som angeläget. Därtill hade socialdemokraterna i 
drätselkammaren invänt mot förslaget att utföra arbetet som nödhjälpsarbete, de 
menade att det skulle utföras som ett ordinarie arbete med avtalsenliga löner. Efter 
omröstning valde drätselkammaren att presentera arbetet för stadsfullmäktige som ett 
nödhjälpsarbete. Även här valde vänstern att inte acceptera sitt nederlag i 
drätselkammaren och yrkade i stadsfullmäktige på att arbetet skulle utföras som 
ordinarie. Stadsfullmäktige valde att följa drätselkammarens förslag och arbetet kom att 
utföras som nödhjälpsarbete.83

Nödhjälpsarbetena var kostsamma att anordna och stadens ekonomi var redan 
ansträngd till följd av den ogynnsamma konjunkturen. Uppsala uppvaktade regelbundet 
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AK i syfte att få dem att anordna statliga nödhjälpsarbeten i Uppsala.84 Från 1921 fram 
till slutet av 1923 bedrevs också statliga nödhjälpsarbeten i staden. Under hela perioden 
utfördes fyra arbeten helt betalda av staten, fem arbeten med bidrag av statsmedel och 
tjugoåtta helt kommunala arbeten. Vid arbetena som bedrevs med stöd bidrag av 
statsmedel stod staten för mellan 33 och 40 procent av kostnaderna.85

Det fanns även möjligheter att sända arbetslösa från staden till något av statsarbetenas 
vid andra orter belagda nödhjälpsarbeten. Detta utnyttjades för Uppsalas del. I vilken 
utsträckning går inte att utröna från källmaterialet, men i korrespondens mellan AK och 
drätselkammaren i Uppsala framkommer att tio arbetare från Uppsala beretts plats på 
ett av  södra Sveriges statsarbetens arbeten.86 Det framkommer även att arbetslösa från 
Uppsala placerats vid ett arbete vid Lurbo bro, arbetarnas resor till och från 
arbetsplatsen betalades av staden och finns upptagna i en beräkning av Uppsalas 
kostnader för arbetslöshetsbekämpning under 1922.87

Västerås
Då arbetslösheten i Västerås var så mycket större blev också kostnaderna för 
arbetslöshetspolitiken betydligt högre. Svensson finner att det rådde en samstämmighet 
bland de folkvalda att prioritera arbetslinjen och att i så stor mån som möjligt försöka 
erhålla statsbidrag för verksamhet. Vid flera tillfällen omvandlades angelägna arbeten 
som skulle utförts som ordinarie om reglerna följts, till nödhjälpsarbeten. Det var främst 
utomparlamentariska grupper som reagerade och motsatte sig detta, lokala 
socialdemokrater var till viss del oförstående till de negativa reaktionerna från övriga 
arbetarrörelsen vid den typen av projekt. Det hände vid upprepade tillfällen att man i 
Västerås omvandlade ordinarie arbeten till nödhjälpsarbeten och det gick så långt att en 
utredning om fråga tillsattes.88  Även i Västerås överfördes makten över 
nödhjälpsarbetena til l drätselkammaren, vilket Svensson tolkar som att 
meningsskiljaktigheter om nödhjälpsarbetena saknades i fullmäktige.89
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Övrigt

I Uppsala bedrevs kursverksamhet för arbetslösa flickor som arbetat på skofabrik. 
Kurserna bedrevs inte i Uppsala stads regi, men de fick bidrag för sin verksamhet på 1 
661 kronor.

Hjälpverksamhetens omfattning
Kostnader

Det tidiga 1920-talet skulle komma att bli en svår period för många av landets 
kommuner. Kostnaderna för hjälp  till arbetslösa skenade snabbt iväg, och det var också 
därför som staten sett sig tvungna att gripa in och hjälpa kommunerna ekonomiskt. Av 
naturliga skäl blev kostnaderna högre för de städer och kommuner där arbetslösheten 
var som mest utbredd, varför Västerås blev tvungna att lägga betydligt större resurser 
på detta än Uppsala. I det följande kommer jag gå igenom de sammanlagda 
kostnaderna städerna hade samt hur städerna valde att fördela utgifterna. Som 
Svensson påpekar i sin avhandling är det av intresse att se hur stor andel av 
kostnaderna städerna själva stod för respektive hur stor del staten stod för, samt hur 
stor del som gick till kontantlinjen, det vill säga understöd och hyreshjälp, respektive till 
arbetslinjen. Från arbetarhåll var arbetslinjen impopulär, i alla fall i den form den nu 
bedrevs. Nödhjälpsarbeten kunde vara bra, om marknadsmässiga löner betalades. 
Detta var nu inte fallet. Vissa delar av arbetarrörelsen förespråkade kontanta understöd 
då det möjliggjorde att fler arbetslösa kunde erhålla hjälp. Svensson menar att en 
arbetarvänlig arbetslöshetspolitik var en politik som i ”huvudsak innefattade offentligt 
anordnade arbeten till ordinarie löner.”90

Av tabell 5 kan vi utläsa att verksamhetens omfattning i Västerås vida överstiger den i 
Uppsala. Uppsalas kostnader uppgår till ungefär en femtedel av Västerås.91   Det 
framgår även att Västerås lade mer pengar på arbetslinjen i förhållande till kontantlinjen, 
80 procent jämfört med Uppsalas 70 procent. I sin avhandling framhåller Svensson att 
Västerås fokuserade på arbetslinjen och att erhålla statsbidrag, vilket också 
framkommer av tabell 5.
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Tabell 5: Hjälpverksamhetens karaktär 1919-1924 Västerås och 1920-1924 Uppsala
UppsalaUppsala VästeråsVästerås

Belopp Procent Belopp Procent

Till arbete 437 676 70 3 044 353 80

Till 
understödslinjen

111 861 30 690 334 18

Verksamhet 
med statsbidrag

201 148 37 2 232 055 59

Verksamhet 
utan statsbidrag

348 409 63 1 502 722 40

Källa: För Västerås, Svensson (2004), s.91. För Uppsala, AKU; SFT 1920-1924; AK:s arkiv BVb:1-4, BVc: 
1.

Förutom att arbetslinjen dominerar kan vi också se hur pass mycket större andel av 
utgifterna som gick till verksamhet som gav statsbidrag. 59 procent av Västerås 
kostnader gick till den typen av verksamhet, jämfört med 37 procent för Uppsala. Detta 
förklaras genom att, som syns i tabell 6, Västerås i mycket högre utsträckning lyckades 
erhålla statsbidrag för sina nödhjälpsarbeten. 
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Tabell 6: Kostnader för arbetslöshetsbekämpning i Uppsala (1920-1924)  och 
Västerås (1919-1924), i kronor.

Västerås Uppsala

Totala kostnader 4 731 957 739 752

Kommunens 
kostnader

3 803 591 549 537

Statliga bidrag 928 400 190 215*

Nödhjälpsarbeten 
med statsstöd

1 541 631 89 266

Nödhjälpsarbeten 
utan statsstöd

1 502 722 348 409

Arbetslöshetsund
erstöd

1 476 107 195 904

Varav statsbidrag 848 664 93 707

Hyresbidrag 142 613 22 496

Varav statsbidrag 79 722 14 495

Förvaltningskostn
ader

55 883 –

Kommunens 
kostnader för 
övrig 
hjälpverksamhet

13 014 1 661

Källa: För Västerås, Svensson (2004), s. 90. För Uppsala: AKU; SFT 1920-1924; AK:s arkiv BVb:1-4, 
BVc: 1.
Anmärkning: Siffrorna för Uppsala är hämtade från flera olika arkiv. Jag har beräknat utgifterna genom att 
lägga samman anslagen som Uppsala stadsfullmäktige beviljat till olika ändamål och beviljade bidrag från 
AK.  För Uppsala finns inga uppgifter på hur stora förvaltningskostnaderna var, de är inbakade i 
summorna för respektive åtgärd. Det gör att siffrorna blir en aning missvisande.
*)För Uppsala ingår i beloppet statsstöd för nödhjälpsarbeten, vilket det inte gör för Västerås.
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Tabell 7: Sveriges kommuners samlades kostnader, samt därav bidrag i kronor 
och procent.

Totala kostnader Varav bidragVarav bidrag

i kronor i procent

Uppsala 739 752 190 215 25,7

Sverige 98 613 130 28 550 977 29

Källa: Det svenska samhället...(1929), s. 632f. För Uppsala, se tabell 6.

Uppsalas hjälpverksamhet för perioden bekostades till 25,7% av bidrag från staten. De 
sammanlagda kostnaderna för Sverige under perioden 1921-1924 uppgick till 98 613 
130, varav 29% bestod av bidrag från stat och landsting. För Västerås finns inga 
motsvarande siffror. Det framgår av Svenssons uppgifter hur mycket Västerås fick i 
bidrag för sin kontanta understödsverksamhet, däremot står inget om hur mycket de 
erhöll för nödhjälpsarbeten med statliga bidrag.

Hjälpens omfattning

Svensson har inte undersökt hur många som fick hjälp  i Västerås under perioden, och 
därmed inte heller hur många som hjälptes via arbetslinjen respektive kontantlinjen. 
Hon spekulerar i att det kan ha varit så att fler blev hjälpta med kontantlinjen under de 
svåraste åren, något som också skedde på nationell nivå. Kostnaderna för att hjälpa en 
arbetslös genom arbetslinjen var ju högre än för kontantlinjen, vilket innebär att även 
om större medel gick till arbetslinjen kan fler personer ha blivit hjälpta vi kontantlinjen.92 
För Uppsala finns uppgifter för hur många som blev hjälpta och via vilken linje de blev 
det. Siffrorna börjar i oktober 1921, så den tidigaste perioden finns inte representerad. 
Fram till 1923 finns också angivet hur många som blev hjälpta genom statliga 
respektive kommunala arbeten.

Under den första perioden fick flest, och störst andel, hjälpsökande någon form av hjälp. 
I december 1921 och februari 1922 säger källorna att 100 procent av alla hjälpsökande 
antingen var sysselsatta vid ett nödhjälpsarbete eller erhöll understöd. Viktigt att komma 
ihåg är att antalet arbetslösa i diagrammet är lika med antalet som sökt hjälp via 
arbetsförmedlingarna. Det fanns garanterat arbetslösa personer som inte erhöll någon 
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hjälp  från samhället vid de här tidpunkterna. Det framkommer även från diagrammet att 
efter att möjligheterna till kontanta understöd försvunnit i Uppsala minskade andelen 
arbetslösa som fick hjälp. Tendensen syns än tydligare i diagram 3.
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För det första var det svårare att ordna arbeten till arbetslösa än att dela ut understöd. 
Från att ha fluktuerat mellan sjuttio och hundra procent dyker siffrorna under våren 
1922. Därefter är det aldrig mer än sextio procent som erhåller hjälp. All hjälp tog därtill 
formen av nödhjälpsarbete. Flera förklaringar kan ges till varför andelen blev så mycket 
lägre. För det andra var det förmodligen fler som tackade nej arbeten, det var dåligt 
betalt och arbetsuppgifterna var enahanda. Vissa arbetare skickades iväg till andra orter 
för att arbeta, vilket inte var populärt. Vidare hade arbetslösheten sjunkit, varför det 
kunde vara så att även om andelen som var arbetslösa var högre var det inte säkert att 
antalet arbetslösa var det. För landet i stort såg utvecklingen annorlunda ut. Från början 
låg andelen hjälpa runt femtio procent, följt av en positiv trend, som hösten 1922 vände 
snabbt nedåt för att landa på den ursprungliga nivån. Därefter syntes en snabb och 
positiv utveckling och i juli 1923 erhöll ungefär åttiofem procent av  de sökande hjälp. 
Detta varade inte länge, i december hade siffrorna störtat till under tjugo procent, varpå 
våren förde med sig bättre resultat och låg i april återigen på över femtio procent. 
Statistiken för landet är mer säsongsbetonad och förutom sensommaren 1922 följer 
siffrorna årstidernas svängningar i jobbtillgång.

Slutsatser

Resultaten av denna studie visar att arbetslösheten var omfattande i Uppsala. På 
frågan om arbetslöshetens utbredning visar arbetsförmedlingens statistik för Uppsala att 
antalet hjälpsökande kulminerade under vintern 1921-1922 med runt 900 hjälpsökande. 
Våren och sommaren förde med sig en markant nedgång, vilket har tre möjliga 
förklaringar. Det ena är att arbetstillgången led av säsongsfluktuationer, med fler 
arbetstillfällen under sommarhalvåret. Den andra aspekten är att AK införde 
begränsningar i vilka som kunde erhålla hjälp, vilket torde haft en avskräckande effekt. 
Slutligen är det också möjligt att det ekonomiska läget förbättrats något generellt sett. 
De två första aspekterna är också några av  de huvudsakliga problemen med 
arbetslöshetsstatistiken. Siffrorna från arbetsförmedlingen speglar inte den egentliga 
arbetslösheten, de kan däremot tjäna som en indikator på fluktuationer. 1923 och 1924 
rapporterades lägre arbetslöshet, som mest runt 300 under vintermånaderna och runt 
100 under sommaren.
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Västerås drabbades betydligt hårdare av arbetslösheten. Här registrerades den högsta 
arbetslösheten i mars 1922 med 2124 hjälpsökande. Även i Västerås förde 1923 och 
1924 med sig färre hjälpsökanden.

Vad gäller omfattningen av hjälpen till de arbetslösa har vi kommit fram till att de 
arbetslöshetspolitiska åtgärderna i Uppsala medförde kostnader på nästan 740 000 
kronor mellan åren 1919-1924, varav kommunens kostnader uppgick till nästan 550 000 
kronor, vilket innebär att staten stod för 25,7 % av kostnaderna. Riksgenomsnittet låg på 
29%. Västerås kostnader landade på drygt 3 800 000 kronor plus nästan 930 000 
kronor i statliga bidrag vilket ger en totalsumma på drygt 4 700 000 kronor för perioden 
1919-1924. Den huvudsakliga anledningen till detta beror på den högre arbetslösheten i 
Västerås. Om uppgifterna för Västerås beräknats på samma grunder som de för 
Uppsala hade statens andel och de totala kostnaderna blivit högre eftersom statens 
andel i nödhjälpsarbeten inte är medräknade i Västerås, vilket är fallet i Uppsala och för 
riket.

Av kommunens kostnader gick 70% till arbetslinjen och 30% till kontantlinjen i Uppsala, 
för Västerås är siffrorna 80% respektive 18 procent. 37% av Uppsalas anslag gick till 
verksamhet som betingade statsbidrag, för Västerås uppgår den siffran till 59%. 
Västerås prioriterade alltså arbetslinjen i högre grad än Uppsala, och betydligt större 
anslag gick till verksamhet som gav statsbidrag i Västerås än i Uppsala. Den främsta 
anledningen till det är troligen att arbetslösheten var så mycket större i Västerås. Både 
Västerås och Uppsala anpassade sin verksamhet i syfte att minska de egna 
kostnaderna. Eftersom kostnaderna i Västerås blev  så mycket högre till följd av den 
högre arbetslösheten är det bara naturligt att man i större utsträckning sökte statsstöd 
för sin verksamhet, och fick det.

Svensson har inte tagit fram några uppgifter om hur många som fick hjälp i form av 
nödhjälpsarbeten eller understöd. För Uppsalas del finns uppgifter från och med oktober 
1921. Där framkommer att antalet och andelen hjälpta var störst under  vintern 
1921-1922, vilket alltså också var när antalet hjälpsökande var som störst. Även om 
kostnaderna för nödhjälpsarbetena var högre än kontantlinjen så hjälptes betydligt fler 
med kontantlinjen. När arbetslösheten var som störst uppbar nära 700 personer kontant 
understöd, samtidigt var dryga hundra arbetslösa sysselsatta vid nödhjälpsarbeten. I 
maj 1922 upphörde all kontant understödsverksamhet, samtidigt sjönk de hjälpsökande. 
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Från och med sommaren 1922 var såväl antalet  hjälpsökande som andel och antal 
hjälpta betydligt lägre än under vinter 1921-1922. I Uppsala fick mellan 70-100% av de 
hjälpsökande hjälp under perioden oktober 1921 till mars 1922.  Många andra städer 
och kommuner fortsatte att dela ut understöd även när Uppsala upphört med det, vilket 
kan vara en förklaring till att siffrorna för landet i stort ser annorlunda ut.

På frågan om fattigvårdens omfattning kan vi se att den i Uppsala inte går upp i 
samband med krisen. I Västerås och på många andra håll betalades understöd ut till 
arbetslösa genom fattigvården, vilket egentligen inte var tillåtet, men det påkallade inga 
åtgärder från AK. En undersökning av statistik från fattigvården i Uppsala ger inga 
indikationer på det förekom där.

Ett av kraven på nödhjälpsarbetena var att de inte fick vara angelägna, det vill säga de 
fick inte vara sådana arbeten som ändå skulle ha utförts inom tre år. Av Svenssons 
avhandling framkommer att man i Västerås vid upprepade tillfällen trots allt gjorde om 
angelägna arbeten till nödhjälpsarbeten, i syfte att skära ned på kostnader. I Uppsala 
finns belägg för att ett arbete som inleddes 1924 av socialdemokraterna ansågs vara av 
angelägen art och arbetarna därför skulle erhålla avtalsenliga löner, något man inte fick 
gehör för i den högerdominerade stadsfullmäktige. 

När det kommer till frågan om hur man resonerade kring nödhjälpsarbeten och 
kontantunderstöd kan sägas att överlag anpassade sig städerna efter de direktiv som 
kom från AK. Båda städerna prioriterade nödhjälpsarbeten i den mån det gick och de 
anpassade verksamheten så att de kunde erhålla statsbidrag. Det finns många likheter 
mellan städerna, men också vissa skillnader. Skillnaderna verkar i första hand bero på 
att arbetslösheten skilde sig åt så mycket mellan städerna. Störst makt över 
arbetslöshetspolitiken på lokal nivå verkar drätselkammaren ha haft, det var där de 
ekonomiska ramarna sattes och de var de som hade ansvar för nödhjälpsarbeten. Det 
finns inget som indikerar att det fanns några principiella motsättningar i 
stadsfullmäktige, vare sig i Uppsala eller Västerås, beträffande hjälpverksamhetens 
karaktär. Däremot propagerade socialdemokraterna i Uppsala för större anslag till 
verksamheten och något generösare understödsbelopp. I Västerås var det främst 
utomparlamentariska aktörer som motsatte sig politiken.

                                                                                                                                                                             !

40



Slutligen har vi frågan om det fanns några skillnader mellan Västerås och Uppsala.  
Västerås styrdes av  socialdemokrater medan höger och frisinnade var i majoritet i 
Uppsala. Det verkar dock inte som att partifärg var av  någon större vikt vid utformningen 
av politiken. Istället får man en bild av ett pragmatiskt arbetssätt där de snäva 
ekonomiska ramarna  och AK satte gränser för handlingsutrymmet vilket också stämmer 
överens med de resultat som Lena Eriksson fick i sin avhandling som behandlar 
Stockholm.
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