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Arbetsförmedlingarnas historia är ett relativt okänt begrepp i de flesta sockenhistoriker som skrivits. 
Ändå har arbetsförmedlingarna haft en stor betydelse för mångas försörjning och möjligheter till ett 
meningsfullt arbete. 

I den här skriften om Virserums arbetsförmedling har jag därför valt att ge en historisk tillbakablick 
över arbetsförmedlingarnas framväxt från början av seklet. Jag beskriver också tillkomsten och 
utvecklingen av Norra Kalmar läns arbetsförmedling, vars huvudkontor i Västervik var den enda 
arbetsförmedlingsservice för virserumsborna fram till dess att Virserum fick ett eget avdelningskontor 
år 1936. 
  
Under framförallt 1920-och 1930-talen förekom det att kommunerna själva ordnade s.k. 
nödhjälpsarbeten för att mildra effekterna av en svår arbetslöshet. Arbetet bedrevs i kommunala 
arbetslöshetskommittér. Deras ibland svåra och otacksamma arbete behandlas inte i denna skrift. 
Som exempel på förslag till kommunala aktiviteter kan nämnas en skrivelse den 10 oktober 1932 från 
landsfiskalen Fr. Jonath. Holm till ordföranden i Virserums kommunalfullmäktige där han föreslår att 
Virserums municipalsamhälle skall påbörja ett planerat anläggande av vatten- och kloakledningar 
inom samhället eftersom "arbetslösheten under alla förhållanden kommer att kosta kommunen 
penningar". På grund av depressionen hade samhället inte tidigare vågat sätta igång arbetet och det 
skulle dröja ytterligare några år innan man fick ordnade vatten- och avloppssystem. 
  
Bland de som arbetat inom arbetslöshetskommittén i Virserums socken kan nämnas att f. 
fjärdingsmannen Cyrelius Carlsson fungerade som ordförande med snickaren Thorsten Virfors som 
vice ordförande (båda bosatta i Ösjögle). 
  
Av de övriga ledamöterna i kommittén fanns även fabrikör Holm, som ådrog sig fackens missnöje. I en 
gemensam skrivelse den 11 april 1933 till kommunalfullmäktige i Virserum begärde 
virserumsavdelningarna av Svenska Träindustriarbetareförbundet, Svenska Väg- och 
Vattebyggnadsarbetareförbundet och Svenska Byggnadsträarbetareförbundet att Holm skulle avsättas 
som ledamot i arbetslöshetskommittén. 
Som motivering anförde man: 
  
Orsaken till denna vår hemställan är, att bemälde Holm tager in ny arbetskraft från andra platser, i 
dessa arbetslöshetstider. För övrigt har Holm permiterat en av sina arbetare som är från kommunen. 
Ett sådant handlingssätt av en ledamot i en arbetslöshetskommitté, vittnar icke om att han tillvaratager 
varken arbetslöshetsoffren eller kommunens intressen på denna plats, och är därför mindre lämplig för 
uppdraget. 
Någon effekt av fackens framställning blev det dock inte den här gången. 
  
Norra Kalmar läns arbetsförmedling blev en helt landstingskommunal angelägenhet från år 1935 och 
från den tiden finns också handlingarna bevarade i landstingets arkiv i Kalmar; från förstatligandet år 
1940 bevaras handlingarna i länsarbetsnämndens arkiv också i Kalmar. Däremot har det inte varit 
möjligt att återfinna arbetsförmedlingens handlingar före 1935, de finns varken bevarade hos 
landstinget, länsarbetsnämnden, Västerviks stad eller i landsarkivet i Vadstena. Inte heller har 
handlingarna överförts till folkrörelsearkivet i Västervik. 
Vid tillkomsten av denna skrift har jag att tacka ett flertal personer. 
  
Birgitta Alfredsson på landstingets arkiv i Kalmar har på olika sätt underlättat forskningen om Norra 
Kalmar läns arbetsförmedling och Sig-Britt Björkdahl har underlättat forskningen i 



länsarbetsnämndens arkiv. Gösta Lindström i Virserums Hembygdsförening har i sedvanlig ordning 
haft vänligheten att faktagranska materialet. 
  

Stig-Åke Petersson 
  

  
Inledning 
De första arbetsförmedlingarna tillkom i början av seklet (1902 i Helsingborg och Göteborg) och var 
resultatet av enskilda kommuners beslut. En drivande orsak till dessa initiativ torde ha varit intresset 
av att minska kommunernas kostnader för fattigvården. I en proposition av ministären Karl Staaf 
infördes möjligheter för landsting, hushållningssällskap och kommuner att fr.o.m. år 1907 erhålla 
statsbidrag till bedriven arbetsförmedlingsverksamhet. 
  
Första året med statsbidrag fanns det sammanlagt nio kommunala arbetsförmedlingar. Även om 
statsbidraget var blygsamt bidrog det till att antalet arbetsförmedlingskontor ökade snabbt. 
  
En annan orsak till kontorsökningen var att flera landsting började ordna arbetsförmedling för hela län. 
Första landstinget som startade sådan verksamhet var Östergötlands, som 1908 inrättade ett 
huvudkontor och 12 avdelningskontor i länet. 
  
Som en följd av första världskrigets utbrott och den därav ökande arbetslösheten inrättades statens 
arbetslöshetskommission. Som verkställande organ för statens arbetslöshetspolitik inrättades 
särskilda kommunala arbetslöshetskommittéer. En av dessa kommitteers uppgifter var att betala ut 
kontantunderstöd till arbetslösa, utgifter som kommunerna fick statsbidrag till. 
  
Som villkor för att erhålla arbetslöshetsunderstöd gällde att den hjälpsökande skulle ha sökt men ej 
erhållit arbete genom den offentliga arbetsförmedlingen. Förmedlingskontor fanns dock bara på drygt 
hundra orter medan antalet kommuner vid den här tiden uppgick till över två tusen. För att bl.a. sköta 
kontrollfunktionen för rätten till arbetslöshetsunderstöd inrättades särskilda arbetsförmedlingsombud. 
År 1922 fanns c:a 350 sådana ombud, men vissa år med stor arbetslöshet kunde det finnas över 
tusen ombud. 
  
Arbetsförmedlingsombuden - som var arvodesanställda - utgjordes av ortsombud (med fast 
expeditionstid) eller lokalombud (utan fast expeditionstid). Ända fram till år 1945 var de skyldiga att 
utan ersättning upplåta sin bostad som tjänstelokal. 
  
Under 1930-talet förändrades statens arbetslöshetspolitik, bl.a. genom införandet av 1934 års 
arbetslöshetsförsäkringslag. Samtidigt tillkom arbetsförmedlingslagen, som stadgade att landsting 
respektive stadsfullmäktige hade skyldighet att inrätta arbetsförmedlingskontor i erforderligt antal. 
  
Arbetsförmedlingarna som rent statliga organ tar sin början i maj 1940, då andra världskriget närmare 
sig Sveriges gränser genom ockupationen av Danmark och Norge. Som ett led i 
arbetsmarknadsberedskapen - och med stöd av tjänstepliktslagen - tog staten på sig ett odelat ansvar 
för arbetsförmedlingarnas ledning och kostnader (denna åtgärd brukar benämnas det provisoriska 
förstatligandet). Samtidigt inrättades länsarbetsnämnderna. Genom dessa åtgärder upphörde 
landstingens egna styrelser för arbetsförmedlingen. Såväl kontorsnätet som personalstyrkan växte 
betydligt fram till krigsslutet. Förutom länsarbetsnämnderna fanns det år 1940 148 avdelningskontor. 
Detta antal hade år 1945 vuxit till 228 avdelningskontor. 
  



De offentliga arbetsförmedlingarna förstatligades definitivt den 1 januari 1948 och fr.o.m. samma 
tidpunkt inrättades Arbetsmarknadsstyrelsen som chefsmyndighet för länsarbetsnämnderna. 
Organisatoriskt händer sedan inte särskilt mycket åren efter förstatligandet. I mitten av 1960-talet finns 
fortfarande 25 huvudkontor (länsarbetsnämnder) och 234 avdelningskontor. Den största förändringen 
är att antalet arbetsförmedlingsombud skurits ned från som mest 1.140 till 422. I stället har man börjat 
med ambulatorisk förmedling. 
  
I samband med förändringar i arbetsmarknadsverkets organisation och arbetsuppgifter under 1970-
talet delades landet in i arbetsförmedlingsdistrikt med distriktskontor och lokalkontor. När 
länsarbetsnämndernas nya organisation infördes den 1 juli 1986 slopade dock denna 
kontorsuppdelning. 

 


